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Dağlıq Qarabağ problemi və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli istiqamətində fəaliyyət
Ərazi bütövlüyü uğrunda
Xarici siyasətin üfüqləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin sədri Heydər Əliyevin bəyanatı (5 iyul 1993-cü il)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk konfransının sədri Mario
Raffaelli ilə birgə mətbuat konfransında bəyanatı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin bəyanatı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin BMT təhlükəsizlik şurasının sədrinə yazılı müraciəti
BMT-nin Baş katibinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri H.Əliyevin məktubu
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin BMT təhlükəsizlik şurasının sədrinə və BMT-nin Baş katibinə
məktubu
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Bill Klinton cənablarına, Amerika Birləşmiş Ştatlarının VitsePrezidenti Albert Qor cənablarına, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Spikeri Tomas Foli
cənablarına (2 sentyabr 1993-cü il)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Respublika Ali Sovetinin sədri
Heydər Əliyevin mətbuat konfransında bəyanatı (10 sentyabr 1993-cü il)
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yeni hücumları və təcavüzü ilə
bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin milli televiziya və radio ilə xalqa
müraciəti (2 noyabr 1993-cü il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı (04 fevral 1998-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı (12 may 1999-cu il)
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin bəyanatı (Cenevrə, 22 avqust 1999-cu il)
ABŞ Prezidenti cənab Uilyam C.Klintona (Bakı şəhəri, 8 fevral 1999-cu il)
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması uğrunda mübarizə
Milli Məclisin 23 fevral 2001-ci il tarixli iclası: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin nitqi
Milli Məclisin 24 fevral tarixli iclasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
yekun nitqi (24 fevral 2001-ci il)
Təkbətək görüşlər
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Bill Klinton ilə görüş
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın təkbətək görüşü
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşü...
Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan ilə təkbətək görüş
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin BMT-nin Qaçqınlar Üzrə Ali Komissarı Sadako Oqata ilə
görüşü
Fransa Prezidenti Jak Şirak ilə görüş
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşü
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Komissiyasının Sədri Romano Prodi ilə görüşü
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və Ermənistan Respublikasının prezidenti
Robert Koçaryanın görüşü
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla təkbətək görüşündən
sonra bəyanatı (14 avqust 2002-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
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istiqamətində fəaliyyəti
➢ İlham Əliyev: "Neft kəməri Ermənistandan keçməyəcək"
➢ Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham
Əliyevin 12 mart 2001-ci ildə Ankaradan Azərbaycan dövlət televiziyasına verdiyi müsahibə
➢ İlham Əliyevdən real politiks
➢ "Müstəqillik, amma vahid dövlət tərkibində"
➢ Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağda vəsaitlərin yuyulması məsələsi
müzakirə olundu
➢ Ermənilər şoka düşdü
➢ Strasburqda uğurlu fəaliyyət göstərəcəyik
➢ İlham Əliyev: Avropa Ermənistana təzyiq göstərməlidir
➢ Uşaqlar çadırlarda doğulur, qocalar çadırlarda ölür
➢ Ermənistan indisini də, perspektivini də uduzub
➢ Silah və narkotik maddələrin dövriyyəsi
➢ İlham Əliyev: "Əgər ATƏT-in təklifləri Azərbaycanın prinsiplərinə cavab verməsə, biz heç bir nəticə
əldə etməyəcəyik"
➢ Artıq 10 ildir ki, ölkə qaçqınların əmələ gəlməsinin səbəbkarı Ermənistanla münaqişədən əzab çəkir
➢ Avropa Şurası Qarabağ münaqişəsinə dair konkret mövqe tutmalıdır
➢ Müharibəyə doğru çağırış – populizmdir
➢ İraqdan sonra növbə Ermənistana çata bilər
➢ Avropa Şurası Qarabağ münaqişəsinin həllinə real töhfə verməlidir
➢ İşğal olunmuş torpaqlar azad edilməyincə Ermənistanla sülhdən söhbət gedə bilməz
➢ Avropa Şurası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə siyasi qiymət verməlidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AŞPA-nın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
üzrə məruzəçisini qəbul etmişdir
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın Kazan görüşü
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın ATƏT-in Minsk
qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan arasında təkbətək
görüş olmuşdur (Paris, 11 fevral 2006-cı il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın görüşü (Buxarest,
5 iyun 2006-cı il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın görüşü
(Minsk, 28 noyabr 2006-cı il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın görüşü (SanktPeterburq, 9 iyun 2007-ci il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü (SanktPeterburq, 6 iyun 2008-ci il)
➢ Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü (Moskva, 2 noyabr 2008-ci il)
➢ Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
prezidentləri bəyannamə imzalamışlar (Moskva, 2 noyabr 2008-ci il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü (28 yanvar
2009-cu il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çexiya Respublikasına işgüzar səfəri. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü (7 may 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına işgüzar səfəri. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü (7 may 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moldovaya səfəri. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü (8 oktyabr 2009-cu il)
➢ Kişinyovda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir
(9 oktyabr 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Münxendə görüşmüşlər
(22 noyabr 2009-cu il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur (25
yanvar 2010-cu il)
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➢ Sankt-Peterburqda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir (17 iyun
2010-cu il)
➢ Həştərxanda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir
(27 oktyabr 2010-cu il)
➢ Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü (5 mart 2011-ci il)
➢ Kazanda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü olmuşdur
(24 iyun 2011-ci il)
➢ Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü (23 yanvar 2012-ci il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan ilə görüşmüşdü (19 noyabr
2013-cü il)
➢ Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü keçirilib (10 avqust 2014-cü
il)
➢ Uelsdə Azərbaycan, Ermənistan prezidentlərinin və ABŞ dövlət katibinin birgə görüşü olub (5 sentyabr
2014-cü il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın
Parisdə görüşü olub (27 oktyabr 2014-cü il)
➢ Berndə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub (19 dekabr 2015-ci il)
➢ Vyanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iştirakı ilə görüş keçirilib (16 may 2016-cı il)
➢ Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub (20 iyun 2016-cı il)
➢ Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilib (16 oktyabr 2017-ci il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Davosda qeyrirəsmi görüşü olub (22 yanvar 2019-cu il)
➢ Vyanada Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş nazirinin görüşü keçirilir (29 mart 2019-cu il)
➢ Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü
olub (15 fevral 2020-ci il)
➢ Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı panel müzakirələr keçirilib: Müzakirələrdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan iştirak ediblər (15 fevral 2020-ci il)
➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş nazirinin və Rusiya Federasiyası
Prezidentinin Bəyanatı (11 yanvar 2021-ci il)
➢ Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər:
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bəyanatı (11 yanvar 2021-ci il)
➢ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ikitərəfli görüşü olub (11
yanvar 2021-ci il)
➢ Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında ikitərəfli
görüş olub (26 noyabr 2021-ci il)
➢ Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirilib (26 noyabr 2021-ci il)
➢ Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş nazirinin və Rusiya Federasiyası
Prezidentinin Bəyanatı (26 noyabr 2021-ci il)
➢ Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan baş
naziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşü olub (14 dekabr 2021-ci il)
➢ Fransa Prezidentinin təşəbbüsü ilə Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasında
qeyri-formal görüş keçirilib (15 dekabr 2021-ci il)
➢ Prezident İlham Əliyevin, Fransa Prezidentinin, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentinin və Ermənistanın
baş nazirinin iştirakı ilə videoformatda görüş keçirilib (4 fevral 2022-ci il)
➢ Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə
işçi nahar formasında görüşü olub (6 aprel 2022-ci il)
➢ Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə
görüşü olub (22 may 2022-ci il)
➢ Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilib (31 avqust 2022-ci il)
➢ Praqada Prezident İlham Əliyevin Fransa Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və
Ermənistanın baş naziri ilə görüşü keçirilib (6 oktyabr 2022-ci il)
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➢ Praqada Azərbaycan, Fransa, Avropa İttifaqı Şurası və Ermənistan liderlərinin yenidən görüşü olub (6
oktyabr 2022-ci il)
➢ Soçidə Azərbaycan Prezidentinin Rusiya Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə görüşü olub (31
oktyabr 2022-ci il)
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Dağlıq Qarabağ problemi və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
həlli istiqamətində fəaliyyət
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Heydər Əliyevin xarici siyasətində başlıca yer
tuturdu. Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə tarixi qayıdışından sonra münaqişənin aradan qaldırılmasına
nail olmaq üçün göstərdiyi fəaliyyəti, ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli
və eləcə də çoxtərəfli görüşlərdə, beynəlxalq forumlarda, ATƏT-in zirvə görüşlərində, Minsk qrupunun
həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, həmçinin Ermənistan Prezidenti ilə təkbətək danışıqlarda göstərdiyi
ardıcıl səylər Heydər Əliyevin siyasətinin mühüm hissəsini təşkil edirdi.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və mahiyyəti, onun törətdiyi nəticələr dünya
birliyinə yaxşı məlumdur. Bu münaqişə əzəli Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağı qoparıb özünə
birləşdirməyə çalışan Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları nəticəsində yaranmışdır. 1988-ci ildə münaqişə
başlananda keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz və qərəzli mövqeyi, problemin
vaxtında qarşısını almaq istəməməsi nəticəsində münaqişə dərinləşərək müharibəyə çevrildi.
1991-1992-ci illərdə hərbi əməliyyatlar geniş vüsət almağa başladı. Erməni silahlı birləşmələri ən müasir
silahlardan istifadə edərək 1992-ci ilin fevral ayında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 800 nəfərin
ölümü ilə nəticələnən Xocalı soyqırımını həyata keçirdi. 1992-ci ilin mayında isə bu hücumlar Şuşanın, sonra da
Laçının süqutu ilə nəticələndi. Beləliklə, erməni silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların da
işğalına başladı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 nömrəli qətnamələrində erməni silahlı
birləşmələrinin Azərbaycan torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması və qaçqınların öz doğma yerlərinə
qaytarılması tələb olunsa da, bu sahədə beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinə və çağırışlarına məhəl qoymayan
erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan rayonlarını işğal etməkdə davam etdi. 1993-cü ilin aprelindən başlayaraq
bir neçə ay ərzində Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli, Zəngilan işğal olundu. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən pislənsə də,
Ermənistan faktiki olaraq heç bir dövlət tərəfindən təcavüzkar kimi tanınmadı. Yalnız 1993-cü ilin aprel ayında
Pakistanın Kəraçi şəhərində İslam Konfransı Təşkilatının 21-ci konfransında Ermənistanın təcavüzkar dövlət
olduğu bəyan edildi.
O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin səriştəsizliyindən, ölkədə baş verən hərc-mərclikdən, hakimiyyət
uğrunda gedən qanlı münaqişələrdən istifadə edən Ermənistan Azərbaycanın əzəli torpaqları olan Dağlıq
Qarabağda qeyri-konstitusion hakimiyyət strukturlarını yaratmağa başladı. Nəticədə Dağlıq Qarabağ
separatçıların və Ermənistan silahlı qüvvələrinin tam hərbi nəzarəti altına düşdü.
1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Bir tərəfdən
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması, torpaqların verilməsi, digər tərəfdən ölkənin parçalanması
təhlükəsi qarşısında qaldığını görüb buna dözmək istəməyən xalqın çağırışı ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər
Əliyev ölkədə baş qaldırmış separatçı qüvvələri, Azərbaycan dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə
qəsdlər törədən cinayətkar qrupları zərərsizləşdirdi, ölkədaxili ictimai-siyasi sabitliyi, dövlət ilə xalqın birliyini,
yekdilliyini təmin etdi.
Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyə
nail olmaq istiqamətində təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri davam etməkdə olan Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi ilə bağlı qəti addımlar atmaqdan ibarət idi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra Milli
Ordumuzun formalaşdırılması, onun döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, torpaqlarımızın müdafiə olunması
üçün geniş miqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində hərbi qarşıdurmada tarazlıq yarandı.
Cəbhə bölgələrindəki yeni vəziyyət erməni tərəfini atəşin dayandırılması barədə ciddi düşünməyə vadar
etdi. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə, onun qətiyyəti, əzmkarlığı və uzaqgörənliyi nəticəsində 1994-cü ilin
may ayının 12-də atəşkəs haqqında razılaşma əldə olundu, beş ildən artıq davam edən hərbi əməliyyatlar
dayandırıldı, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ilkin şərait yarandı.
Məhz atəşkəsə nail olduqdan sonra bütün bu işlər üçün geniş imkan və şərait yaranmış oldu və bu sahədəki
işlərin vüsəti xeyli artdı. Heydər Əliyev məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına tərəfdar olduğunu bildirdi və
onun gərgin fəaliyyəti nəticəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində intensiv sülh danışıqları aparıldı.
1994-cü ilin dekabrında ATƏM-in Budapeştdə keçirilən Zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi barədə qərar qəbul olundu. ATƏM
dövlətlərinin başçıları nizamlamanın mərhələli xarakterini müəyyən edərək və ATƏM-in Minsk Konfransının
həmsədrlərinə silahlı münaqişənin dayandırılması barədə saziş hazırlamağı tapşırdı. Saziş bütün tərəflər üçün
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münaqişənin əsas nəticələrinin aradan qaldırılmasını özündə əks etdirməli və Minsk Konfransının çağırılması
üçün əsas olmadı idi. Münaqişə zonasında sülhün təmin edilməsi üçün ATƏM-in çoxmillətli qüvvələrinin
yerləşdirilməsi barəsində bir qərar qəbul olundu.
ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-ci il Lissabon və 1999-cu il İstanbul sammitlərində münaqişənin dinc
və siyasi yollarla həlli istiqamətində bir sıra mühüm təkliflər irəli sürüldü. Xüsusilə 1996-cı ildə ATƏT-in
Lissabon Zirvə görüşü zamanı Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi və müdrikliyi sayəsində Azərbaycanın
mövqeyi Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən qəbul edildi, tanındı və müdafiə olundu.
Qeyd etmək lazımdır ki, 1993-2000-ci illər arasında Prezident Heydər Əliyev ATƏT rəhbərliyi və Minsk
qrupunun təmsilçiləri ilə 130-dan çox görüş keçirmişdir. ATƏT-ə üzv olan ölkələrin liderləri ilə keçirilən
görüşləri, aparılan danışıqları da buraya əlavə etsək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməyi öz üzərinə
götürmüş bu beynəlxalq qurumla Azərbaycanın nə qədər sıx və intensiv işlədiyi, qarşılıqlı əməkdaşlıq etdiyi
aydın olar.
Heydər Əliyev 1993-cü ildən 2001-ci ilədək 68 ölkənin prezidenti və dövlət başçısı ilə 485 görüş
keçirmişdir. Bu görüşlərin hamısında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə
olunmuşdur. Konkret rəqəmlərlə ifadə etsək, Heydər Əliyev ABŞ-ın Prezidenti, xarici işlər naziri ilə bu
məsələni 18, Fransa rəhbərləri ilə 16, Rusiya ilə 23, Türkiyə rəhbərləri ilə 78 dəfə müzakirə etmişdir. BMT-nin
baş katibləri ilə onlarca görüş olmuşdur, NATO-nun, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Zirvə görüşlərində, İslam
Konfransı Təşkilatının iki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının dörd Zirvə görüşündə, türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının Zirvə görüşlərində hər dəfə Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini gündəliyə
çıxarmışdır.
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun həmsədrləri dünyanın üç ən böyük dövləti Rusiya, ABŞ, Fransa oldu. Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair indiyədək üç təklif vermişlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim
etdikləri ilk təklif münaqişənin paket həllini, 1997-ci ilin oktyabrında verdikləri ikinci təklif isə münaqişənin
mərhələli həllini nəzərdə tuturdu. 1998-ci ilin noyabrında həmsədrlər yeni, üçüncü təklif - "ümumi dövlət"
təklifini verdilər.
Nəhayət, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində
yeni bir format yaranıb və o, öz fəaliyyəti ilə əslində ATƏT-in Minsk qrupunun işini tamamlayır. Bu,
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialoqudur. Heydər Əliyevin Ermənistan Prezidenti Robert
Koçaryan ilə Cenevrədə, Moskvada, İstanbulda, Parisdə, Minskdə, Davosda, Yaltada, Soçidə, Respublikamızın
sərhədində çoxsaylı görüşləri olmuşdur.
Ermənistan Prezidenti ilə danışıqlar zamanı Heydər Əliyev əsasən münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə
tənzimlənməsi və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli möhkəm sülh yaradılması üçün qarşılıqlı
surətdə məqbul kompromislərin axtarışı ilə məşğul olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 1999-cu ilin axırlarında
prezidentlər kompromis əldə edilməsinə yaxın idilər. Lakin Ermənistan əldə olunmuş razılaşmalardan tezliklə
geri çəkildi.
Bu gün danışıqlar prosesində yaranmış vəziyyət isə beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəli presedent yaradır.
Beynəlxalq birlik beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ciddi əməl olunmasını, bunların
möhkəmləndirilməsini təmin etmək əvəzinə, qətiyyətsizlik nümayiş etdirir. Ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı,
sərhədlərin pozulmazlığı kimi beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsipləri sual altına qoyulur və
bununla da Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayan 100 min erməniyə görə
beynəlxalq praktikanın, beynəlxalq hüququn on illər boyu formalaşmış dayaqları sarsıdılır. Hərbi təcavüzün
tanınması nəticəsində əldə edilmiş sülh, sabitlik və təhlükəsizlik isə möhkəm və əbədi ola bilməz.
Materiallar "Azərbaycan Respublikası 1991-2001"
kitabından istifadə olunmuşdur.
Müəlliflər: Abdullazadə Fatma,
Ələsgərov Fuad, Əlirzayev Əli,
Əsədov Əli, Həsənov Əli,
Xəlilov Səlahəddin, Qafarov Tahir,
Mahmudov Yaqub, Rəhimov Mayıl.
Kitab fəlsəfə elmləri doktoru Ramiz Mehdiyevin
ümumi redaktəsi altında çapa hazırlanmışdır.
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Ərazi bütövlüyü uğrunda
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi fəaliyyətə başlayarkən andiçmə mərasimindəki tarixi
çıxışında Heydər Əliyev demişdi: "İşğal, qaçqınların vəziyyəti respublikanın ictimai - siyasi, mənəvi vəziyyətini
gərginləşdirmişdir. Bizim ən əsas vəzifəmiz respublikanı müharibə vəziyyətindən çıxarmaq, işğal olunmuş
torpaqların hamısını geri qaytarmaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, müstəqil respublikanın sərhədlərinin
təhlükəsizliyini təmin etmək, yurd-yuvasından didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz doğma yerlərinə
qaytarmaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bütün səylərimi səfərbər edib, Azərbaycan xalqının istədiyinə nail
olacağam".
1993-cü ilin oktyabr ayında prezidentlik fəaliyyətinə başlayan kimi Heydər Əliyev münaqişənin
nizamlanması istiqamətində çoxşaxəli və çoxtərəfli danışıqlara başladı. O zaman ölkədəki ictimai-siyasi
vəziyyət, xalqın mənəvi durumu elə bir həddə çatmışdı ki, fəal döyüş əməliyyatları yolu ilə müvəffəqiyyət
qazanmaq imkanları tükənmişdi. Vahid komandalıq atlında nizami ordu yaratmaq, ayrı-ayrı adamlara xidmət
edən silahları ləğv etmək, hazırlıqlı zabit heyəti korpusu yaratmaq, bir sözlə, həqiqi ordu quruculuğu ilə məşğul
olmaq üçün vaxt lazım idi. Heydər Əliyev proqram səciyyəli həmin çıxışında danışıqlar prosesinin
gücləndirilməsi zərurətini belə ifadə etmişdi: "Danışıqlar və sülh yolu ilə, BMT, ATƏM, BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası, digər böyük dövlət və beynəlxalq təşkilatların imkanlarından səmərəli istifadə edərək, bu
vəzifələri yerinə yetirməliyik. Ancaq Azərbaycan Respublikası özünü müdafiə etməyə qadir olan orduya malik
olmalıdır".
Qarşıda duran vəzifələrin mürəkkəbliyi, cəbhə bölgələrində istər hərbi, istərsə ictimai, istərsə də mənəvi
durumun ağırlığı, eləcə də diplomatik danışıqların ilk mərhələsinin məntiqi nəticəsi 1994-cü il mayın 12-də
Ermənistanla atəşkəs razılığı imzalanması zərurəti doğurdu. Artıq Dağlıq Qarabağ ərazisində və ətraf rayonlarda
fəal döyüş əməliyyatlarının başlanmasından beş ildən də çox vaxt keçmişdi. Həmin müddətdə Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizindən çoxu işğal olunmuş, bir milyondan çox həmvətənimiz öz doğma yurd-yuvasından
didərgin salınmışdı. 1991-1993-cü illər ərzində hər gün döyüş bölgələrindən şəhid cənazələri gətirilirdi.
Azərbaycan xalqı bu illər ərzində on mindən çox şəhid vermişdi. Yüzlərlə igid döyüşçümüz Vətən uğrunda
gedən vuruşlarda yaralanmış, sağlamlığını itirmiş, ağır bədən xəsarəti almışdı. Atəşkəsin tarixi əhəmiyyətini
anlamaqdan ötrü bütün bunları mütləq nəzərə almaq lazımdır.
Beynəlxalq təşkilatların və nüfuzlu dünya dövlətlərinin Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması
sahəsində fəallıqlarının artması əsir və girovların dəyişdirilməsi, qaytarılması prosesinin həyata keçirilməsi və
Fizuli rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində irimiqyaslı bərpa işlərinin aparılması faktlarında öz əksini
tapmışdır. Bu müddət ərzində əsir və girovların, itkin düşənlərin işləri üzrə xüsusi dövlət komissiyasının və
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə çoxlu sayda əsir və girovlar azad edilmişdir. Erməni işğalından
azad olunmuş Horadiz qəsəbəsinin bərpası və bərpa tikinti işləri üçün Dünya Bankı tərəfindən ayrılmış vəsait
hesabına qısa müddət ərzində evlər tikilmiş, məcburi köçkün və qaçqın ailələr orada yerləşdirilmişdir.
Bununla belə Heydər Əliyev Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi prinsipləri çərçivəsində həlli üçün səylərini bir an da olsa
əsirgəmirdi. Heydər Əliyevin iradəsi, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması ətrafında keçirdiyi
danışıqlarda gətirdiyi məntiq və möhkəm arqumentlər 1996-1997-ci illərdə problemin həllində vasitəçilik edən
ATƏT-in Minsk qrupunun iki təklif - münaqişənin paket və mərhələli həll variantlarını irəli sürməsi ilə
nəticələndi. Əgər əvvəlcə erməni tərəfi münaqişənin paket həlli variantı ilə razılaşmırdısa, sonradan
Ermənistanın o vaxtkı prezidenti Levon Ter-Petrosyan mərhələli nizamlama planı əsasında münaqişənin həll
edilməsi barədə təklifi qəbul etdi. Lakin erməni fitnəsi bu planın gerçəkləşdirilməsinə imkan vermədi, qısa
zaman ərzində L.Ter-Petrosyan istefa ərizəsi yazmağa məcbur edildi.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərindən növbəti təklif 1998-ci ilin payızında gəldi. Vasitəçilər Heydər
Əliyevlə görüşdə münaqişənin "Ümumi dövlət" prinsipi əsasında həlli təklifini irəli sürdülər. Bu təklifin
mahiyyət etibarilə Azərbaycanın milli maraqlarına zidd olduğunu dərhal anlayan Heydər Əliyev ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrlərinin bu təşəbbüsünü rədd edərək bir daha bəyan etdi ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın
ondan ayrılmasını nəzərdə tutan hər hansı nizamlama variantı ilə razılaşmayacaq.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin səmərəsizliyi münaqişə tərəfləri əsasda birbaşa danışıqların
keçirilməsi zərurətini ortaya qoydu. Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanla 20-dən artıq təkbətək görüş
keçirən Heydər Əliyev apardığı bütün danışıqlarda Azərbaycanın milli maraqlarını layiqincə qorumuş və Dağlıq
Qarabağın əzəli Azərbaycan torpaqları olduğunu və ondan imtina edilməyəcəyini erməni tərəfinin nəzərinə
çatdırmışdır.
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Prezident Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dünyanın aparıcı dövlətləri, o cümlədən
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələr - Rusiya, Fransa və ABŞ prezidentləri ilə də dəfələrlə
görüşlər keçirmişdir. Bu görüşlərin nəticəsində Dağlıq Qarabağın Azərbaycan torpağı olması təsdiqlənmiş,
Azərbaycan torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğal olunması pislənmişdir.
Heydər Əliyev Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün göstərdiyi səylər tək diplomatiya ilə
məhdudlaşmırdı. Danışıqların aparılması ilə yanaşı, o, Azərbaycan ordusunun formalaşması və
gücləndirilməsinə də xüsusi diqqət yetirirdi. 1993-cü ilin sonlarından başlayaraq həyata keçirilmiş xüsusi
tədbirlər nəticəsində Azərbaycan milli ordu quruculuğu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu, qısa müddət
ərzində vahid komandalığa tabe olan nizami ordu formalaşdı. Hazırda Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri müasir
hərbi texnika ilə təchiz edilmiş, möhkəm nizam-intizam, yüksək döyüş ruhu ilə seçilən, düşmənə sarsıdıcı zərbə
vurmağa qadir olan bir ordudur.
Məqalə "Çox əsrlik tariximizin 34 ili"
kitabından istifadə olunmuşdur.
Yaradıcı heyətin rəhbəri: Fuad Axundov
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Xarici siyasətin üfüqləri
"Xarici siyasətimiz sülhsevər siyasətdir. Azərbaycanın daha geniş tanınmasına xidmət edir. Xarici siyasət
ilk növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir. Əsas vəzifəmiz dünyanın bütün
dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə əlaqələr yaratmaq və inkişaf etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, həm də respublikanın
iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir". Məhz bu
vəzifələr Heydər Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını
təşkil etmişdir.
Hər bir ölkənin xarici siyasətində sərhəd qoşunları ilə qarşılıqlı münasibətlər xüsusi yer tutur. Əvvəlki
iqtidarın bu sahədə yol verdiyi nöqsanlar regionda Azərbaycanın təklənməsinə doğru aparırdı. Yaxın
qonşularımızdan Ermənistanla müharibə getdiyi bir şəraitdə, Rusiya və İranla münasibətlər keçmiş iqtidarın
məsuliyyətsiz bəyanatları üzündən gərginləşmişdi. İlk növbədə yaxın xariclə münasibətləri qaydaya salmaq,
əlaqələri bərpa etmək lazım gəlirdi. Bu mənada Heydər Əliyev Azərbaycanın MDB-yə daxil olmasına böyük
əhəmiyyət verərək demişdir: "Azərbaycanın MDB-yə daxil olması respublikanın inkişaf etməsi üçün yaxşı
şərait yaradacaq və biz bu imkandan səmərəli istifadə edəcəyik".
Lakin Azərbaycanın MDB-yə daxil olması ilə kifayətlənmək olmazdı və Heydər Əliyev özünün xarici
siyasət kursunda bu quruma daxil olan keçmiş sovet respublikaları ilə birbaşa ikitərəfli əlaqələrin
möhkəmləndirilməsinə mühüm yer ayırırdı.
Prezidentliyi dövründə həmin ölkələrin dövlət başçıları ilə dəfələrlə görüşən Azərbaycan lideri iqtisadi
əməkdaşlıq məsələlərinə böyük önəm vermişdir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu illərdə imzalanan sənədlərin
ümumi sayı 60-a, Ukrayna ilə 15-ə, qonşu Gürcüstanla 69-a, Orta Asiya və Türkmənistanla üst-üstə 79-a
çatmışdır. Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçmanın fərmanı ilə Azərbaycanın dövlət başçısı dost ölkənin ən yüksək
mükafatı - Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Qısa müddət ərzində Heydər Əliyev əvvəlki iqtidarın səriştəsizliyi ucbatından Rusiya ilə Azərbaycan
arasında yaranan gərginliyi aradan qaldırmağa nail oldu. Ən əsası isə budur ki, Heydər Əliyevin yeritdiyi
uzaqgörən siyasət kursunun müqabilində Rusiyanın Azərbaycana kəskin münasibəti dəyişərək əlaqələrin
bərabərhüquqluq prinsipləri üzərində qurulmasının əsası qoyuldu. Rusiyanın Azərbaycanla bağlı mövqeyində
dəyişikliklərin ortaya çıxması özünü bir sıra məsələlərdə, o cümlədən Xəzərin statusu məsələsində tezliklə
biruzə verdi. Əgər 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayan Azərbaycan Xəzərin milli sektorlara bölünməsi
prinsipini bəyan edərkən tək idisə tədricən Moskva Bakının bu məsələdə tutduğu mövqeni dəstəklədiyini elan
etdi və hətta ilk dəfə olaraq bu istiqamətdə real addım ataraq 1996-cı ildə Qazaxıstanla Xəzərin dibinin milli
sektorlara bölünməsi, səthinin isə ümumi istifadədə qalmasına dair saziş imzaladı. Sonradan aparılan danışıqlar
nəticəsində Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstan arasında Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsinə dair
tələb olunan sənədlərin hamısı imzalandı. Bu proses digər 2 Xəzəryanı ölkənin - Türkmənistan və İranın da bu
məsələdə fəallaşmasına gətirib çıxardı. 2002-ci ilin aprelində ilk dəfə olaraq Aşqabadda 5 Xəzəryanı ölkənin
dövlət başçılarının zirvə toplantısı keçirildi və bu istiqamətdə danışıqlara növbəti impuls verildi. Hazırda
Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanın Xəzərin statusu məsələsində vahid mövqedən çıxış etmələri digər iki
Xəzəryanı ölkənin də problemin həllini ləngitməməyə və konsensusun əldə edilməsinin vacibliyinə inandıra
bilib. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq Xəzərin
hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi təklifi bölgəmizdə problem mənbəyi olan bir məsələnin tezliklə
çözülməsinə şərait yaradıb.
Rusiyada hakimiyyətə Vladimir Putin gəldikdən sonra ölkələrimiz arasında münasibətlər daha sürətlə
yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə başladı. İlk dəfə olaraq 2001-ci ilin yanvarında Rusiyanın dövlət başçısının
müstəqil Azərbaycana rəsmi səfər etməsi, həmin səfər zamanı bir sıra dövlətlərarası və hökumətlərarası
müqavilə və sazişlərin imzalanması iki ölkə arasındakı münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı. Bir
ildən sonra Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyaya dövlət səfəri zamanı isə iki ölkə arasındakı hələ
həllini tapmamış digər məsələlərin çözülməsi, o cümlədən Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Rusiyaya icarəyə
verilməsi ilə Bakı ilə Moskva arasında münasibətlərin bundan sonra qonşuları ilə mehribançılıq və qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında inkişaf etməsini geriyə dönməz prosesə çevirdi
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 10 illiyi
münasibətiylə Bakıda Aleksandr Puşkinə, Sankt-Peterburqda isə Nizami Gəncəviyə abidənin ucaldılması
Prezident Heydər Əliyevin Rusiya siyasətinin uğurlu olmasını bir daha təsdiqləyirdi.
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2003-cü ildə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev iki
ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsindəki roluna görə Rusiyanın ən yüksək dövlət
mükafatı - "Andrey Pervozvannı" ordeni ilə təltif olundu.
Türkiyə ilə münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsi də Heydər Əliyevin xarici siyasətinin
uğurlarındandır. Bu siyasətin mahiyyəti onun dillər əzbərinə çevrilmiş "iki dövlət, bir millət" formulunda öz
əksini tapmışdır. Bu gün Türkiyə Azərbaycanın ən etibarlı siyasi müttəfiqi, bərabərhüquqlu iqtisadi tərəf
müqabilidir. Heydər Əliyevin Türkiyənin ən yüksək mükafatı ilə təltif edilməsi Azərbaycan dövlətinin sülhsevər
xarici siyasətinə verilmiş layiqli qiymətdir.
Azərbaycan qonşu İran dövləti ilə xalqlarımızın mənafeyinə cavab verən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq,
mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında normal, ikitərəfli siyasi, iqtisadi, mədəni münasibətlər yaratmağa
müvəffəq olmuşdur. Qərb dövlətlərinin də iştirak etdiyi ikinci neft konsorsiumunda İrana yer ayrılmış,
"Şahdəniz" yatağının işlənməsi üzrə müqavilədə bu ölkəyə pay verilmişdir. Ümumiyyətlə, İranın eks prezidenti
Haşimi-Rəfsəncaninin 1993-cü ilin oktyabrında Bakıya, Heydər Əliyevin 1994-cü ilin iyun-iyul aylarında İrana
rəsmi səfəri zamanı ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələrini əhatə edən 64 mühüm sənəd
imzalanmışdır. Amerika, İngiltərə, Çin, Yaponiya, Fransa kimi iri dövlətlərlə münasibətlər Azərbaycanın xarici
siyasətinin məhək daşını təşkil edir. Bu illər ərzində Azərbaycan Prezidenti həmin ölkələrdə rəsmi səfərlərdə
olmuş, çox yüksək səviyyədə qarşılanmış, taleyüklü danışıqlar aparmış, mühüm müqavilələr, sazişlər
imzalamışdır. Növbəti illərdə Azərbaycanla İran arasında münasibətlər bir qədər də inkişaf etdirilərək konkret
birgə layihələrin reallaşmasında öz əksini tapmışdır.
2002-ci ilin yayında Prezident Heydər Əliyevin İrana rəsmi səfəri zamanı iqtisadi, siyasi və digər sahələrdə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan sənədlərin imzalanması Bakı ilə Tehran arasında əlaqələrin
daha da möhkəmlənməsinə, ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının yaradılması isə iqtisadiyyatın konkret
sahələri üzrə işbirliyinin qurulmasına təkan verdi. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin İran Prezidenti
Məhəmməd Xatəmi ilə danışıqlarında Xəzərin hüquqi statusu məsələsi ətrafında aparılan müzakirələrin nəticəsi
olaraq iki ölkənin ekspertləri səviyyəsində görüşlərin keçirilməsi intensiv xarakter aldı. Mütəmadi olaraq
keçirilən bu görüşlərin nəticəsində Xəzərin statusu ilə bağlı Azərbaycanla İran arasında mövcud olan bəzi fikir
ayrılıqları aradan qaldırılmağa başladı, hər iki tərəf İran Prezidenti Məhəmməd Hatəminin tezliklə həyata
keçiriləcək Azərbaycana səfərinədək bu sahədə vahid mövqeyə gəlmək əzmini nümayiş etdirirlər.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının emalı və nəqlində Amerika şirkətlərinin beynəlxalq neft
konsorsiumlarında geniş iştirakı Azərbaycan - ABŞ əlaqələrinin inkişaf etməsinə təkan vermişdir. İki ölkə
prezidentləri tərəfindən imzalanmış Amerika-Azərbaycan münasibətləri haqqında Birgə Bəyanat, müdafiə
nazirlikləri arasında müdafiə və hərbi əlaqələr üzrə əməkdaşlıq, investisiyaların təşviqi və qorunması, ticarət və
kapital qoyuluşu, banklararası və digər sahələrdə əməkdaşlığını nəzərdə tutan hökumətlərarası 4 sənəd
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına və iqtisadisosial tərəqqisinə xidmət edir. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ arasında partnyorluq
münasibətlərinin genişləndirilməsi tədbirləri haqqında xüsusi sərəncam imzalamışdır ki, bu sənəd də Amerika iş
adamlarının ölkəmizdə fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli şərait yaradılmasının hüquqi bazasını təşkil edir.
Azərbaycan diplomatiyasında Avropa istiqaməti vacib yerlərdən birini tutur. Ötən beş ildə Böyük Britaniya
Birləşmiş Krallığı ilə ölkəmizin münasibətləri dinamik şəkildə inkişaf etmişdir. Bu gün Böyük Britaniya
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın fəal tərəfdaşı kimi çıxış edir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətli
həlli üçün Azərbaycanın göstərdiyi səyləri dəstəkləyir. Heydər Əliyevin Londona iki dəfə (1994-cü ilin
fevralında və 1998-ci ilin iyulunda) rəsmi səfərdə olması bu möhtəşəm dövlətlə əməkdaşlığın gələcəkdə inkişafı
üçün yeni perspektivlər açmışdır. Avropanın nüfuzlu ölkələri - Almaniya, Fransa, İtaliya, Belçika, Niderland,
Lüksemburq, Yunanıstan, Polşa, Rumıniya, Bolqarıstan və Skandinaviya ölkələri ilə də respublikamız arasında
tam stabil və bərabərhüquqlu əməkdaşlıq münasibətləri yaranmışdır. Bu ölkələrlə imzalanmış 90 artıq mühüm
sənəd həmin münasibətlərin həqiqi əsasını təşkil edir. Avropa ölkələri ilə münasibətlərin inkişafında qədim
"İpək yolu"nun bərpasını nəzərdə tutan TRASEKA proqramının həyata keçirilməsinə başlanması mühüm yer
tutur. Azərbaycan bu nəhəng nəqliyyat dəhlizinin mərkəzində yerləşən ölkə kimi Şərqlə Qərbin
qovuşdurulmasında mühüm rol oynayır. Dünyanın ən böyük dövlətlərindən biri və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvü Çin Xalq Respublikası, həmçinin nəhəng intellektual potensiala malik Yaponiya bu illərdə
Azərbaycanın siyasi və iqtisadi tərəfdaşına çevrilmişdir ki, bu da xarici siyasətimizin şəksiz uğurlarındandır.
Prezident Heydər Əliyevin 1994-cü ildə Çinə rəsmi səfəri zamanı iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinin
bünövrəsini qoyan dövlətlərarası mühüm sənədlər imzalanmışdır. 1998-ci ilin fevralında Yaponiyaya səfəri
zamanı Heydər Əliyev bu ölkənin iri şirkətlərinin ölkəmizə investisiya maraqlarını artıra bilmişdir. Yaxın Şərq
və xüsusilə ərəb ölkələri ilə əlaqələrimiz də bu illərdə möhkəmlənmiş və yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
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Azərbaycanın Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və başqa ərəb dövlətləri ilə əlaqələrinin genişlənməsi islam ölkələri
arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə böyük təsir göstərmişdir. Azərbaycanla İsrail dövləti arasında da
siyasi, iqtisadi əlaqələr genişlənməkdədir.
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri də ötən dövrdə genişlənmiş və möhkəmlənmişdir. BMT,
ATƏT, NATO, 55 müsəlman dövlətini öz sırasına birləşdirən İslam Konfransı Təşkilatı kimi qurumlarla
əməkdaşlıq keyfiyyət etibarı ilə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısında Prezident Heydər Əliyevin qətiyyəti və iradəsi
nəticəsində ermənilərin Avropada azərbaycanlılara qarşı apardıqları siyasət darmadağın edildi. Avropanın 52
dövlətinin, ABŞ və Kanada, habelə 10 Asiya və Afrika dövlət başçılarının iştirakı ilə keçirilən Lissabon
sammitində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqların gələcək müqəddəratını
müəyyən edən vacib sənəd qəbul edildi. Ermənistan tərəfinin veto qoymasına baxmayaraq Prezident Heydər
Əliyev Azərbaycanın mənafeyinə uyğun üç prinsip 53 dövlətin səsi ilə ATƏT-in yekun sənədinə daxil
etdirməyə nail oldu. Müstəsna əhəmiyyət kəsb edən həmin prinsiplərə görə, Lissabon sammitinin iştirakçısı olan
dövlətlər ermənilərin Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq niyyətinin üstündən xətt çəkdilər və bəyan
etdilər ki, münaqişə Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək özünüidarəetmə statusunun verilməsi ilə
həll olunmalıdır.
2001-ci il yanvarın 26-da Azərbaycan Respublikası Avropanın və bütövlükdə dünyanın ən mötəbər
təşkilatlarından biri olan Avropa Şurasına üzv qəbul edildi, bununla da Azərbaycan dünyanın inkişaf etmiş
aparıcı demokratik dövlətləri ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü oldu. Bu yalnız Heydər Əliyevin Azərbaycanda
demokratiya və hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində atdığı ardıcıl addımların sayəsində mümkün oldu. Məhz
Heydər Əliyevin xidməti idi ki, hazırda Azərbaycan dünyada sivil, demokratik, qanunun hakim olduğu bir
dövlət, azad cəmiyyət kimi qəbul olunur.
Adı çəkilən təşkilatlardan başqa Azərbaycan həmçinin Qərbi Avropa İttifaqı, Şimali Atlantika Assambleyası
və başqa təşkilatlarla da əməkdaşlıq edir. Azərbaycan rəhbərliyinin daxili siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi
istiqamətində atdığı addımlar nəticəsində Beynəlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Bankı, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və digər xarici maliyyə təsisatları respublikada öz
fəaliyyətlərini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırmışlar.
Hazırda Azərbaycan 150-dən artıq ölkə ilə diplomatik əlaqə qurmuşdur. Vyana Konvensiyasının iştirakçısı
olan bütün ölkələrlə respublikamız arasında konsulluq münasibətləri yaradılmışdır. Azərbaycanda 82 xarici
dövlətin səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Bunların 26-ı bilavasitə Bakıda, 56-ı isə həmin dövlətlərin qonşu
ölkələrdəki səfirliklərində akkreditə olunmuşlar. Öz növbəsində Azərbaycanın 29 xarici ölkədə səfirlik, baş
konsulluq və daimi nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Azərbaycan mötəbər beynəlxalq
təşkilatlarda da təmsil olunmuşdur. Beləliklə, 1993-2003-ci illərdə Heydər Əliyevin yeritdiyi xarici siyasət son
dərəcədə uğurlu və məhsuldar olmuşdur.
Məqalə "Çox əsrlik tariximizin 34 ili"
kitabından istifadə olunmuşdur.
Yaradıcı heyətin rəhbəri: Fuad Axundov
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevin bəyanatı
(5 iyul 1993-cü il)
1993-cü ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü daha da intensivləşir. Erməni işğalçıları
Azərbaycan ərazilərinin işğalını davam etdirirlər. Aprelin 2-də onlar Azərbaycan ərazisi olan Kəlbəcər rayonunu
zəbt edirlər. Azərbaycanın erməni təcavüzü nəticəsində yaranmış qaçqınlar ordusuna daha minlərlə insan
qoşulur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə əlaqədar aprelin 30-da 822 saylı qətnamə
qəbul edir. Qətnamədə erməni işğalçılarının Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olunmuş torpaqlarından
dərhal geri çəkilmələri tələb olunur. Lakin qətnamənin tələbləri indiyədək yerinə yetirilməyib. Eləcə də
Təhlükəsizlik Şurasının sonralar qəbul edilmiş 853, 874, 884 saylı qətnamələrinə erməni tərəfi məhəl qoymur.
Beynəlxalq aləm isə bu məsələyə biganə qalır.
1992-ci ildə yaradılmış ATƏM-in (indiki ATƏT) Minsk qrupunun Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması sahəsindəki səyləri də nəticə vermir.
1993-cü il iyulun 2-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev bəyanatla çıxış edib. O, beynəlxalq aləmin diqqətini
Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən təcavüzünə yönəldib. Ermənilərin hücumları isə həmin ərəfədə
daha da intensivləşir.
Hadisələrin kəskinləşdiyi bir zamanda, 1993-cü il iyulun 5-də H. Əliyev yeni bir bəyanatla çıxış edib.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin
ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk konfransının sədri Mario Raffaelli ilə
birgə mətbuat konfransında bəyanatı
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin siyasətində başlıca yer tuturdu. Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirməyə
çalışan Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları nəticəsində başlanmış bu münaqişə dərinləşərək müharibəyə
çevrildi.
1993-cü ilin aprelindən başlayaraq bir neçə ay ərzində Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli,
Zəngilan işğal olundu.
1992-ci il martın 24-də ATƏM-in Nazirlər Şurası Helsenkidə çağırılmış fövqəladə iclasda ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərtərəfli tənzimlənməsinə nail olmaq üçün Minsk qrupunun
yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Bu qurumun təcavüzkarın Azərbaycan torpaqlarına doğru irəliləməsinin
qarşısının alınması və problemin dinc yollarla nizamlanması yolundakı cəhdləri uğursuz olaraq qalırdı. Buna
baxmayaraq Azərbaycan hökuməti və ictimaiyyəti Minsk konfransı nümayəndələrinin regiona etdikləri səfərlərə
ümidlə yanaşırdı.
1993-cü ilin iyul ayında Minsk konfransının sədri Mario Rafaelli Azərbaycanda rəsmi səfərdə oldu. İyulun
14-də səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirildi. Bu tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev bəyanatla çıxış etdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin
bəyanatı
Salam, hörmətli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri. Bugünkü mətbuat konfransımız ATƏM-in
Dağlıq Qarabağa dair Minsk konfransı nümayəndələrinin son günlər bölgəmizə, Azərbaycana, Ermənistana
səfərinin yekunlarına həsr olunmuşdur. Rus dilinə tərcümə olunduğundan ümidvaram ki, cavablarımızın rus
dilində olmasına etiraz etməyəcəksiniz, lakin, şübhəsiz suallar həm Azərbaycan dilində, həm də rus dilində,
eləcə də başqa dillərdə verilə bilər.
Mən sizi danışıqlarımız haqqında və əldə olunmuş nəticələr haqqında qısaca hali edəcəyəm, sonra sizə
ATƏM-in Minsk konfransının sədri cənab Raffaelli məlumat verəcək və bundan sonra biz suallarınıza cavab
verməyə hazır olacağıq. Zənnimcə, üzürlü hesab edərsiniz ki, dünənə təyin edilmiş mətbuat konfransı
keçirilməmişdir. Bu onunla əlaqədardır ki, birgə, yəni bizim cənab Raffaelli ilə birlikdə hazırladığımız və cənab
Rafaellinin Dağlıq Qarabağdan, Xankəndidən axşam saat 6-da Bakıya qayıtmasını nəzərdə tutan cədvəl, cənab
Raffaellinin dediyi kimi, bəzi texniki səbəblər üzündən və hava şəraiti ilə bağlı səbəblər üzündən pozulmuşdur.
Buna görə də onlar bu gün gəlib çıxmışlar.
Biz görüşdükdə cənab Raffaelli Xankəndidə apardığı danışıqların yekunları haqqında məlumat verdi. Biz
fikir mübadiləsi keçirərək, görüşlərimizə ümumən yekun vurduq və budur, sizin görüşünüzə gəlmişik. Bilirsiniz
ki, ATƏM çərçivəsində Minsk konfransı öz fəaliyyətinə 1992-ci ilin əvvəllərində başlamışdır və istər bu
konfrans, istərsə də bütövlükdə ATƏM Dağlıq Qarabağ ilə əlaqədar Ermənistanla Azərbaycan arasında
yaranmış münaqişəni dincliklə aradan qaldırmaq məsələləri ilə məşğul olur. Cənab Raffaelli və onun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş zamanı bizim ötən dövrdə Minck konfransının fəaliyyətini, əlbəttə, təfsilata
varmadan, qısaca təhlil etməyə imkanımız oldu. Odur ki, bu məsələ üzərində indi də dayanmağa lüzum yoxdur.
Biz, sadəcə olaraq qeyd etdik ki, Minsk konfransının, hörmətli beynəlxalq təşkilat olan ATƏM-in, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının nüfuzu böyük olsa da, Dağlıq Qarabağla bağlı münaqişənin dincliklə aradan qaldırılması
sahəsində istər ATƏM, istərsə də Minsk konfransının ötən dövrdə gördüyü iş, göstərdiyi səylər, təəssüflər olsun,
heç cür bir nəticə verməmişdir. Biz böyük təəssüflə qeyd edirik ki, bir tərəfdən həmin dövrdə həm Minsk
konfransı, həm də ATƏM münaqişənin dincliklə aradan qaldırılması istiqamətində fəaliyyət göstərmişdir, digər
tərəfdən, bu dövrdə müharibə getmiş, qan tökülmüşdür, erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisində
dəfələrlə təcavüzkar basqınlar etmişlər və bu müddət ərzində Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini erməni silahlı
birləşmələri işğal etmiş, ələ keçirmişlər.
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Xatırlatmağa dəyər ki, bu müddət ərzində Azərbaycan Respublikası Şuşa kimi bir şəhəri itirmişdir, yəni
erməni silahlı birləşmələri Şuşanı və Şuşa rayonunu işğal etmişlər. Laçın rayonu da işğal olunmuşdur. Bu, ötən
ilin mayında və cari il martın axırlarında - aprelin əvvəllərində baş vermişdir.
Erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu tamamilə zəbt etmiş və keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin ərazisini tamamilə ələ keçirərək, onun hüdudlarından kənara çıxmış, Ağdam, Füzuli, Zəngilan
rayonlarında yaşayış məntəqələrini, hətta Azərbaycanın Qərb hissəsində bəzi əraziləri tutmuşlar. Bundan belə
qənaətə gəlmək olar ki, bu müddət ərzində beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən ATƏM-in və Minsk
konfransının səyləri bir nəticə verməmişdir. Mən bütün bunları sadəcə ötəri xülasə kimi xatırladıram ki, indi
beynəlxalq təşkilatların - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və ATƏM-in xətti ilə daha səmərəli tədbirlər
görülməsinin lüzumunu nəzərə çarpdırım. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, Kəlbəcər rayonu erməni
silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunduqdan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 nömrəli qətnaməsi
qəbul edilmiş və bundan sonra ATƏM-in və Minsk konfransının fəaliyyəti xeyli güclənmişdir. Bizə məlumdur
ki, üçtərəfli sənəd imzalanmışdır, onu Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Dağlıq Qarabağ
icmalarının nümayəndələri imzalamışlar və bu sənəd əsasında ATƏM-in Minsk konfransı erməni silahlı
birləşmələrinin Kəlbəcər rayonu ərazisindən çıxarılmasından başlayaraq münaqişənin artıq əməli surətdə,
dincliklə aradan qaldırılmasına dair plan təklif etmişdir.
Bu planın, ATƏM-in və Minsk konfransının cədvəlinin iyun ayında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu,
lakin həmin ayda baş vermiş məlum hadisələrlə əlaqədar planın həyata keçirilməsi təxminən bir aylığa təxirə
salınmışdır. Bildiyiniz kimi, biz Minsk konfransının sədri cənab Raffaellinin və onun heyətinin iyulun 5-də
Azərbaycana gəlmək niyyətində olduğu barədə xəbər almışdıq və nümayəndə heyətini qarşılamağa hazır idik.
Amma indi müəyyənləşdirildiyi kimi, cənab Raffaelli öz səfərini yenə də hansısa bir anlaşılmazlığa görə, sih
informasiya olmadığına görə, iyulun 9-dək təxirə salmışdır. Biz bununla da razılaşdıq, çünki ATƏM-in, Minsk
konfransının fəaliyyətinə böyük ümidlər bəsləyirdik və indi də bəsləyirik.
Biz ikinci proqramı iyulun 9-da aldıq, lakin proqramın elə həmin gündə də həyata keçirilməsi ümumən baş
tutmadı. Nəhayət, iyulun 9-dan 10-na keçən gecə cənab Raffaelli öz nümayəndə heyəti ilə birlikdə Bakıya gəldi
və iyulun 10-da danışıqlarımız başladı.
Deməliyəm ki, danışıqlarımız qarşılıqlı anlaşma, açıqlıq ruhunda, əməli ruhda gedirdi və biz, əlbəttə,
gördük ki, cənab Raffaellinin nümayəndə heyəti nəzərdə tutulmuş proqramın və hazırlanmış cədvəlin əməli
surətdə yerinə yetirilməsini təmin etmək arzusundadır. Cənab Raffaelli buraya öz səfərinin proqramını Bakıya
gəlməzdən əvvəl göndərmişdi, o mənada ki, ayın 9-da gəlməliydi. Lakin sonra hər şey bir gün sonraya keçirildi.
Bakıda Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüş, sonra Yerevana səfər, Ermənistan rəhbərliyi ilə görüş, oradan da Bakıya
qayıtmaq və Ağdamda olmaq, Ağdamdan Xankəndiyə getmək. Xankəndidə olmaq, Ağdamdan keçib Bakıya
qayıtmaq və bu arada nümayəndə heyətinin fəaliyyətinə yekun vurmaq planlaşdırıldı.
Lakin biz bu proqramı minnətdarlıqla qəbul etdik və onu həyata keçirməyə başladıq. İyulun 10-da ətraflı
söhbətimiz oldu, biz bütün məsələlərdə qarşılıqlı anlaşma olduğunu gördük. İyulun 11-də cənab Raffaelli öz
nümayəndə heyəti ilə birlikdə Yerevanda oldu və axşam tərəfi Bakıya qayıtdı, iyulun 11-də axşam biz yenidən
görüşdük. Cənab Raffaelli bizə Ermənistan rəhbərliyi ilə, prezident Levon Ter-Petrosyanla, başqa şəxslərlə
danışıqlarının nəticələri barəsində məlumat verdi və qarşıya iyulun 12-də Ağdama, habelə Xankəndiyə səfər
məsələsi çıxdı.
Lakin bu zaman qarşıya problem çıxdı. Onu Ermənistan tərəfi, ələlxüsus, cənab Raffaellinin dediyi kimi,
indi Qarabağı idarə edən şəxslər irəli sürmüşdülər. Onlar bildirmişdilər ki, Ağdamdan Xankəndiyə getmək
mümkün deyildir, çünki guya orada erməni silahlı birləşmələrinin tutduqları mövqelərdə bütün sərhəd
minalanmışdır, buna görə də Xankəndiyə Ermənistandan keçib getmək lazımdır. Bu məsələ cənab Raffaelli hələ
Yerevanda olarkən onun qarşısına qoyulmuşdu. Yerevandan Laçın dəhlizi vasitəsilə Xankəndiyə getmək
variantı təklif olunmuşdu. Əlbəttə, cənab Raffaelli və onun başçılıq etdiyi bütün nümayəndə heyəti bununla
razılaşmamışdı, o, hələ Bakıda olarkən bunu bizə bildirmişdi və Yerevandan qayıtdıqdan sonra da demişdir.
Əlbəttə, biz buna heç cür razı ola bilməzdik, ona görə də iyulun 11-də axşam çox böyük vaxt sərf etdik ki,
görək Xankəndiyə Ağdamdan keçməklə necə getmək olar, çünki nümayəndə heyəti ayın 12-də Ağdamda olmalı
idi. Lakin erməni tərəfi məsələni qəti qoyanda ki, orada ərazi minalandığına görə təhlükəsizliyə təminat vermir,
Xankəndiyə Azərbaycanın Füzuli rayonundan keçərək getmək variantı təklif edildi. Lakin Ermənistan tərəfdən
cavab alındı ki, orada da hər yer minalanmışdır. Əlbəttə, biz buna inanmadıq və indi də inanmırıq. Zənnimcə,
cənab Raffaelli də deyəcək ki, o özü də buna inanmırdı. Bununla belə, bəyanat verilmişdi ki, erməni tərəfi
təhlükəsizliyi təmin etmir.
Buna görə də, necə olursa-olsun, cənab Raffaellinin missiyasının başa çatması, Minsk konfransının öz
proqramının və qoşunların Kəlbəcər rayonundan çıxarılmasının nəzərdə tutulmuş cədvəlinin yerinə
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yetirilməsinə başlaya bilməsi üçün güzəştli variant tapdıq: cənab Raffaelli özünün nümayəndə heyəti ilə
Bakıdan Tbilisiyə uçur, Tbilisidən hərbi vertolyotla Xankəndiyə yollanır, Xankəndidən geriyə, Tbilisiyə və
oradan da Bakıya qayıdır. Cənab Raffaelli və onun bütün nümayəndə heyəti iyulun 12-də Ağdamda olarkən
orada baş vermiş dağıntıları, Ermənistan birləşmələrinin təcavüzkar hərəkətləri üzündən Ağdam rayonunda
yaranmış çətin vəziyyətin nəticələrini öz gözləri ilə görmüşlər. Yəqin ki, bu barədə Raffaelli özü də danışacaq,
mən bunu ona görə deyirəm ki, o yaddan çıxarmasın. O demişdir ki, bir il əvvəl Ağdamda olmuşdu və əlbəttə,
ötən dövrdə burada çox mühüm, çox ciddi dəyişikliklər baş verməsindən olduqca təəssüflənir. Bunu deyərkən o,
erməni silahlı birləşmələrinin hərbi əməliyyatları, hücumları, atəşləri nəticəsində şəhərin dağılmasını nəzərdə
tutur. İyulun 12-də biz axşam cənab Raffaelli ilə görüşərkən o, əlbəttə, dedi ki, orada heç bir mina yox idi və
ümumiyyətlə, erməni tərəfinin irəli sürdüyü tələblərin nə ilə bağlı olduğu aydındır.
Buna görə də biz Xankəndiyə Tbilisidən getmək variantına razılaşdıq və cənab Raffaelli dünən sər təyyarə
ilə Tbilisiyə, sonra isə, indi məlum olduğu kimi, vertolyotlarla Xankəndiyə uçmuşdur. Biz dünən onun
Tbilisidən Bakıya qayıdacağını gözləyirdik. Lakin artıq sizə dediyim kimi, axşamdan xeyli keçmiş biz mətbuat
konfransını günün axırına təyin etdik, sonra isə saat 23-ə keçirdik. Lakin sonradan məlum oldu ki, orada hansısa
texniki səbəblər olmuşdur və hava şəraiti imkan verməmişdir. Bir sözlə, nümayəndə heyətinin üzvləri
Xankəndidə gecələməli olmuş və bu gün sər vertolyotlarla Yerevana yola düşmüş, oradan təyyarə ilə buraya,
Bakıya gəlmişlər.
Bir az əvvəl yekun danışıqlarımız oldu və biz sizin yanınıza, mətbuat konfransına gəldik. Əlbəttə, mən
təfsilata varmayacağam, lakin biz çox təəssüflənirik ki, Minsk konfransı, cənab Raffaellinin nümayəndə heyəti
tərəfindən təklif olunmuş və bizim də qəbul etdiyimiz, habelə, cənab Raffaellinin dediyinə görə, Ermənistan
Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən də qəbul olunmuş cədvəl Dağlıq Qarabağda qəbul edilməmişdir. Cənab
Raffaellinin bu gün bizə dediyi kimi, orada bəzi mülahizələr irəli sürülmüşdür. Bu mülahizələr razılığa gəlməyə
imkan verməmişdir ki, onlar bu sənədi yenə də imzalasınlar və bundan sonra cədvəlin həyata keçirilməsinə
başlansın. Halbuki hələ srağagün axşam biz cənab Raffaelli ilə məsələni müzakirə edərkən o demişdi ki, onlar
bacardıqca tez qayıtmalıdırlar. Buna görə də dünən axşam nümayəndə heyətinin üzvləri bizimlə danışıqlardan
sonra Romaya yola düşməli idilər ki, orada nəzərdə tutulmuş təqvimin əməli surətdə həyata keçirilməsinə
başlasınlar. Təqvimdə isə - iyulun 16-da müşahidəçilərin Kəlbəcər rayonuna gəlməsi iyulun 18-də onların
yerləşdirilməsi və iyulun təxminən 20-21-də erməni silahlı birləşmələrinin Kəlbəcər rayonundan çıxarılması
nəzərdə tutulur.
Bunun bizim üçün çox mühüm məsələ olduğunu nəzərə alaraq, təkrar edirəm, cənab Raffaelli ilə danışıqlara
əməli şəkildə yanaşmaq yollarını biz həmişə axtarıb-aramışıq. Hətta müəyyən dərəcədə güzəştə də getmişik,
məsələn, Xankəndiyə necə gedib çıxmaq problemində, habelə digər hallarda da. Bunların hamısı ona görədir ki,
cədvəlin yerinə yetirilməsinə daha tez başlansın.
Lakin indi, mənim başa düşdüyüm kimi, daha doğrusu, cənab Raffaellinin özü bu barədə konkret olaraq
demişdir ki, bu cədvəl, onların nəzərdə tutduqları kimi, ayın 16-da yerinə yetirilməyəcək, çünki cənab Raffaelli
və onun nümayəndə heyəti indi Dağlıq Qarabağın rəhbərliyindən bəzi məsələlər barəsində rəsmən məlumat
istəməli və onlardan rəsmi cavab almalıdırlar. Cənab Raffaellinin dediyinə görə, onlar orada üç bənddən ibarət
bəzi mülahizələrini bildirmişlər. Onun dediyinə görə, ilk iki bəndi əsassız sayır, üçüncü bənd isə, cənab
Raffaellinin bildirdiyi kimi, bir sıra məsələlərlə bağlıdır və mən də elə hesab edirəm ki, bunlar çox asanlıqla həll
oluna bilər. Misal üçün, söhbət ondan gedir ki, erməni silahlı birləşmələrinin Kəlbəcərdən çıxarılmasına
başlanır, oraya müşahidəçilər daxil olacaqlar, Azərbaycan tərəfinin nümayəndələri daxil olacaqlar, hansı silah
növü olacaq... Belə bir variant nəzərdə tutulur ki, orada yüngül silah olacaq. Bəs yüngül silah nə olan şeydir,
yüngül silah dedikdə nə nəzərdə tutulur, yaxud müşahidəçilərin nə kimi mandatı olacaqdır...
Mən cənab Raffaellinin məlumatından belə başa düşdüm ki, bütün bu məsələlər sırf texniki və asan həll
edilə bilən məsələlərdir. Hər halda nümayəndə heyətinin başçısı hesab edir ki, bu səbəbləri aradan qaldırmaq
üçün onlar Dağlıq Qarabağın rəhbərlərinə rəsmi sorğu verməli, rəsmi cavab almalı və öz təqvimini yalnız
bundan sonra, bir neçə gün keçdikdən sonra, həyata keçirməyə başlamalıdırlar.
Cənab Raffaelli bu gün bizə məlumat verdi ki, iyulun 16-da Vyanada Minsk konfransı, ATƏM-in 9
iştirakçısı bu məsələ üzrə yenidən toplaşacaqdır. Həmin məsələ orada müzakirə ediləcəkdir. Cənab Raffaellinin
bu məlumatından belə başa düşmək olardı ki, söhbət məsələnin bir qədər təxirə salınmasından gedir, hərçənd
Dağlıq Qarabağ rəhbərlərinin və ya hazırda Dağlıq Qarabaği idarə edən adamların mövqeyi kifayət qədər aydın
deyil, hətta şübhəlidir.
Məsələn, şəxsən məndə bu, böyük təəccüb doğurdu. Dünən Mockvadan gecə saat 12-də "Novosti"
proqramında belə bir xəbər verildi ki, Dağlıq Qarabağda Minsk konfransının, cənab Raffaellinin nümayəndə
heyətinin təklifləri ilə razılaşmayıblar və məsələlərin həllini guya Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətin sabit
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olmaması ilə əlaqədar bir aylığa təxirə salıblar. Bu cür xəbərdən cənab Raffaelli də təəccüblənmişdir. O dedi ki,
söhbət təqvimin yalnız bir neçə günlüyə təxirə salınmasından gedir.
Bununla bərabər, mən cənab Raffaelliyə də demişəm, bu gün burada bildirirəm ki, hamının xəbəri olsun:
əlbəttə, iyunun 4-də Gəncədə baş vermiş hadisələrdən sonra Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət
mürəkkəbləşmişdir, amma heç vəchlə demək olmaz ki, sabitlik yoxdur, buna görə də problemi həll etmək
olmaz, yaxud bu məsələlərin həlli üçün şərait yoxdur. Çünki biz Azərbaycanda vəziyyətə tamamilə nəzarət
edirik.
Azərbaycan ictimaiyyətinə məlum olduğu kimi, biz Dağlıq Qarabağ bölgəsində hərbi əməliyyatlarla bağlı
məsələlərlə də fəal məşğul oluruq. Buna görə də bunların hamısı məsələni uzatmaq üçün, yaxud da onun həllini
ümumən pozmaq üçün sadəcə olaraq hiylə-kələkdir, nə isə məharətlə düşünülmüş bəhanələrdir.
Qısa məlumatı bitirərək bildirmək istəyirəm ki, bu gün yekun söhbətimiz əməli şəkildə və qarşılıqlı anlaşma
ruhunda keçmişdir. Biz hiss etdik ki, Minsk konfransı, cənab Raffaelli, onun nümayəndə heyətinin üzvləri
nəzərdə tutulmuş planın və hazırlanmış cədvəlin yerinə yetirilməsinin təmin olunmasını ürəkdən istəyirlər. Biz
hər halda, ümid edirik- danışıqları da məhz belə, böyük ümidlə başa çatdırdıq ki, iyulun 16-da Vyanada bu
məsələ çox ciddi şəkildə müzakirə olunacaqdır. Mən də belə düşünürəm ki, cənab Raffaelli və ümumən ATƏM
Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi ilə əlavə danışıqlar aparacaqlar ki, biz Minsk konfransının məramının bu
arada yerinə yetirilməsinə nail ola bilək, çünki il yarımdan çox işləyən nümayəndə heyətinin fəaliyyətinin
hələlik bir nəticəsi yoxdur.
Respublikamız üçün isə çox vacibdir ki, bu nəticələr olsun. Zənnimcə, bu, ATƏM-in, Minsk konfransının
və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nüfuzu üçün də eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir.
Srağagün Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanla telefon söhbətim zamanı - söhbət cənab Raffaellinin
yanında gedirdi - o da əmin etdi ki, Minsk konfransının məramının həyata keçirilməsi üçün hər cür səy göstərir.
Biz buna ümid edirik. Mən bununla da öz məlumatımı bitirirəm.
14 iyul 1993
Müstəqilliyimiz əbədidir
Birinci kitab
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin
BMT təhlükəsizlik şurasının sədrinə yazılı
müraciəti
Azərbaycan dünyanın yüksək inkişaf etmiş maddi və mənəvi dəyərləri olan ən qədim ölkələrindən biridir.
Minilliklər boyu Azərbaycan xalqı öz mədəniyyətini yaradaraq onu işğalçılardan qorumağa çalışıb. Lakin artıq
neçə ildir ki, ölkəmiz, torpaqlarımızın iyirmi faizini işğal etmiş Ermənistanla olan münaqişədən əziyyət çəkir.
1998-ci ildə erməni işğalçıları əzəli Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi
iddiası ilə çıxış etdilər. Bu münaqişə sonralar dərinləşərək müharibəyə çevrildi. 1992-ci ildə erməni silahlı
birləşmələri Azərbaycan ərazilərinin zəbt edilməsinə başladılar. 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı, mayın 8-i və
18-də Şuşa və Laçın rayonları, 1993-cü il aprelin 2-də isə Kəlbəcər rayonu işğal edildi. BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurası 1993-cü il aprelin 30-da işğalla bağlı 822 saylı qətnamə qəbul etdi. Qətnamədə erməni silahlı
birləşmələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması tələb edilirdi. Lakin buna baxmayaraq Ermənistan öz
təcavüzkar əməllərini davam etdirirdi. 1993-cü il iyulun 23-də ermənilər Azərbaycanın Ağdam rayonunu işğal
etdilər.
İyulun 26-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev erməni təcavüzünün qarşısının alınması məqsədilə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə yazılı müraciət edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri H. Əliyevin
BMT-nin Baş katibinə məktubu
Hörmətli cənab sədr!
Suveren Azərbaycan dövlətinin ərazicə parçalanmasına yönəldilmiş erməni təcavüzünün davam etdirilməsi
və gücləndirilməsi nəticəsində ölkəmdə yaranmış gərgin vəziyyət məni bu məktubla Sizə müraciət etməyə vadar
edir.
Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və normalarına sadiq olan Azərbaycan ona Ermənistan Respublikası
tərəfindən zorla qəbul etdirilmiş qanlı münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasında ATƏM-in vasitəçiliyinə,
beynəlxalq təhlükəsizlik və əməkdaşlıq ideyalarını əsas tutaraq və bu beynəlxalq təşkilatın üzvlərinin
hüquqlarına və vəzifələrinə arxalanaraq razılıq vermişdir. Uzun və çətin nizamasalma prosesi gedişində
Azərbaycan hökuməti münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına çalışaraq və maksimum çeviklik və
konstruktivizm nümayiş etdirərək, qan tökülməsini dayandırmaq və danışıqların möhkəm əsasını yaratmaq
yollarının gərgin axtarışını aparmışdır. Lakin Ermənistanın dünya birliyi və Azərbaycan qarşısında öz
öhdəliklərini kobudcasına pozması sülh səylərimizi boşa çıxarır.
Minsk konfransı haqqında ATƏM-in Nazirlər Şurasının qərar qəbul etdiyi gündən bir ildən çox keçmişdir,
lakin bu ideya reallıqdan indi həmişəkindən daha uzaqdır. Əgər bir il bundan əvvəl biz Nazirlər Şurasının
qərarının qəbul edildiyi vaxtdakı vəziyyəti bərpa etməyin və bununla da Minsk konfransına çıxmağın yeganə
mümkün yolu kimi Şuşa və Laçının azad olunmasının zəruriliyindən danışırdıqsa, indi Azərbaycan ərazisinin 17
faizindən çoxu erməni təcavüzkarı tərəfindən qəsb edilmişdir. Qarabağın bütün Dağlıq hissəsi, Azərbaycanın
Laçın rayonu (onun cənub hissəsi 1992-ci ilin mayında, şimal hissəsi isə 1993-cü ilin aprelində tutulmuşdur),
Kəlbəcər rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının, Qazax, Füzuli, Zəngilan, Ağdam rayonlarının kəndləri
işğal olunmuşlar. Cəmi 503 yaşayış məntəqəsi qəsb edilmişdir, qaçqınların və köçkünlərin ümumi sayı 567 min
nəfərdir.
Dağlıq Qarabağı öz ərazisinə birləşdirmək haqqında xəyanətkar qərarlar qəbul edilməsində ifadəsini tapan
siyasi təcavüzdən başlayan və sonra emissarlar, terrorçular və silahlar göndərilməsinə keçən Ermənistan bu gün
Azərbaycan torpağında genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar aparır, ATƏM-in və BMT-nin çağırış və qərarlarına, o
cümlədən də işğal qüvvələrini Azərbaycandan çıxarmağı birmənalı tələb edən Təhlükəsizlik Şurasının 822
nömrəli qətnaməsinə məhəl qoymur. Erməni tərəfinin vasitəçinin qanuni tələblərinin yerinə yetirilməsindən
tamamilə imtina etməsi, üstəlik, qeyri-məqbul şərtlər irəli sürməsi nəticəsində ATƏM-in həmin qətnamənin
həyata keçirilməsinə yönəldilmiş səylərinə əngəl törədilmişdir. Ermənistan Respublikasının bu əməlləri
nəticəsində Mario Raffaellinin bölgəyə əvvəlki səfərləri kimi axırıncı səfəri də BMT Təhlükəsizlik Şurası
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qətnaməsinin tezliklə həyata keçiriləcəyinə və qan tökülməsinin çoxdan gözlənilən dayandırılmasına bəslənilən
ümidlər üçün heç bir əsas verməmişdir.
Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən erməni silahlı birləşmələrinin Ermənistan Respublikasına tabe
olmadıqları barədə erməni tərəfinin dedikləri tamamilə əsassızdır. Bütün ağır silahların, döyüş sursatının, canlı
qüvvənin göndərilməsini, habelə hərbi əməliyyatlara bilavasitə rəhbərlik edilməsini Ermənistan Respublikası
ilhaq olunmuş Laçın rayonu vasitəsi ilə həyata keçirir.
Ermənistan yaranmış fasilədən istifadə edərək, Raffaellinin missiyası getdikdən sonra yeni güclü hücuma
başlamışdır. Həmin hücum zamanı Ermənistanın silahlı qüvvələri Ağdam şəhərini işğal etmişlər. Bu xəyanətkar
hərəkət hələ heç başlanmamış olan sülh prosesinə sarsıdıcı zərbə endirmişdir. Bundan əvvəl Azərbaycan
hökuməti Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq etmişdi ki, prosesin uzadılması daha böyük fəlakətə gətirib çıxara
biləcək təhlükəli vəziyyət yaradır.
Indiki şərait BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq Təhlükəsizlik Şurasına verilmiş səlahiyyətlər əsasında onun
işə qarışmasını təkidlə tələb edir.
Təcavüzkarın cilovlanmasına, qan tökülməsinin dayandırılmasına və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin
azad edilməsinə yönəldilmiş təxirəsalınmaz tədbirlər gərəkdir.
Deyilənlərlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının dərhal çağırılmasını xahiş edirəm.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
26 iyul 1993
Müstəqilliyimiz əbədidir
Birinci kitab
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Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin
BMT təhlükəsizlik şurasının sədrinə və BMT-nin Baş katibinə məktubu
1991-1992-ci illərdə hərbi əməliyyatlar geniş vüsət almağa başladı. 1992-ci ilin fevral ayında erməni
işğalçıları Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 800 nəfərin ölümü ilə nəticələn Xocalı soyqırımını həyata
keçirdi. Həmin ilin may ayında isə bu hücumlar Şuşanın, sonra da Laçının süqutu ilə nəticələndi.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrə məhəl qoymayan erməni silahlı birləşmələri
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə davam edirdilər.
Yaranmış gərgin vəziyyətlə bağlı 1993-cü il avqustun 18-də Azərbaycan Respublikası prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev BMT Təhlükəsizlik
Şurasının sədrinə yazılı müraciət edir.
BMT təhlükəsizlik şurasının sədrinə və BMT-nin baş katibinə məktub
Hörmətli cənab sədr!
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 822 və 853 nömrəli qətnamələr qəbul
edilməsindən artıq kifayət qədər vaxt keçmişdir. Lakin indiyədək heç bir əsər-əlamət yoxdur ki, Ermənistan
Respublikası, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin uydurma rəhbərliyi belə yüksək hörmətli beynəlxalq təşkilatın
qərarını yerinə yetirmək niyyətindədirlər.
Tamamilə aydındır ki, nəinki işğal olunmuş, yandırılmış və talan edilmiş Kəlbəcər və Ağdam rayonları,
həm də digər Azərbaycan əraziləri tərk edilməmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına və bütün
beynəlxalq hüquq normalarına təcavüzkar həyasızcasına məhəl qoymur. Füzuli rayonunda azərbaycanlılar
yaşayan dinc kəndləri zəbt etməkdə və yandırmaqdadır, Füzuli şəhəri üzərinə güclü hücum əməliyyatı aparır,
Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində ərazimizin içərilərinə doğru hücumu genişləndirir. Bərdə şəhərini və başqa
yaşayış məntəqələrini ələ keçirməyə çalışır.
Açıq təcavüz faktı o dərəcədə aşkardır ki, hər hansı əlavə faktlar gətirmək lüzumsuzdur, əminəm ki, onlar
sizə BMT-nin Bakıdakı nümayəndəsi, bu yaxınlarda Füzulidə olmuş cənab Mahmud əl-Səidin məruzələrindən
məlumdur.
İzah olunanlarla əlaqədar xahiş edirəm, Təhlükəsizlik Şurası dərhal çağırılsın və təcavüzkarı dayandırmaq,
qan tökülməsinə son qoymaq, Azərbaycan Respublikasının yüz minlərlə müdafiəsiz dinc sakinini qorumaq
üçün, nəhayət, kəsərli və təxirəsalınmaz tədbirlər görülsün.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
18 avqust 1993-cü il
Müstəqilliyimiz əbədidir
Birinci kitab
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Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Bill Klinton cənablarına
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-Prezidenti Albert Qor cənablarına
Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Spikeri Tomas Foli cənablarına
(2 sentyabr 1993-cü il)
Hörmətli cənablar!
Sizə 1992-ci ilin dekabrında ABŞ konqresi tərəfindən qəbul olunmuş azadlığı müdafiə haqqında məlum
aktla əlaqədar müraciət edirəm. Həmin akta uyğun olaraq keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarına yardım
göstərilir və bu akt Azərbaycan Respublikasına belə yardım göstərilməsini qadağan edir.
Azərbaycan xalqı, habelə erməni-azərbaycanlı münaqişəsi haqqında həqiqəti bilənlərin hamısı bunu çox
böyük ədalətsizlik və ya yolverilməz anlaşılmazlıq kimi qarşılamışlar. Mənə məlum olduğuna görə, Azərbaycan
barəsində bu ayrı-seçkilik tədbiri Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın uydurma "blokadası" ilə əlaqədar nəzərdə
tutulmuşdur. Həmin tədbir Qərbin kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistan tərəfindən aparılan yaxşı təşkil
olunmuş təbliğat kampaniyasının bəhrəsidir və onun gerçəkliklə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Əvvəla, Ermənistan Respublikasının digər dövlətlər (Türkiyə, İran, Gürcüstan) ilə sərhədləri var və bu
sərhədləri Azərbaycan blokadaya almaq iqtidarında deyildir. İkincisi, söhbət Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında nəqliyyat kommunikasiyalarından gedir ki, onlar da beş ildən çoxdur Ermənistanın Azərbaycana qarşı
apardığı müharibə nəticəsində dağılmışdır. Bundan nəinki Ermənistan, həm də Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yaşayan azərbaycanlılar böyük əziyyət çəkirlər. Biz bu kommunikasiyaların bərpası üçün öz
tərəfimizdən hər şeyi etməyə hazırıq. Lakin bundan ötrü atəşi dayandırmaq və sülh danışıqlarına başlamaq
lazımdır.
Azərbaycan münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına, ATƏM-in Minsk prosesinə öz sadiqliyini
dəfələrlə təsdiq etmişdir. Ancaq hər dəfə ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində müvəffəqiyyətlər nəzərə
çarpmağa başladıqda, onlar Ermənistan tərəfindən təcavüzkar əməllərlə alt-üst olunmuşdur.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, Azərbaycanın geniş ərazilərinin işğalı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 822 və 853 nömrəli məlum qətnamələrində öz təsdiqini tapmışdır. Bu qətnamələr yerinə yetirilməmiş
qalmışdır. Üstəlik, Ermənistan beynəlxalq birliyə meydan oxuyaraq, BMT nizamnaməsinə, Helsinki yekun
aktına, ATƏM-ə məhəl qoymayaraq, öz təcavüzünü davam etdirir. Onun təcavüzü genişlənərək, Azərbaycan
xalqına qarşı əsl genosidə çevrilmişdir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, öz torpağında qaçqınların
sayı bir milyon nəfərə çatmışdır və artmaqda davam edir.
Azərbaycan xalqı öz müasir tarixinin ağır dövrünü keçirir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz müstəqil
demokratik dövlət yaratmaq, bazar iqtisadiyyatına keçmək, totalitarizmdən və kommunist keçmişindən
həmişəlik xilas olmaq arzusundayıq. Bizə bu işdə sizin böyük ölkənizlə sıx əməkdaşlıq, sizin köməyiniz
labüddür. Göstərilənlərlə əlaqədar olaraq sizdən xahiş edirəm ki, azadlığı müdafiə aktının yenidən nəzərdən
keçirilməsi və Azərbaycan barəsində ayrı-seçkilik bəndinin ləğv olunması üçün hər şey edəsiniz. Bu, həm
keçmiş SSRİ ölkələri barəsində sizin siyasətinizə uyğun olardı, həm də ədalət və demokratiya prinsiplərinə
cavab verərdi.
Bu məktubla sizə müraciət etdiyim anda erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın yeni rayonlarının - Cəbrayıl
və Qubadlı rayonlarının işğal olunması üçün öz hücumlarını davam etdirir, yeni-yeni yaşayış məntəqələri ələ
keçirilir, yandırılır və vəhşicəsinə soyulub talan edilir.
Demokratiya və azadlıq idealları, insan hüquqlarına və insanın əsas hüququ olan yaşamaq hüququna hörmət
naminə sizdən xahiş edirəm ki, qan tökülməsinin dayandırılması və təcavüz qarşısında öz günahı olmadan
müdafiəsiz qalan Azərbaycan xalqının müdafiəsi üçün hər şey edəsiniz.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Respublika Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyevin
mətbuat konfransında bəyanatı
(10 sentyabr 1993-cü il)
Hörmətli qonaqlar! Xanımlar və cənablar!
Bu mətbuat konfransının keçirilməsinə ilk növbədə Avroviziya, habelə respublika kütləvi informasiya
vasitələri nümayəndələrinin xahişi ilə razılaşmışam.
Buraya gəlmiş xarici müxbirləri konkret olaraq nə maraqlandırması barədə məlumatım yoxdur, lakin
təxminən güman edirəm ki, onlarda əsasən respublikanın özündəki və onun ətrafındakı vəziyyət, habelə son
vaxtlar Azərbaycanda baş verən proseslər maraq doğurur.
Bu proseslər artıq hamıya kifayət qədər geniş şəkildə məlumdur. Son aylar Azərbaycan dünyanın, xüsusən
də qonşu ölkələrin informasiya orqanlarının diqqət mərkəzindədir, hər halda, biz belə hiss edirik. Lakin mən
Avroviziya nümayəndələrinin və başqa jurnalistlərin indiyədək əldə edə bilmədikləri informasiyanı ilk
mənbədən almaq istəmələrini başa düşürəm. Ola bilsin indi deyəcəklərim əvvəllər deyilənlərin təkrarı olacaq,
lakin bununla belə, həm respublikadakı vəziyyət, həm də onun ətrafında baş verən hadisələr haqqında qısaca
məlumat verməliyəm.
Respublikadakı vəziyyət barədə qısaca onu demək olar ki, son dövrdə bir tərəfdən müxtəlif siyasi, ictimai
qüvvələrin, qrupların fəaliyyəti nəticəsində, digər tərəfdən respublika rəhbərliyinin buraxdığı ciddi nöqsanlar və
səhvlər nəticəsində, üçüncü tərəfdən isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı beş ildən artıq
davam edən hərbi təcavüzü üzündən Azərbaycanda coşqun proseslər baş vermişdir və indi də baş verir. Lakin
bu ilin təxminən may-iyun aylarında həmin proseslər xüsusilə kəskin xarakter almış və bəlkə də hətta özünün ən
yüksək nöqtəsinə çatmışdı. Azərbaycanı vətəndaş müharibəsi həddinə gətirib çıxaran hadisələr baş vermişdi və
bu, müəyyən dərəcədə özünü əməli şəkildə göstərirdi. Bilirsiniz ki, iyunun 4-də Gəncə şəhərində faciəli
hadisələr baş vermiş, sonra bunun davamı olmuş, hökumət qüvvələri ilə hakimiyyətə qarşı çıxan qüvvələr
arasında təkcə Gəncədə deyil, Bakı yaxınlığında da toqquşmalar baş vermişdi. Bütün bunlar Azərbaycanda
dövlət böhranına, siyasi böhrana gətirib çıxarmışdır.
Əslində, respublika artıq çoxdandır ki, dərin iqtisadi, sosial-siyasi böhran keçirir. Bu böhran ilk növbədə
Azərbaycanın ərazilərini işğal etmək məqsədi ilə Ermənistan silahlı birləşmələrinin apardığı müharibə ilə
bağlıdır. Digər tərəfdən isə bu böhran artıq bir neçə il ərzində Azərbaycanda mövcud olan siyasi qeyri-sabitliklə
bağlıdır. Hakimiyyət dəyişirdi, lakin nə əvvəlki, nə də sonrakı hakimiyyət ölkəni idarə edə bilmirdi. Bu böhran
həm də iqtisadiyyat və sosial həyat sahəsində yol verilmiş səhvlərlə, nöqsanlarla bağlıdır.
İqtisadi, sosial böhrandan danışarkən deyə bilərik ki, görünür, bu, vaxtilə Azərbaycanın da daxil olduğu
keçmiş Sovet İttifaqının başqa regionları üçün də müəyyən dərəcədə xarakterikdir. Lakin respublikada gedən,
Azərbaycanın həyatını səciyyələndirən daxili ziddiyyətlər, siyasi, sosial və ictimai proseslər bu böhranı
dərinləşdirir.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir və öz müstəqil daxili və xarici siyasətini yeridir. Bu müstəqillik nisbətən
yaxınlarda qazanılmışdır və əlbəttə, həmin dövr ərzində Azərbaycanın dövlət istiqlaliyyətinin atributlarını
lazımi səviyyədə yaratmaq mümkün olmamışdır. Bu da hazırda respublikanın keçirdiyi çətinliklərin
səbəblərindən biridir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi dünya birliyi tərəfindən tanınmış,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına qəbul olunmuş, bir çox beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edilmiş və şübhə yoxdur
ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli istiqlaliyyəti artıq dönməz haldır. Görünür, söhbət yalnız ondan gedir
ki, respublika öz dövlət siyasətini yeritmək və çox mürəkkəb daxili problemlərini beynəlxalq miqyasda həll
etmək üçün öz dövlət və iqtisadi strukturlarını, təsisatlarını nə dərəcədə tezliklə yarada biləcəkdir.
Müharibə Azərbaycan üçün ən çətin problemdir. Qeyd etdiyim kimi, bu müharibə respublikamıza qarşı
qonşu Ermənistan tərəfindən beş ildən çoxdur aparılır. Məlumdur ki, artıq müharibəyə çevrilən bu hərbi
münaqişənin baisi Azərbaycan tərəfi deyildir. Əgər qarşıdurma əvvəlcə millətlərarası münaqişə səciyyəsi
daşıyırdısa, sonra silahlı münaqişəyə çevrilmiş, indi isə, bayaq dediyim kimi, genişlənib qanlı müharibə halını
almışdır. Təəssüf ki, bu müharibədə Ermənistan silahlı birləşmələri son iki-üç ildə Azərbaycan Respublikasına
həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən olduqca böyük ziyan vura bilmişlər.
Bu gün üçün vəziyyət belədir ki, Ermənistan silahlı birləşmələri keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
ərazisini tamamilə ələ keçirmiş, onun hüdudlarından xeyli kənara çıxaraq bir neçə rayonu, o cümlədən Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarını işğal etmişlər. Hərbi müdaxilə, fəal, hətta deyərdim,
amansız hərbi əməliyyatlar nəticəsində bu rayonların milliyyətcə tamamilə azərbaycanlılardan ibarət olan əhalisi
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daimi yaşayış yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır və indi qaçqınların sayı təxminən bir milyon
nəfərdir. Minlərlə dinc sakin qurban getmişdir. İstər keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, istərsə də
sadaladığım işğal edilmiş rayonlarda adamlar öz ev-eşiyindən, əmlakından məhrum olmuşlar, hər bir ailədə
öldürülənlər, yaralılar, şikəst edilənlər var, yəni fəlakət əslində, bütün Azərbaycan Respublikasını, onun bütün
əhalisini əhatə etmişdir.
Bu illər ərzində, hərbi münaqişənin təkcə Azərbaycan, Ermənistan və bütün bölgə üçün deyil, həm də
zənnimcə, bütün dünya birliyi üçün, mərhələ-mərhələ təhlükəli surətdə inkişaf etdiyi dövrdə onun aradan
qaldırılması məqsədilə məqbul qərar tapmaq üçün ümumən müəyyən tədbirlər görülmüşdür. Amma bu tədbirlər
heç bir nəticə verməmişdir. Üstəlik, müharibənin miqyasları zaman-zaman genişlənmişdir.
Bu məsələ ilə məşğul olmağa başladığımız son aylar ərzində onun həllinin ağıllı yolunu tapmaq üçün fəal
tədbirlər görürük. Sülh danışıqları və məsələnin daha düzgün həlli üçün, əlbəttə, Azərbaycanın tam ərazi
bütövlüyü, dövlət suverenliyi və dövlət müstəqilliyi prinsiplərinə əməl edilməklə, şərait yaratmaqdan ötrü biz
atəşin dayandırılması, barışıq əldə olunması mövqeyində dururuq. Lakin bu da bir nəticə vermir. Atəşi
dayandırmaq və sülh danışıqlarına başlamaq üçün göstərdiyimiz sülhsevər xarakterli cəhdlər hələlik nəticəsiz
qalır, təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar - Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, onun Təhlükəsizlik Şurası, ATƏM və
xüsusi olaraq Dağlıq Qarabağ probleminə dair ATƏM çərçivəsində yaradılmış Minsk qrupu mühüm nəticələrə
nail ola bilməmişlər. Əslində, bu məsələnin həllində ümumiyyətlə, heç bir nəticə əldə edilməmişdir. Halbuki
ümumən vəziyyət kifayət qədər aydındır, hamıya aydındır ki, Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycana
qarşı hərbi təcavüzündən söhbət gedir və nə isə xüsusi dəlil-sübutlar axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu fikri təsdiq
edən ən inandırıcı sübut odur ki, Azərbaycan ərazisinin xeyli hissəsi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən
işğal olunmuşdur, bu rayonların sakinləri - bir neçə yüz min nəfər adam qaçqına çevrilmişdir və faciəli
vəziyyətdədir. Lakin, bununla belə, təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar, dünya birliyi problemin həlli yollarını
tapa, cərəyan edən proseslərə təsir göstərə, qan tökülməsini dayandıra bilməmişlər, atəşin kəsilməsinə və bu
məsələnin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində sülh yolu ilə həllinə nail ola bilməmişlər.
Yalnız bir şey edilmişdir: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsi - Ermənistan
silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal etdikdən sonra, bu il aprelin 30-da 822 nömrəli qətnamə,
Azərbaycanın böyük rayonu olan Ağdam rayonunun işğalından azacıq sonra, bu ilin iyulun 30-da 853 nömrəli
qətnamə qəbul olunmuşdur. Lakin bu qətnamələr kağız üzərində qalmışdır, təəssüf ki, BMT kimi nüfuzlu
beynəlxalq təşkilat, onun Təhlükəsizlik Şurası, hətta ATƏM-in imkanlarından istifadə etməklə, həmin
qətnamələrin yerinə yetirilməsinə nail ola bilmirlər.
Bu qətnamələrdə isə Ermənistan silahlı birləşmələrinin Kəlbəcər və Ağdam rayonlarından qeyd-şərtsiz,
dərhal çıxarılması nəzərdə tutulur. Lakin ATƏM həmin qətnamələr əsasında və Amerika Birləşmiş Ştatları,
Rusiya və Türkiyə təşəbbüsünə uyğun olaraq Minsk Konfransı çərçivəsində münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması məsələsi ilə məşğul olan müddətdə Ermənistan silahlı birləşmələri heç bir beynəlxalq təşkilata, heç
bir beynəlxalq hüquq normalarına tabe olmayaraq öz işini görməkdədir. Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları
məhz həmin dövrdə işğal olunmuşdur.
Son vaxtlar Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanlarının Dağlıq Qarabağda hakim qüvvələrlə
bilavasitə görüşləri olmuşdur. Atəşin dayandırılması haqqında bu görüşlər əsasında saziş əldə edilmişdir. Bu,
avqustun 31-də olmuşdur. Sazişi Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi də bəyənmişdir. Mən belə düşünürəm
ki, saziş nəinki bəyənilmişdir, ümumiyyətlə, onların iştirakı ilə qəbul edilmişdir. Ona görə ki, belə fikirləşmək
sadəlövhlük olardı: kiçik, özü də Azərbaycan ərazisində yerləşən bir vilayət - Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
bu cür genişmiqyaslı hərbi əməliyyatları, guya müstəqil surətdə apara bilər. Buna baxmayaraq, biz Ermənistan
Respublikasının prezidenti cənab Levon Ter-Petrosyanın sentyabrın 1-də verdiyi bəyanatı razılıq hissi ilə
qarşıladıq. O bildirmişdir ki, atəş dayandırılır və Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycanın işğal edilmiş
rayonlarından çıxarılacaqdır. Amma bundan sonra Azərbaycanın Qubadlı rayonu Ermənistan silahlı birləşmələri
tərəfindən tutulmuş və tamamilə işğal edilmişdir.
Buna baxmayaraq, biz sülh mövqelərində möhkəm dayanmışıq. Azərbaycan tərəfi heç bir hücum əməliyyatı
keçirmir. Əksinə, yalnız müdafiə, öz ərazilərini qorumaq prinsiplərinə əməl edir. Buna görə də biz bu məsələnin
dincliklə həllinə, sülh danışıqlarına daha çox diqqət yetiririk. Son vaxtlar bu danışıqlar beynəlxalq təşkilatların
səyləri ilə yanaşı, Rusiya Federasiyasının və Rusiya Federasiyası prezidentinin nümayəndəsi, xüsusi tapşırıqlar
üzrə səfir Vladimir Kazimirovun vasitəciliyi ilə aparılır. O, bölgəmizdə, Azərbaycanda, Ermənistanda, Dağlıq
Qarabağda dəfələrlə olmuşdur. Həmin məsələ son vaxtlarda da, mən Moskvada Rusiya rəhbərləri ilə görüşəndə
də danışıqlar və söhbətlərimizin diqqət mərkəzində olmuşdur. Atəşin tamamilə dayandırılmasına nail olmaq və
sülh danışıqlarından ötrü imkan yaratmaq üçün sentyabrın 11-də Moskvada Azərbaycan nümayəndələri və
Dağlıq Qarabağ erməniləri görüşəcəklər.
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Dünən sentyabrın 9-da Moskvada ATƏM-in Minsk konfransının növbəti iclası işinə başlamışdır. Lakin
hələlik, təəssüf ki, konkret əməli nəticələr yoxdur. Əlbəttə, biz beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən ATƏM-in
Minsk konfransının fəaliyyətinin nəticələrindən razı qala bilmərik. Lakin, buna baxmayaraq, biz Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı kimi çox mötəbər beynəlxalq təşkilatın və BMT Təhlükəsizlik Şurasının sübhəsiz, ATƏM-in
və ATƏM çərçivəsində işləyən Minsk Konfransının da fəaliyyətinə böyük hörmət və böyük ümidlə yanaşırıq.
Hərçənd narazılıq bildirmək üçün bizdə əsaslar var ki, onların qərarları əslində həyata keçirilmir. Bununla belə,
biz beynəlxalq təşkilatların və adlarını çəkdiyim təşkilatların qüvvə və inamlarına inanır və ümid edirik ki,
onların köməyi ilə bölgəmizdə sülhə nail olacağıq.
O ki qaldı daxili siyasi vəziyyətə, artıq qeyd etdiyim kimi, bu vəziyyət Azərbaycanda son illər, o cümlədən
də Azərbaycan rəhbərliyində dəyişikliklərlə başa çatan ildə heç vaxt sabit olmamışdır. Elə bu gün də biz hələlik
tam sabitlikdən danışa bilmərik, çünki, bəzi qüvvələr suveren və müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ümumdövlət, ümumxalq mənafelərini o qədər də dəqiq və aydın təsəvvür etmir, öz şəxsi mənafelərini, siyasi
iddialarını, tamahkarlıq məqsədlərini daha üstün tuturlar. Azərbaycanda qanunsuz silahlı dəstələr yaranmışdır.
Bu dəstələr respublikada bir ildən artıq hakimiyyətdə olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə də mənsubdur. Belə
silahlı dəstələr bəzi qeyri-leqal, lakin daha çox mafioz qruplarda da var. Şübhəsiz, bütün bunlar Azərbaycanda
daxili siyasi vəziyyəti tamamilə sabitləşdirməyə imkan vermir, lakin biz əminik: son aylarda həyata
keçirdiyimiz konkret tədbirləri xalqın müdafiə etməsi, cəmiyyətin, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyətinin
ümumən bəyənməsi təminat verir ki, biz respublikada daxili siyasi vəziyyətin sabitləşməsinə, milli həmrəyliyə
və hazırda bütün respublikanın, bütün əhalinin həyatını çətinləşdirən problemləri mərhələ-mərhələ həll etməyə
müvəffəq olacağıq.
Azərbaycanda elə Azərbaycanın öz sakinlərindən qaçqınlar olması vəziyyəti mürəkkəbləşdirən amildir. Biz
qaçqınların vəziyyəti ilə, onların həyatı ilə bağlı problemlərlə fəal məşğul oluruq və inanırıq ki, bu çətinlikləri
də aradan qaldıra biləcəyik. Lakin bütün bunlar Azərbaycanın dövlət orqanlarının fəaliyyətini, əlbəttə, qat-qat
çətinləşdirmişdir.
Sizə bütün bunlar barəsində məlumat verərək demək istəyirəm: biz əminik ki, Azərbaycanın dövlət
rəhbərliyinin həyata keçirdiyi tədbirlər müsbət dəyişiklərə gətirib çıxaracaq, suveren dövlət kimi Azərbaycanın
beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsinə, daxili-siyasi vəziyyətin sabitləşməsinə və əlbəttə, respublikanın
ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına xidmət edəcəkdir. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycanın işğal olunmuş bütün
torpaqları qaytarılmalıdır. Biz onların işğalı ilə heç vaxt razılaşa bilmərik. Zənnimcə, dünya birliyi və
beynəlxalq təşkilatlar heç vaxt imkan verməzlər ki, indi, biz XXI əsrin astanasında olduğumuz bir vaxtda, dünya
sivilizasiya və demokratiya yolu ilə getdiyi bir vaxtda zor gücünə dövlətdə dəyişiklər və ya bir dövlətin
bütövlüyündə dəyişikliklər edilməsi mümkün olsun. Əlbəttə, biz buna yol verməyəcəyik və öz sərhədləri
daxilində vahid, bütöv dövlət kimi Azərbaycan öz ərazisinin və öz müqəddəratının tam sahibi olacaqdır. Biz bu
məsələləri tamamilə həll etmək əzmindəyik. Sizə vermək istədiyim məlumat bundan ibarətdir. İndi suallarınıza
cavab verməyə hazıram.
Sual: Cənab Əliyev, Rusiya qoşunları Azərbaycana qayıdarsa Qarabağ probleminin həllində onların rolu
necə ola bilər? Siz Türkiyənin belə bir bəyanatını necə qiymətləndirirsiniz ki, bu ölkə təkcə Naxçıvanın deyil,
həm də bütövlükdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün təminatçı olmağa hazırdır?
Cavab: Rusiya qoşunlarının Azərbaycana qayıtması məsələsi gündəlikdə yoxdur və bu məsələ mən
Moskvada olarkən müzakirə edilmədi. Biz Rusiya rəhbərliyinə belə bir müraciətlə xahiş etdik ki, atəşin
dayandırılması probleminin həllində, münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasında vasitəçilik köməyi göstərsin.
Biz bunu əsas tuturduq ki, Rusiya həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın şimal qonşusudur, bizi onilliklərdən
bəri sıx əməkdaşlıq telləri bağlayır. Rusiya Qafqaz bölgəsində, o cümlədən Zaqafqaziyada - Ermənistanda,
Azərbaycanda da kifayət qədər nüfuza malikdir. Buna görə də biz bu mürəkkəb problemin həllində Rusiyanın
yaxından iştirakını, bu ölkənin obyektiv mövqeyini mühüm amil sayırıq. Razılıq hissi ilə deyə bilərəm ki,
Rusiya rəhbərliyi xahişimizə müsbət cavab verdi.
O ki qaldı Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərin belə bir bəyanatına ki, Türkiyə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü üçün təminatçı ola bilər, deyə bilərəm ki, biz Azərbaycana hər hansı köməyi, kimin tərəfindən təklif
edilməsindən asılı olmayaraq, razılıq hissi ilə qarşılayırıq. Ona görə ki, Azərbaycan təcavüzə məruz qalan
ölkədir. Onun ərazisinin xeyli hissəsi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Biz bu
münaqişənin aradan qaldırılması naminə bütün ölkələrlə, o cümlədən də Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Sual: Münaqişənin aradan qaldırılmasında beynəlxalq təşkilatların, xüsusən BMT-nin rolu, sizcə, nədən
ibarətdir? Daha bir sual, bu, bir növ şəxsi sualdır. Siz "siyasətdə uzunömürlülər"dən birisiniz və hazırda onlar
keçmiş SSRİ respublikalarında az deyildir. Fikrinizcə, Şevardnadze, Kravçuk, Nazarbayev sizin kimi xadimlərin
müvəffəqiyyətini necə izah etmək olar?
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Cavab: Mən mövqeyimizi qədərincə aydın izah etdim. Mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, biz Qarabağ
münaqişəsinin həllində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏM-in daha yaxından
iştirak etməsini istəyirik. Bu münaqişə kifayət qədər sanballı tarixə malikdir və obrazlı desək, "uzun saqqallı"
münaqişədir. Ciddi qətnamələr qəbul edilmişdir. Azərbaycan ictimaiyyəti onları hər dəfə də böyük sevinclə və
böyük ümidlə qarşılamışdır. Bundan əlavə, son vaxtlar ABŞ dövlət departamenti, Türkiyə rəhbərliyi, Rusiya
Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatlar vermişlər. Bir halda ki, konkret nəticələr əldə edilməmişdir,
deməli, dünya birliyində çox sanballı nüfuzu olan bu təşkilatlar və ölkələr daha təsirli tədbirlərə keçməyin
labüdluyu barədə düşünməlidirlər. O ki qaldı münaqişə zonasında BMT qüvvələrinin yerləşdirilməsinə, mən
belə düşünürəm ki, əvvəlcə bu məsələni necə həll etməyi müəyyənləşdirmək, sonra isə xırda məsələlər və
mexanizm barəsində fikirləşmək lazımdır. Hər hansı qüvvələrin yerləşdirilməsi məsələnin bəlli mexanizmidir.
Əvvəlcə gərək onun həyata keçirilməsi üçün siyasi şərait yaradılmasına nail olasan.
Sizin ikinci sualınız barəsində: sizin dediyiniz o "uzunömürlülük" barəsində təəccüb və şübhənizi başa
düşmədim. Son vaxtlar siyasi meydanda peyda olmuş xadimlərdən onların nəyi pisdir? Məsələn, mən hesab
edirəm ki, sadaladığınız adamlar kifayət qədər böyük əməli fəaliyyət təcrübəsinə, çox böyük bilik ehtiyatına
malikdirlər. Onlar istiqlaliyyət qazanmış öz xalqlarına, öz ölkələrinə nə üçün faydalı ola bilməzlər? Axı hər
hansı əlamətə görə məhdudiyyət qoymaq olmaz. Siyasi plüralizm, demokratik prinsiplər siyasi əqidəsindən,
milli mənsubiyyətindən, dini etiqadından asılı olmayaraq, hər bir adama ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak
etməyə imkan verir. Əgər həmin xadimlər-mən belə başa düşdüm ki, siz məni də onların sırasına aid edirsiniz bu gün öz ölkələrinin ictimai-siyasi həyatına fəal təsir göstərmək imkanına malikdirsə və əgər onları öz xalqları
çağırmışlarsa, buna kim etiraz edə bilər?
Sual: İran barəsində - müharibə ilə əlaqədar nə kimi danışıqlar aparılmışdır? Siz İrandan hərbi kömək tələb
etmisinizmi?
Cavab: İran rəhbərliyi ilə danışıqlarımıza səbəb Azərbaycanın bu ölkə ilə yaxın və ya həmsərhəd olan
rayonlarında hərbi əməliyyatların güclənməsi ilə əlaqədar indiki halda ən əvvəl İran tərəfinin fəallığı olmuşdur.
Danışıqlar bununla bağlı idi ki, hərbi əməliyyatlar artıq İranla həmsərhəd ərazidə, az qala onun ərazisində
gedirdi. Yaşayış məntəqələrinə yağdırılan mərmilər İran ərazisinə düşürdü. Siz bilirsiniz ki, Füzuli, Cəbrayıl,
Qubadlı rayonlarımız İranla həmsərhəddir, özü də ərazimizi Araz çayı ayırır. Son vaxtlar adamlar öz aralarında
ünsiyyət üçün imkana malikdirlər, çünki Araz çayının hər iki tərəfində azərbaycanlılar yaşayırlar. Onları
qohumluq telləri, eyni millətə ümumi mənsubiyyət, tarixi əlaqələr və digər əlaqələr bağlayır. Buna görə də
tamamilə qanunauyğundur ki, İran, xüsusən onun sərhədyanı vilayətləri Ermənistan silahlı birləşmələrinin
apardıqları fəal hərbi əməliyyatlardan narahat idilər.
Bizə məlum olduğuna görə, bu, orada yerli əhali arasında hiddət, təşviş, narahatlıq doğurmuşdur. Çoxları
ərazimizə keçib öz qardaşlarına kömək etmək istəyirdi. Bu, tamamilə qanunauyğun haldır: lap yaxınlıqda xalq
məhv edildikdə, başqaları buna etinasız və ya biganə qala bilməzlər. Odur ki, bu qədər böyük miqdarda qaçqın
görən İran höküməti təşəbbüs irəli sürərək bildirmişdir ki, onlar işğal edilmiş həmin rayonlardan olan təxminən
100 min qaçqını öz öhdələrinə götürə bilərlər. Əgər indi sizin burada təmsil etdiyiniz Avropa ölkələri belə
təşəbbüs irəli sürərlərsə, biz onu yalnız minnətdarlıq hissi ilə qəbul edərik. Fərqi yoxdur, istər Amerika, İngiltərə
olsun, istərsə də Fransa və ya Almaniya.
İran bizdən xahiş etdi ki, yüz min qaçqın üçün müvəqqəti çadır şəhərciyi salınmasına yer ayıraq. Biz onlara
yer ayırdıq. Buyurun, indi siz də öz ölkələrinizə müraciət edin, qoy onlar bizə kömək göstərsinlər. Biz İrana
ayrılmış sahənin yaxınlığında digər hər hansı ölkəyə də yer ayırarıq, təki bizə kömək etsinlər. Bu məsələnin
mahiyyəti əslində bundan ibarətdir. O ki qaldı İran hökumətinin planlarına, mən dəfələrlə demişəm ki,
Ermənistan silahlı birləşmələrinin bu cür son dərəcə təhlükəli, avantürist, təcavüzkar hərəkətləri münaqişəni
beynəlmiləlləşdirməyə doğru aparır. Buna nə İran, nə də Türkiyə biganə qala bilməz.
Sual: Elçibəyin vaxtında Qərbin aparıcı firmaları ilə bağlanmış neft sazişlərinin taleyi necədir? Azərbaycan
üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə hazırdırmı?
Cavab: Görünür, sizin düzgün məlumatınız yoxdur. Əbülfəz Elçibəyin vaxtında heç bir saziş
imzalanmamışdır. ABŞ-ın, İngiltərənin və başqa ölkələrin neft şirkətləri ilə danışıqların özü də uzun müddət, bir
ildən çox və hətta iki il davam etmişdir. Əlimizdə olan yeganə sənəd Azərbaycan tərəfdən bir şəxsin Azərbaycan Neft Şirkəti prezidentinin imzaladığı bəyannamədir. Həmin bəyannamədə Qərbin neft şirkətləri ilə
heç bir konkret razılaşma nəzərdə tutulmamışdır. Lakin, bununla belə, biz neft yataqlarının birlikdə işlənməsi
haqqında sazişlərin layihələrində ciddi səhvlər və çatışmazlıqlar aşkar etmişik. Bunlara bir tərəfdən, ola bilsin,
işi bilmədiklərinə görə, yaxud qəsdən, Azərbaycan tərəfi, o biri tərəfdən isə Qərbin neft şirkətləri yol vermişlər.
Həmin şirkətlər danışıqları daha sivilizasiyalı şəkildə, hər iki tərəfin mənafeyini nəzərə almaqla aparmalı idilər.
Buna görə də biz sadəcə olaraq həmin sazişlərin layihələrinin hazırlanmasına dair işi dayandıraraq müstəqil
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ekspertlər dəvət etmişik. Yeri gəlmişkən, onların arasında İngiltərənin, ABŞ-ın nümayəndələri də var.
Hazırlanmış bütün layihələri onların iştirakı ilə təhlil etmişik.
Zənnimcə, sazişlərin dayandırılması haqqında söhbətlər bilərəkdən, Azərbaycanın yeni rəhbərliyi haqqında
rəy yaratmaq, atdığımız düzgün addımı gözdən salmaq məqsədi ilə aparılırdı. İndi hamıya aydındır ki, biz hec
bir sazişi dayandırmamışıq, çünki belə sazişlər, ümumiyyətlə, olmamışdır.
Neft - Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə
məxsusdur. Dövlət adamları kimi bizim vəzifəmiz milli sərvətimizə son dərəcə qənaətlə və qayğı ilə
yanaşmaqdır. Elə bilirəm ki, öz xalqının, öz dövlətinin mənafeyini müdafiə edən bütün ölkələrin rəhbərləri də
belə hərəkət edərdilər. Bu proses indi davam edir, əminəm ki, həmin məsələnin ən düzgün həllini tapacağıq. Hər
halda demək istəyirəm ki, ilkin hesablamalara görə, əvvəllər nəzərdə tutulanlarla müqayisədə indiki layihələrdə
xarici neft şirkətləri ilə birgə fəaliyyət nəticəsində Azərbaycanın əldə edəcəyi mənfəət təqribən 17 milyard
dollar artacaqdır. İndi siz özünüz üçün nəticə çıxara bilərsiniz.
Sual: Bu gün atəşkəsin son günüdür. Azərbaycanın bölgədəki son rayonu da ermənilərin əlinə keçərsə və
İran Azərbaycan torpaqlarına daxil olarsa, onda nə olacaq? İkinci sualım belədir: Beyləqan və İmişli
şəhərlərində 200 mindən çox qaçqın var. Oktyabrın 3-də isə seçkilər keçiriləcək. Bu adamlar necə səs
verəcəklər? Artıq qış yaxınlaşır, çadırlardan başqa onların heç nəyi yoxdur. Qışı necə keçirəcəklər?
Cavab: Bu gün atəşkəsin son günüdür, ancaq biz danışmışıq, atəşkəs davam edəcəkdir. Mən sizə məlumat
verdim ki, sabah, yəni sentyabrın 11-də Moskvada bizim nümayəndələr görüşəcəklər və atəşkəsin müddətini
davam etdirə biləcəyik. Ona görə də narahat olmaq lazım deyil. Əgər atəşkəs dayansa, yəni atəş yenidən
başlansa, sərhədləri qoruyan İran əsgərlərinin nə edəcəklərinə gəldikdə isə, narahatlığa ehtiyac yoxdur. O ki
qaldı qaçqınlara, onlar təkcə Beyləqanda deyildirlər. Mən sizə dedim ki, bir milyona yaxın qaçqın var. Ancaq
onların yerləri, yurdları var, yəni onlar bir yerdə yaşayırlar, bir yerdə otururlar və onlara qayğı göstəririk.
Avqustun 29-da keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyə etimad göstərilməsi haqqında referendum keçirilərkən
həmin qaçqınlar səs verdilər. Buna tam əmin ola bilərsiniz. Ona görə də oktyabrın 3-dəki prezident seçkilərində
də onlar səs verəcəklər. Mən sizə məsləhət görürəm ki, o gün həmin yerlərdə də olun, öz gözünüzlə görün ki,
necə olacaq. İranlıların oraya gəlib qaçqınlara qayğı göstərməsi haqqında isə dedim, lakin rus dilində
olduğundan bəlkə də yaxşı tərcümə edilmədiyi üçün siz yaxşı başa düşmədiniz. Biz hər bir dövlətin Azərbaycan
torpağında qaçqınlara qayğı göstərməsini, kömək etməsini çox minnətdarlıqla qəbul edərik. O cümlədən də
Türkiyənin köməyini. Buyurun, gəlin.
Sual: Hörmətli sədr, Moskva danışıqlarının yekunları Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin uğurla aradan
qaldırılması üçün ümidverici perspektivlər açır. Mümkünsə deyin, ölkə daxilində sabitliyə nail olmaqdan ötrü
hansı tədbirlər nəzərdə tutulur? Sağ olun.
Cavab: Bilirsiniz, ölkə daxilində sabitliyi təmin etməkdən ötrü tədbirlərimiz çoxdur. Ancaq çox yaxşı olardı
ki, sabitliyi pozmağa çalışan qüvvələr anlasınlar ki, öz şəxsi mənafelərini, məqsədlərini, bəzən millətin, xalqın,
dövlətin, ölkənin mənafeyinə zidd olan məqsədlərini kənara qoymalıdırlar. Əgər buna nail ola bilsələr, mənə
belə gəlir ki, sabitliyi təmin etmək üçün xüsusi tədbirlərin görülməsinə ehtiyac olmayacaq. Siz Azərbaycanda
yaşayırsınız, yaxşı bilirsiniz ki, sərhəd bölgələrində nə qədər təxribatçı qruplar işləyir, onların təxribatı
nəticəsində biz nə qədər böyük zərər çəkirik. Yəqin eşitmisiniz, son vaxtlarda Qubadlı rayonunda, ondan sonra
Sumqayıtda, Bakıda onların bir hissəsi həbs olunmuşdur. Bu cinayətkar qrupun üzvləri həbs olunarkən bəziləri
özlərini öldürmüşlər. Belə quldur dəstələrini, belə qrupları ayrı-ayrı adamlar öz şəxsi məqsədlərini keçirmək
üçün yaratmışlar. Təəssüf ki, bəzən adamlar adını siyasətçi qoyub hakimiyyət uğrunda mübarizə apararkən
siyasi, yaxud ictimai imkanlarının məhdud olduğunu bilərək, məqsədlərinə ancaq bir yolla - silahla, təxribatla
nail olmağa çalışırlar. Deməli, vəzifə tutmaq istəyirdilər. Lakin gərək biləydilər ki, bacarığına, səriştəsinə görə,
vəzifə tutmaq, yaxud iş başına gəlmək olar. Ancaq özünə silahlı dəstə, quldur dəstəsi düzəldən, onun vasitəsilə
terrorçuluqla məşğul olan, xalqı əzib-incidən, beləliklə də vəzifə tutaraq öz şəxsi, çirkin mənafelərini həyata
keçirmək istəyənlər, şübhəsiz, Azərbaycanın daxili sabitliyini pozan adamlardır. Biz onlara qarşı ciddi mübarizə
aparacağıq. Azərbaycanda qayda-qanunun möhkəmlənməsini təmin edəcəyik və belə adamlara Azərbaycanda
yer olmayacaq.
Sual: Cənab sədr, Moskvada Rusiya və Azərbaycan baş nazirlərinin müavinləri Aleksandr Şoxin və Abbas
Abbasovun imzaladıqları müqavilədən Azərbaycan nə qazanır və nə itirir? Bu müqavilə hansı tərəfin
xeyrinədir? Çox sağ olun.
Cavab: Bu müqavilə həm Azərbaycanın, həm də Rusiyanın xeyrinədir. Birinci növbədə Azərbaycanın
xeyrinədir.
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Sual: Yoldaş Əliyev, indi belə bir fikir var ki, regionun gələcək taleyi slavyan və türk amilindən asılıdır.
Sizin fikrinizcə, həmrəylik hansı ideologiyada mümkündür və tarixi keçmişə əsaslanaraq sizə elə gəlmirmi ki,
indiki reallıq slavyan-türk alyansının yaranmasına imkan verəcək? Çox sağ olun.
Cavab: Ola bilsin ki, bu sual sizin öz fikrinizdir, lakin əgər bizim region haqqında danışırsınızsa, şübhəsiz
ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətlərin yaxşı olması Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı hərbi
münaqişənin həllinə çox kömək edəcəkdir. Ancaq bu regiondakı bütün məsələləri bu iki ölkənin alyansı ilə
bağlamaq o qədər də doğru olmazdı. Ola bilər, bu sizin şəxsi fikrinizdir, mən buna etiraz etmirəm. Amma yenə
də deyirəm, Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlərin yaxşılaşması ümumən Qafqazda mövcud olan
problemlərin, xüsusilə hərbi münaqişələrin aradan qaldırılmasına kömək edəcəkdir.
Sual: Cənab Heydər Əliyev, sizin Moskvaya səfəriniz təsadüfənmi, yaxud nədənsə Türkiyə baş nazirinin
oraya səfəri ilə üst-üstə düşmüşdür. Bu səfərləri Rusiya - Azərbaycan münasibətlərinin nizama salınmasında
Azərbaycan və Türkiyənin birgə səyləri kimi qiymətləndirmək olarmı? Çox sağ olun.
Cavab: Bu səfərlər təsadüfən eyni vaxta düşmüşdür. Bunlar əvvəlcədən, yəni danışıqlar əsasında
planlaşdırılmış səfərlər deyil. Ancaq, şübhəsiz ki, bu imkandan istifadə edərək Türkiyənin baş naziri Tansu
Çillərlə orada, Moskvada görüşdüm və biz lazımi çərçivədə fikir mübadiləsi apardıq. Mənə belə gəlir ki, bu,
həm Rusiya-Türkiyə münasibətləri üçün, həm də Azərbaycan-Rusiya və Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
üçün faydalıdır.
Sual: Sizcə Avropa dövlətlərinin, Avropa Birliyinin qaçqınlara göstərdiyi yardım nə dərəcədə hiss edilir?
Sizin fikrinizcə, belə yardıma ehtiyac varmı?
Cavab: Mən dedim ki, həmin dövlətlər tərəfindən belə yardım, belə təşəbbüs yoxdur. Hər halda biz başqa
ölkələrdən hələ belə yardım almamışıq. Lakin əgər belə təşəbbüs olarsa, biz onu məmnuniyyətlə qəbul edirik.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə
yeni hücumları və təcavüzü ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin milli televiziya və radio ilə xalqa müraciəti
(2 noyabr 1993-cü il)
Əziz həmvətənlər, hörmətli bacılar və qardaşlar!
Son vaxtlar erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə yeni hücumları və təcavüzü
nəticəsində respublikada yaranmış vəziyyətlə əlaqədar mən bu gün televiziya studiyasına gəlib, bəzi fikirlərim
və mülahizələrim haqqında sizinlə söhbət aparmaq, öz rəyimi bildirmək istəyirəm.
Azərbaycan Respublikası, onun vətəndaşları beş ildən çoxdur ki, müharibə şəraitindədirlər. Bu müddətdə
erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təcavüzü mütəmadi olaraq davam edib, respublikamızın ərazi
bütövlüyü aybaay, ilbəil pozularaq, onun torpaqları təcavüzkar tərəfindən işğal olunubdur, indi isə böyük bir
qismi işğal altındadır.
Son həftələr Azərbaycanda, respublikanın Ermənistanla həmsərhəd bölgə və rayonlarında vəziyyət daha da
gərginləşmiş, erməni silahlı qüvvələrinin təcavüzkar hücumları şiddətlənmiş və bunun nəticəsində Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarının cənub hissəsində olan yaşayış məntəqələri - kəndlər, qəsəbələr dağıdılıb viran edilmişdir.
Bu rayonlar tamamilə erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altına keçmişdir. Sonra Zəngilan rayonuna hücumlar
olmuş və nəticədə bu rayon da işğal edilmişdir. Beləliklə, respublikamızın vətəndaşlarına, həyatına,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni zərbələr endirilmiş, insanlar tələf olmuş, yaralanmış, on minlərlə
vətəndaşımız yerlərindən didərgin düşüb, qaçqına çevrilmişdir. Onların çox hissəsi başqa yol olmadığına görə
Araz çayı vasitəsilə İran ərazisinə keçmiş və oradan respublikamızın digər rayonlarına, məntəqələrinə gəlib çıxa
bilmişdir.
Müharibə dövründə, yəni beş ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bir qismi
tələf, şəhid olmuşdur. Son hadisələr zamanı da həlak və şəhid olanlar var. Ümumiyyətlə, Ermənistanın təcavüzü
başlanandan indiyə qədər təxminən 16 min azərbaycanlı şəhid, tələf olmuş, 22 minə qədər adam yaralanmış, yüz
minlərlə adam qaçqın düşmüşdür. İndi qaçqınların sayı 1 milyon nəfərdən artıqdır. Kəndlərimiz, şəhərlərimiz,
qəsəbələrimiz viran olmuşdur.
Mən bu gün sizin önünüzdə çıxış edərək şəhid olmuş azərbaycanlıların ruhu qarşısında baş əyirəm, onların
ailələrinə, qohum-əqrəbalarına başsağlığı verirəm.
Bəli, Azərbaycan indi ağır vəziyyətdədir. Son həftələr vəziyyət daha da ağırlaşmış və gərginləşmişdir. Mən
bu gün həmin vəziyyətə geniş təhlil vermək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq bəzi məsələlərə toxunub, öz
fikirlərimizi sizə çatdırmaq, eyni zamanda bəzi məsələləri aydınlaşdırmaq istəyirəm.
Azərbaycan vətəndaşlarına məlumdur ki, mən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilən gündən
indiyə qədər, indi isə prezident vəzifəsində olduğum zaman Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən
müharibəyə son qoyulması, işğal edilmiş torpaqlarımızın geri qaytarılması və ümumiyyətlə, bu hərbi
münaqişənin kəsilməsi tərəfdarı olmuşam. Münaqişənin həll edilməsində sülh yoluna üstünlük vermişəm və bu
məsələlərin danışıqlar yolu ilə həll olunmasını daha lüzumlu bilmişəm. Milli Məclisin iclaslarında bu barədə
dəfələrlə fikir mübadiləsi olubdur və Milli Məclis, Azərbaycan ictimaiyyəti bu siyasəti bəyənmişdir. Biz bu
yolla getməyə çalışmışıq.
Məlumdur ki, biz bu siyasəti həyata keçirərək, bu yolla gedərək, birinci növbədə beynəlxalq təşkilatların
imkanlarından istifadə etməyə çalışmışıq. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu sahədə çox səmərəli və çox fəal
tədbirlər görmüşük. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, onun Təhlükəsizlik Şurasının, ATƏM-in, onun
çərçivəsində olan Minsk qrupunun imkanlarından maksimum istifadə etməyə çalışmışıq. Bununla yanaşı, böyük
dövlətlərin təşəbbüslərindən və vasitəçilik imkanlarından da istifadə etməyə səy göstərmişik. ABŞ-ın,
Rusiyanın, Türkiyənin bu barədə təşəbbüslərindən və imkanlarından istifadə etməyə çalışmışıq. Həmişə də
hesab etmişik ki, bu yolla getsək, müvəffəqiyyət qazanarıq. Təəssüf ki, bu görülən tədbirlər indiyə qədər lazımi
nəticə verməyib. Lakin bu o demək deyildir ki, biz həmin yoldan çəkinirik.
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün biz, şəxsən mən və mənim məsləkdaşlarım Ermənistan Respublikasının
rəhbərliyi ilə danışıqlar aparılmasını da lüzumlu hesab etmişik. Dağlıq Qarabağda olan qüvvələrlə bilavasitə
əlaqəyə girib, onlarla danışıqlar aparıb, məsələlərin sülh yolu ilə həll olunmasına da səy göstərmişik və bu
barədə də sizə məlum olan danışıqlar aparılmışdır. Bunların nəticəsində atəşin kəsilməsi və atəş kəsildiyi dövrdə
müəyyən danışıqlar aparılması, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması, erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın
işğal edilmiş torpaqlarından çıxması məsələlərini qəti surətdə qoymuşuq.
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Sizə məlumdur ki, uzun müddət atəş kəsilmişdi və biz bu vaxt danışıqlar aparırdıq. Sazişə görə, atəşin
kəsilməsi noyabrın 5-nə qədər davam etməli idi. Təəssüf ki, atəşin kəsilməsi pozulmuşdur. Bu, ilk dəfə
oktyabrın 10-da, yəni mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə başladığım gün olmuşdur.
Cəbrayıl rayonu ərazisində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən, bizim silahlı qüvvələrimiz tərəfindən hərbi
əməliyyatlar aparılmışdır. Bundan sonra danışıqlar nəticəsində atəşin yenə də kəsilməsinə nail olmuşduq. Fəqət,
oktyabrın 21-dən bu saziş yenə də pozulmuş, erməni silahlı qüvvələri şiddətli hücumlara keçmiş və əvvəllər
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının şimal hissələri işğal olunmuşdusa, cənub bölgəsindəki qəsəbələr və kəndlər, o
cümlədən İranla həmsərhəd olan hissə Azərbaycan Respublikasının nəzarəti altında olduğu halda, indi bunlar da
əldən getmişdir.
Daha sonra Zəngilan rayonuna hücumlar olmuşdur. Bu hücumları dayandırmaq və Zəngilan rayonunu
müdafiə etmək üçün lazımi tədbirlər görmüşdük. O vaxt İran İslam Cümhuriyyətinin prezidenti ağayi Haşimi
Rəfsəncani də burada idi. İran rəhbərliyi də bu işə qoşuldu. Ermənistan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıldı, atəşin
kəsilməsi və Zəngilana hücumların dayandırılması haqqında təkliflər verildi. Eyni zamanda Zəngilanın müdafiə
olunması üçün lazımi tədbirlər görüldü. Lakin bunlar da nəticə vermədi. Zəngilan rayonundan da həm əhali,
həm də ordu çıxdı.
Bunlar hamısı, şübhəsiz ki, bizdə çox böyük narahatlıq hissi doğurubdur. Birinci növbədə ona görə ki,
torpaqlarımızın bir qismi də işğal edilib, bu ərazidə olan yaşayış məntəqələrimiz dağılıbdır. Respublikaya yenə
də böyük zərbə vurulubdur. On minlərlə adam qaçqın düşübdür. Şübhəsiz ki, bunlar həm bizi, həm də
Azərbaycan Respublikasının ictimaiyyətini narahat edir. Biz bunların heç birinə biganə qalmamışıq və biganə
deyilik.
Bu dövrdə biz gecə-gündüz həmin işlərlə məşğul olmuşuq, lazımi tədbirlər görməyə, mövcud imkanların
hamısından istifadə etməyə çalışmışıq. Lakin bu, göstərilən nəticələri verməyib. Bunun səbəblərini indi sizin
qarşınızda tam təhlil etmək fikrində deyiləm. Ancaq onu qeyd etmək lazımdır ki, bizim məğlubiyyətlərimiz bir
tərəfdən Azərbaycan Ordusunun hissələrinin bir çox yerlərdə gücsüzlüyü nəticəsində, döyüş qabiliyyətinin
olmaması nəticəsində baş vermiş, digər tərəfdən, bu ərazidə yaşayan vətəndaşların, bizim soydaşlarımızın öz
torpaqlarını qorumaq, saxlamaq əvəzinə dərhal qaçmaq, yurdlarını qoyub didərgin düşmək əhval-ruhiyyəsi ilə
əlaqədar olmuşdur.
Bu heç də sirr deyildir ki, son hadisələr zamanı Cəbrayıl rayonunun ərazisində, Horadizdə və başqa
məntəqələrdə əsgərlərimiz, döyüşçülərimiz öz mövqelərini vuruşmadan, yerli əhalidən qabaq tərk etmişlər.
Zəngilandakı vəziyyətə nəzarət edərək, orada olan silahlı qüvvələrimizin rayonu müdafiə etməsi üçün dəfələrlə
tədbirlər görərək müşahidə etdik ki, həmin döyüşçülərin də çox hissəsi müdafiə edəcəyi yerləri döyüşsüz,
müqavimətsiz, heç bir atəş açmadan tərk edib geriyə, İran ərazisinə qaçmağa üstünlük vermişdir.
Bunların hamısı bizi böyük dərdə salan hallardır. Bunları etiraf etmək bizdən ötrü ağırdır, çətindir. Ancaq nə
qədər acı olsa da, bu, həqiqətdir.
Son vaxtlar torpaqlarımızın bir qisminin işğal olunması bəzi adamlar tərəfindən belə qiymətləndirilir ki, bu,
yəqin ki, Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin olmamasının, yaxud bu işdə respublika rəhbərliyinin lazımi
tədbirlər görməməsinin nəticəsidir. Lakin bu, belə deyildir. Uğursuzluqlar, məğlubiyyətlər beş ildən artıq
müddətdə Azərbaycanda gedən proseslərin məntiqi nəticəsidir. Ermənistan tərəfindən, erməni silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycana təcavüzlər 1988-ci ilin fevralından etibarən başlanmışdır. Altı ilə yaxındır ki, biz bu
vəziyyətdəyik. Təəssüf ki, bu müddətdə Azərbaycan Respublikasını idarə edən şəxslər, orqanlar dövlətimizi
qorumaq, saxlamaq, onun ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görməmiş, nəticədə təcavüzkar
qüvvələr dalbadal irəliləmiş, respublikamızın mövqeləri itirilmiş və bütün bunlar indi bizi bu faciəli vəziyyətə
gətirib çıxarmışdır.
Bunun bir hissəsi Azərbaycan Respublikası Sovetlər İttifaqının tərkibində ikən olmuşdur. Ancaq iki ildən
artıqdır ki, Azərbaycan Respublikası müstəqil bir dövlətdir. Bu iki il müddətində müstəqil dövlətimiz öz
müdafiə qüvvələrini, öz ordusunu yaratmalı idi. Bundan ötrü Azərbaycan Respublikasının bütün imkanları
vardı. Ordunu bir gündə, beş gündə, bir ayda, üç ayda yaratmaq mümkün deyil. Ancaq iki il, üç il müddətində
ordu yaratmaq, Azərbaycanın etibarlı müdafiəsini təşkil etmək və ərazi bütövlüyünü də təmin etmək mümkün
idi. Lakin bu fürsətlər əldən verilib və Azərbaycanın müdafiə imkanları get-gedə möhkəmlənmək əvəzinə
zəifləmişdir. Ayrı-ayrı dəstələr, qruplar, yaxud batalyonlar tərəfindən aparılan ayrı-ayrı döyüşlərin hamısı
pərakəndə şəkildə olmuş, müxtəlif qüvvələrə, məqsədlərə xidmət etmiş, böyük bir hərbi strategiya, müdafiə
strategiyası əsasında, hərbi nizam-intizam əsasında görülən tədbirlər olmamışdır. Belə hallar bəzən Azərbaycan
ictimaiyyəti arasında cürbəcür əsassız təbliğatların yayılmasına gətirib çıxarmışdır. Əslində isə Azərbaycanın
müdafiə qüvvələri, dediyim kimi, günbəgün, aybaay zəifləmişdir.
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Mən indi bütün bunlara qiymət vermək istəmirəm. Ancaq bir neçə sözlə Azərbaycan vətəndaşlarını,
xalqımızı agah etmək istəyirəm ki, haradan başlamışıq, nə üçün bu günə gəlib düşmüşük, böyük potensialı,
imkanları, 7 milyon əhalisi olan Azərbaycan Respublikası nə üçün indi ağır vəziyyətə düşmüşdür.
Təəssüf ki, bütün bu dövrdə Dağlıq Qarabağ məsələsindən Azərbaycanda bir çox qruplar tərəfindən
hakimiyyət uğrunda mübarizə üçün istifadə edilmişdir. Ayrı-ayrı qüvvələr, siyasi qruplar, ayrı-ayrı şəxslər
Azərbaycanın bu faciəli vəziyyətində biri o birinə üstün gəlib, üstün gəlməyə cəhd göstərib, biri digərini yıxaraq
onun yerinə keçmək istəmişdir. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın aqibəti, xalqımın ümumi vəziyyəti unudulub,
müxtəlif qüvvələrdən hər biri baş verən proseslərdən istifadə edərək hakimiyyətə gəlmək istəmişdir. 1992-ci
ildə hakimiyyətə gələn qüvvələr də elə Qarabağ problemindən istifadə etmişdilər. İndi də ayrı-ayrı siyasi
qüvvələr yaranmış fürsətdən öz məqsədləri, siyasi hikkələri üçün istifadə etməyə çalışırlar.
Əgər son dövrə nəzər salsaq, bu ilin əvvəlindən götürsək, Azərbaycanın müdafiə imkanlarının böhranı,
dövlət rəhbərliyinin böhranı o vaxtdan başlanmışdır. Xatırlayın, bu ilin fevralında Azərbaycanda dərin böhran
əmələ gəldi, respublikanın rəhbərliyində toqquşmalar, ayrı-ayrı qrupların qarşıdurması və bir-biri ilə mübarizəsi,
Xalq Cəbhəsinin verdiyi bəyanatlar və cürbəcür rəqabətlər Azərbaycan Respublikasının müdafiə qüvvələrini
çox zəiflətdi. Bu qüvvələr birləşmək, respublikanı qorumaq əvəzinə, bir-biri ilə toqquşmağa başladılar. Nəticədə
martın axırında Kəlbəcər rayonu əldən getdi.
Bu ilin iyun ayını yada salın. Respublika dərin hakimiyyət böhranı keçirirdi. Azərbaycanı bürümüş ictimaisiyasi, iqtisadi böhranlara yenisi də əlavə olundu-dövlət rəhbərliyi böhranı baş verdi. Bəzi qüvvələr öz şəxsi
məqsədlərinə nail olmaq üçün respublikanı parçalamaq səviyyəsinə gətirib çıxardılar. Ordu parçalandı. Bunları
unutmaq lazım deyil. Silahlı qüvvələrin bir hissəsi Gəncə tərəfdə, bir hissəsi Qarabağda, bir hissəsi Lənkəran
zonasında qaldı. O vaxt Lənkəran zonasında milli-etnik problemlər qabarıq şəkildə üzə çıxdı. Azərbaycan
vətəndaş müharibəsi səviyyəsinə gəlib çatdı. Bir tərəfdən "Talış-Muğan Respublikası" yaratmaq istəyən quldur
dəstələri, ikinci tərəfdən süni surətdə "ləzgi problemini" ortaya atan adamlar, üçüncü tərəfdən guya başqa etnik
qrupların mənafeyini müdafiə edənlər - bunların hamısı dövlət rəhbərliyinin siyasətində böyük svlərin
nəticəsində, eyni zamanda həmin rəhbərliyin daxilində gedən çəkişmələrin nəticəsində, yenə də hakimiyyət
uğrunda mübarizə nəticəsində meydana çıxdı. Bu da, şübhəsiz, Azərbaycanda ordunun yaradılmasına və
möhkəmlənməsinə mane oldu, hətta mövcud qüvvələrin dağılmasına, parçalanmasına gətirib çıxardı.
İyun hadisələri dövründə Gəncədə, Bakının yaxınlığında qardaş qanı töküldü, adamlar bir-birinə atəş
açdılar, tələf oldular. Nə üçün? Hakimiyyət uğrunda mübarizə üçün, ayrı-ayrı qüvvələrin öz şəxsi məqsədlərinə
nail olması üçün. Bir daha qeyd edirəm ki, o zaman Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ərəfəsinə gəlib çatmışdı.
Bu gün deyə bilərik ki, biz Azərbaycanı həmin təhlükədən qurtara bildik. Məhz həmin dövrdə mən böyük
təkidli dəvətlər nəticəsində Naxçıvandan Bakıya gəldim. Mən heç vaxt hakimiyyət üçün, vəzifə üçün mübarizə
aparmamışam, bu niyyətdə də olmamışam. Ancaq Azərbaycanın belə ağır dövründə dəvət olundum və gəldim.
Azərbaycan xalqının iradəsi bir yerə toplandı, vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısı alındı, lazımi tədbirlər
görüldü. Lakin ayrı-ayrı qüvvələr yenə də respublikanı parçalamaq, ölkədəki ictimai-siyasi qrupları bir-birinə
qarşı qoymaq, beləliklə də Azərbaycanın müdafiə imkanlarını zəiflətmək istədilər. Onlar bu əməlləri indi də
davam etdirirlər.
Əgər son iki il ərzində, Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğu dövrdə respublikanı etibarlı müdafiə etmək
üçün lazımi silahlı qüvvələr yaransaydı, daxili sabitlik olsaydı və bütün qüvvələr torpaqlarımızı qorumağa, ərazi
bütövlüyümüzü təmin etməyə yönəldilsəydi, indi bu günə düşməzdik. Son aylarda cəbhə bölgələrindəki
uğursuzluqlar, bəzi rayonların erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması bu böhran proseslərinin,
daxildəki çəkişmələrin, toqquşmaların, rəqabətin nəticəsində baş vermiş böhranın məntiqi yekunudur.
Bu qısa müddətdə istənilən səviyyədə ordu yaratmaq, Azərbaycanı müdafiə etmək çox çətin vəzifədir.
Çünki çox şey pozulduğu kimi, müdafiə qüvvələri də pozulmuşdur. Əgər son həftələrdə bizim minlərlə
döyüşçümüz öz mövqelərini vuruşmadan qoyub qaçıbsa, bunu necə qiymətləndirmək olar? Demək, orduda
nizam-intizam, tələbkarlıq, qanun-qayda olmamışdır. Eyni zamanda, bizdə olan məlumata görə, ordu
hissələrinin bəzilərinin döyüşsüz, müqavimətsiz geri çəkilməsi, bəzən isə yerli əhalini vahiməyə salaraq,
qorxudaraq vaxtından əvvəl öz yerlərindən çıxarılması, ayrı-ayrı cinayətkar dəstələrin, müxtəlif siyasi qrupların
yenə də şəxsi mənafelərinə, məqsədlərinə nail olmaq üçün apardıqları təxribatların nəticəsidir. Bunu demək
üçün əlimizdə çox əsaslı dəlillər var.
Ona görə vəziyyətə düzgün qiymət verilməlidir və heç kəs belə düşünməməlidir ki, guya bu vəziyyət ancaq
son vaxtlarda yaranmışdır. Yox. Bu, Azərbaycanda gedən proseslərin, həm ordu içərisində, həm siyasi qüvvələr
arasında gedən proseslərin məntiqi nəticəsidir, indiyə qədər Azərbaycanda silahlı qüvvələrin təşkil
olunmamasının, Müdafiə Nazirliyində, ordu hissələrində yol verilən kobud svlərin, bəzən isə cinayət hallarının,
xəyanətlərin nəticəsidir. Belə hesab edirəm ki, biz bu məsələlərə döğru-düzgün, obyektiv münasibət
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bəsləməliyik və heç kəs yaranmış vəziyyətdən öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə etməməlidir. Bir
daha qeyd edirəm, bu günlərdə biz gecə-gündüz bu məsələlərlə məşğul olmuşuq. Ola bilər, başqa məsələlərlə
məşğul olmağa vaxt tapmamışıq.
Dünən biz yaranmış vəziyyəti Müdafiə Şurasında müzakirə etdik, ciddi tədbirlər gördük. Müdafiə nazirinin
birinci müavini, sərhəd bölgələrində hərbi hissələrə rəhbərlik edən general-mayor Z. Rzayev vəzifəsindən
kənarlaşdırıldı. Onun general rütbəsindən məhrum edilməsi məsələsi də müzakirə olundu. Ancaq keçmiş
xidmətlərini nəzərə alaraq, bu qərarı qəbul etmədik, yalnız onu vəzifəsindən götürdük. Eyni zamanda tapşırıq
verdik ki, bu məsələlər daha dərindən təhlil olunsun.
Eyni zamanda qeyd olundu ki, Nazirlər Kabineti, onun rəhbərliyi son aylarda müdafiə məsələlərinin
təşkilini öz üzərinə götürsə də, lazımi tədbirlər görməmiş, ordunun təchizatı məsələləri ilə yaxından məşğul
olmamış, ordunun təşkili işində svlərə yol verilmişdir. Bununla əlaqədar onlara xəbərdarlıq edilmişdir. General
Nəcməddin Sadıqov baş qərargahın rəisi təyin olunmuşdur. Başqa tədbirlər də görülür.
Ancaq güman etmirəm ki, son hadisələrə qiymət verməyimiz bu tədbirlərlə qurtarır. Xeyr. Hüquq-mühafizə
orqanlarına, prokurorluq orqanlarına göstəriş vermişik ki, ordu hissələrində xəyanətkar, cinayətkar hərəkət etmiş
adamlar haqqında lazımi tədbirlər görülsün. Bu şəxslərin hamısı qanun qarşısında, həm də xalq qarşısında cavab
verməlidir.
Dünənki müzakirənin gedişində məlum olan bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Son günlərdə işğal
olunan ərazilərdəki ordu hissələrində xidmət edən adamların əksəriyyəti həmin rayonların vətəndaşlarıdır.
Məsələn, Zəngilan rayonundan çıxan hərbi hissədə əsgərlərin, zabitlərin əksəriyyəti yerli adamlardır. Onlar
döyüşmək əvəzinə, öz torpaqlarını müdafiə etmək əvəzinə, atəş səsi eşidən kimi tez-tələsik ailələrini çıxarmaqla
və başqa işlərlə məşğul olmuşlar. Şübhəsiz ki, dinc əhali döyüş bölgələrindən çıxarılmalıdır, bunun üçün lazımi
tədbirlər görülməlidir. Lakin by o demək deyildir ki, döyüşçü öz mövqeyini tərk edərək yalnız özü və ailəsi
haqqında düşünsün, qaçmağa çalışsın. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu rayonların ərazisində bizim vətəndaşlarımız,
öz torpaqlarını müdafiə etməyə qadir olan cavanlar da var idi. Onların çoxu vaxtından əvvəl qaçıb getmişdir.
Əgər adam öz evini, öz ocağını, öz torpağını, yaşayış yerini qorumursa, onun əvəzinə kim gəlib qoruyacaqdır?
Bəli, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Onun tarixində igidlik ənənələri həmişə güclü olmuşdur.
Xalqımız öz qəhrəmanları ilə daim fəxr etmişdir. Azərbaycan xalqının qüdrəti bu gün də itməmişdir. Ancaq
qeyd etdiyim kimi, son illərdə gedən mənfi proseslər insanların bir çoxunun mənəviyyatını pozmuş, onların
bəzilərində vətənpərvərlik hissini tamamilə kütləşdirmişdir. Vətəni qorumaq, torpağa bağlı olmaq hissini,
"ölsəm də, öz torpağımda şəhid olum" hissini çoxları itirmişdir. Bu, onların günahı deyil, onlara rəhbərlik edən
adamların təqsiridir.
Ordumuzda narahatlıq döğuran, adamı dəhşətə gətirən başqa hallar da var. Mən bunu sizə çox böyük
təəssüflə, həyəcan hissi ilə deyirəm, lakin bu həqiqəti etiraf etməyə məcburam. Bütün bu proseslər, bir neçə il
ərzində yığılmış bu günahlar, nöqsanlar, çatışmazlıqlar, ayrı-ayrı yerlərdə mənəviyyat pozğunluğu,
cinayətkarlığın artması, cinayətkar ünsürlərin üstün mövqe tutması - bunların hamısı bütövlükdə qəhrəman,
mərd, mətanətli, cəsarətli Azərbaycan xalqını belə ağır, çətin vəziyyətə salmışdır.
Ancaq bu o demək deyildir ki, biz çıxılmaz vəziyyətdəyik. Xeyr. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Azərbaycan
xalqının qüdrəti və imkanları var. Lakin bundan ötrü gərək xalq bir məqsədə xidmət etsin. Torpağımızı,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, onun suverenliyini, müstəqilliyini qorumaq hər bir vətəndaş üçün,
hər bir azərbaycanlı üçün ən ümdə, ən ülvi, ən başlıca vəzifə olmalıdır. Qalan hisslər, duyğular, qalan cəhdlər
hamısı bir kənara qoyulmalıdır. Ancaq indiyə qədər biz bunu etməmişik.
Yəqin indi hamı başa düşür ki, Azərbaycan çox gərgin vəziyyətdədir. Ona görə də, bir daha qeyd edirəm, bu
barədə lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində aparılmış dəyişikliklər və başqa
tədbirlərimiz şübhəsiz ki, öz nəticəsini verməlidir. Biz müdafiə qüvvələrimizi hər cəhətdən gücləndirməliyik.
Hətta belə ağır vəziyyətdə də mən yenə atəşin dayandırılması, sülh danışıqları aparılması, məsələnin sülh
yolu ilə həll olunması və işğal edilmiş torpaqlarımızın bu yolla geri qaytarılması tərəfdarıyam. Mənim
mövqeyim belədir və ona əsaslanaraq ayrı-ayrı dövlətlərlə əlaqə saxlayıram. Ermənistanla bəzi danışıqlar
aparırıq. Bu mövqeni gələcəkdə də davam etdirəcəyik. Eyni zamanda biz təkcə buna ümid bəsləmirik.
Azərbaycanın gərək etibarlı müdafiəsi olsun. Biz işğalçılıq, qəsbkarlıq siyasəti yeritmirik. Biz sadəcə olaraq
torpaqlarımızı özümüzə qaytarmalıyıq, işğal edilmiş ərazilərimizi geri almalıyıq, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təmin etməliyik. Bu, haqq işidir. Biz bu haqq yolda bütün imkanlardan istifadə etməliyik.
Müdafiə qüvvələrini möhkəmləndirmək üçün Azərbaycanda bütün mənəvi-psixoloji vəziyyət dəyişməlidir.
İndiki əhval-ruhiyyə ilə Azərbaycanın bütövlüyünü təmin etmək mümkün olmayacaqdır. Bir tərəfdə
torpaqlarımız əldən gedib, yüz minlərlə adam qaçqın düşüb, ağır vəziyyətdə, yersiz-yurdsuz, çadırlarda (bəzən
bunlar da çatışmır) yaşayır, o biri tərəfdə isə Azərbaycan torpağında yaşayan, onun çörəyini yeyib suyunu içən,
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havası ilə nəfəs alan, sərvətlərindən istifadə edən adamlar eyş-işrət içərisindədirlər. Hələlik onlarda Azərbaycanı
qorumaq, müdafiə etmək əhval-ruhiyyəsi yoxdur. Şübhəsiz ki, belə vəziyyətdə biz bu uğursuzluqların təbii
olduğunu qeyd etməliyik. Ona görə də gərək bütün qüvvələrimizi toplayaq.
İndi Müdafiə Nazirliyi lazımi tədbirlər görür, səfərbərlik aparılır. Bu, ümumi səfərbərlik deyil, adi
səfərbərlikdir. Sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olanda hər il Sovet
Ordusuna 60 min nəfər çağırışçı yola salınırdı. İndi, Azərbaycan müstəqil bir dövlət olanda nə üçün bunu etmək
mümkün olmasın? Nə üçün gənclərin bir hissəsi çağırışdan boyun qaçırır, orduda xidmət etmək istəmir,
valideynləri isə cürbəcür vasitələrlə onları hərbi xidmətdən azad etdirirlər? Bəziləri orduda xidmət etməli olan
oğlanlarını Azərbaycandan kənara, başqa ölkələrə göndərmişlər. Bəs onda Azərbaycanı kim qoruyacaq, onun
müstəqilliyini kim təmin edəcəkdir? İndi adamları ayağa qaldırmaq, milli-vətənpərvərlik hissini yüksəltmək,
xalqı səfərbər etmək əsas vəzifələrimizdən biridir.
Mən bu gün televiziya ilə verilən kiçik bir xəbəri dinlədim. 1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinin ilk
günündə Azərbaycandan 18 min nəfər könüllü yazılaraq cəbhəyə getmişdi. O vaxt Azərbaycanın əhalisi cəmi üç
milyon nəfər idi. İndi nə üçün bunu edə bilmirik? O zaman Sovetlər İttifaqını qorumaq üçün cəbhəyə gedirdilər.
İndi isə doğma torpağımızı, öz dövlətimizi, müstəqil Azərbaycanı qorumaq üçün adamları səfərbər edə bilmirik.
Doğrudur, son günlər bizə məlumatlar gəlmişdir ki, bəzi yerlərdə hərbi komissarlıqlar, polis idarələri bu
işdə də əyintilərə yol vermişlər. Bu əyintilər nədən ibarətdir? Bir tərəfdən onlar adamları qanunsuz toplayaraq
çağırış məntəqələrinə aparır və orada qeyri-qanuni hallara yol verirlər. Bu isə xalqın narazılığına səbəb olub. Biz
dünən Müdafiə Şurasında müzakirə zamanı belə halları pislədik. İkinci tərəfdən isə xəbər verirlər ki, adamları
yığıb çağırış məntəqəsinə aparırlar, səhəri gün burada həmin adamların cəmi 20 faizi qalır, 80 faizi yox olur. Bu,
nə təhər olur? Rüşvət alıb buraxırlar.
Azərbaycanda rüşvətxorluq ən dəhşətli bir haldır. Həyatın hər sahəsində rüşvətxorluq baş alıb gedir.
Azərbaycan vətəndaşları, xüsusilə 70-ci illərdə fəaliyyət göstərən adamlar bilirlər ki, mən o dövrdə respublikaya
rəhbərlik edəndə rüşvətxorluqla mübarizəni fəaliyyətimin əsas istiqaməti kimi qəbul etmişdim. Azərbaycana
rəhbərlik etdiyim 14 il ərzində fəaliyyətimin çox hissəsini rüşvətxorluqla mübarizəyə sərf etmişdim. Doğrudur,
mən Azərbaycandan gedəndən sonra, xüsusən də istefaya çıxandan sonra bəzi adamlar həmin rüşvətxorları,
oğruları milli qəhrəman səviyyəsinə qaldırdılar, onları 70-ci illərin guya qurbanları hesab etdilər. Nəticədə nə
oldu? Azərbaycanda rüşvətxorluq on qat, iyirmi qat, yüz qat artdı. İndi bu vəziyyət bütün xalqı dəhşətə gətirir.
Elə bu səfərbərlik hadisəsində də. Hərbi komissarlıqların əksəriyyətində rüşvətxorluq halları var.
Kim məndən inciyirsə, qoy incisin, həqiqəti demək lazımdır. Heç belə iş olarmı? Rüşvət verən, öz oğlunu
çağırışdan azad edən adam Vətən haqqında, torpaq haqqında düşünürmü? Yaxud da ki, rüşvət alıb, cinayət yolu
ilə cibini pulla dolduran adam Vətən haqqında, torpaq haqqında, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında
düşünürmü? Bunların hamısı aradan götürülməlidir. Biz bu sahədə ciddi tədbirlər görəcəyik. Mən hamıya
xəbərdarlıq edirəm və bildirmək istəyirəm ki, biz bu hallara dözməyəcəyik. Lakin biz nə qədər mübarizə
aparsaq da, - mən bunu öz həyat təcrübəmə əsasən deyirəm,- əgər insanların mənəviyyatında dəyişiklik olmasa,
pozulmuş mənəviyyat bərpa edilməsə, insanlarda vətənpərvərlik, namus, şərəf, qeyrət hissi baş qaldırmasa, biz
heç nə edə bilmərik.
Buna görə də sizə müraciət edirəm. İndi bizim ordumuz yaranmalı və qurulmalıdır. Bir də qeyd edirəm,
ordumuz ancaq Azərbaycanı müdafiə etmək məqsədi daşıyır. İşğalçılıq məqsədi daşımır. Bizim işimiz haqq
işidir, gərək hər bir vətəndaş bunu özünün şərəfli borcu kimi qəbul etsin. Kim özü orduda qulluq edə bilirsə, qoy
könüllü surətdə getsin. Kim özü qulluq edə bilmirsə, yanındakıları başa salsın ki, gedib orduda xidmət etmək
lazımdır. Yaxud əgər özü orduda qulluq edə bilmirsə, fikirləşsin ki, orduya necə kömək etmək lazımdır. İndi
bunların hamısı ən zəruri vəzifələrdir. Bütün xalqa, Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edirəm ki, bu
tədbirlərin həyata keçirilməsində fəal iştirak etsinlər.
Azərbaycan böyük təhlükə altındadır. Lakin biz bu təhlükənin qarşısını ala bilərik, almalıyıq da. Hər kəs öz
vəzifəsini başa düşməlidir. Polis orqanları, hərbi komissarlıqlar, başqa hüquq-mühafizə orqanları, prokurorluq
orqanları qanun-qayda yaradılması üçün, adamların qanuna riayət etməsi üçün lazımi tədbirlər görməlidirlər.
Amma bunun üçün gərək həm polis, həm prokurorluq orqanlarında, həm hərbi komissarlıqlarda, həm də başqa
sahələrdə, ordumuzun zabit heyətində, yüksək təbəqələrində mənəviyyatca saf adamlar olsunlar. Əgər belə
olmasa, onlar vətəndaşlıq, azərbaycanlılıq, vətənpərvərlik məsuliyyətini hiss etməsələr, bu vəzifələri yerinə
yetirə bilməyəcəklər.
Bəli polis, prokurorluq orqanlarına, hərbi komissarlıqlara böyük səlahiyyətlər verilib. Ancaq bu
səlahiyyətlərdən yalnız və yalnız dövləti möhkəmləndirmək, nizam-intizamı gücləndirmək, ordunu qurmaq,
müdafiə qüvvələrini möhkəmləndirmək, ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün istifadə etmək lazımdır. Şəxsi
məqsədlər bir yana atılmalıdır. İndi hər şey cəbhə üçün, müdafiə üçün olmalıdır. 1941-1945-ci illər müharibəsi
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dövrünü bir yadınıza salın. O dövrü yaşayan adamlardan biri də mənəm. O vaxt insanlar ac da, çılpaq da
qalırdılar, çox şeydən məhrum idilər. Lakin bir şey hamı üçün ümdə idi, əsas vəzifə idi: cəbhəyə, orduya kömək
etmək, Vətənin müdafiəsini təşkil etmək. İndi də hamı belə etməlidir, indi də belə olmalıdır.
İndi biz respublikamızda iqtisadiyyat sahəsində islahatlar keçiririk. Bazar iqtisadiyyatı əsas yolumuzdur,
sərbəst iqtisadiyyata böyük meydan vermişik və bu yolla da gedəcəyik. Lakin bu o demək deyildir ki, bəzi
adamların çıxışlarında, bizə gələn məktublarda deyildiyi kimi, Bakıda cavan oğlanlar alver eləsin, kommersiya
mağazalarında otursun, eyş-işrətlə məşğul olsun, xalqımızın bir hissəsi - onsuz da ağır vəziyyətdə, kənd
rayonlarında yaşayan hissəsi isə gedib torpaqları müdafiə etsin. Bu torpaq hamımızındır - təkcə orada yaşayan
adamların, təcavüzə məruz qalanların deyil, bütün Azərbaycanın torpağıdır. Hesab edirəm ki, bizim
vətəndaşlarımız, ictimai - siyasi təşkilatlarımız məni düzgün başa düşərlər. Bir tərəfdə restoranlarda çalğı,
həddindən artıq pullu adamların cürbəcür kef məclisləri, digər tərəfdə isə şəhidlər, cəbhədə vuruşanlar, qaçqın
düşüb ağır vəziyyətdə yaşayanlar. Yox, hamı bərabər yaşamalıdır. O adamların hamısı bu işlərini qoyub
cəbhəyə getməlidir. Ümumiyyətlə, indi Azərbaycanda hamıda Vətəni müdafiə əhval-ruhiyyəsi olmalıdır. Mən
bütün vətəndaşları bu yola dəvət edirəm. Kim bu yolla gedəcəksə, o, xalqını sevən, Vətəninə sədaqətli olan
adamdır. Kim bizim əxlaqımıza, mənəviyyatımıza, milli ənənələrimizə zidd olan yollarla gedəcəksə, o cür həyat
tərzi ilə yaşayacaqsa, onların Azərbaycanda yaşamaq hüququ yoxdur.
Hətta bəzi hərbçilər də mənə deyirlər ki, bu ağır vəziyyətdə Azərbaycanı atıb başqa ölkələrə gedən, vəziyyət
dəyişdikdən sonra geri qayıtmaq istəyən adamları respublikanın vətəndaşlığından məhrum etmək lazımdır,
onların Azərbaycana qayıtmasına imkan verilməməlidir. Bu təkliflərdə həqiqət var. Həmin təklifləri irəli
sürənlər Azərbaycana canı yanan adamlardır. Güman edirəm ki, mənim bu sözlərimi düzgün başa düşəcəksiniz.
Biz çoxlu məktub alırıq, bizə xeyli müraciətlər də olur. Əhalinin əksər hissəsi qanun-qaydanı
möhkəmlətməyi, tələbkarlığı artırmağı, adamları nizam-intizama tabe etməyi, qanunları ciddiləşdirməyi istəyir.
Bunların hamısı təbiidir. Ürəyi Vətən üçün, xalq üçün, torpaq üçün yanan adam belə düşünür və belə də
düşünməlidir. Biz bu sahədə də lazımi tədbirlər görəcəyik.
Qeyd etdim ki, Azərbaycanda 1 milyon nəfərdən çox qaçqın var. Son vaxtlar onların sayı artıb. Qaçqınların
bir hissəsi İmişli rayonunun ərazisində yerləşdirilib, İran İslam Cümhuriyyətindən oraya yardım, çadırlar və sair
şeylər göndərilib. Qaçqınların bir hissəsi başqa rayonlarda yerləşdirilib, bir hissəsi də Bakıya gəlib, onların
hamısına mütləq qayğı göstərilməlidir. Lakin lazımi qayğı yoxdur. Mən yenə də əlli il bundan əvvəlki
müharibəni yada salıram. O vaxtlar Sovetlər İttifaqı ərazisinin xeyli hissəsi faşist qoşunları tərəfindən zəbt
edilmişdi. Çox adam öz yerlərini tərk etmiş, qaçqın vəziyyətinə düşmüşdü. Ancaq o vaxtlar həmin adamları
ayrı-ayrı ailələr öz himayəsinə götürürdülər. Mən hesab edirəm ki, Bakı şəhərində də, başqa şəhər və
rayonlarımızda da hər ailə bir qaçqın ailəsini qəbul etmək imkanına malikdir. Bu, böyük bir xeyirxah iş olardı.
İndi bizim rayonlarda, qəsəbələrdə, kəndlərdə və şəhərlərdə bəzi adamların iri evləri, bir neçə otaqlı mənzili
vardır. Nə olar ki, qoy onların hərəsi bir qaçqın ailəsini götürüb saxlasın. Bunu etmək lazımdır. Biz qaçqınları
yağışın, qarın altında qoya bilmərik. Bununla yanaşı, dünən biz ciddi tədbirlər görmüşük, Nazirlər Kabinetinə
göstəriş vermişik. Qaçqınların məskunlaşdığı yerlərdə əlavə tədbirlər görmək niyyətindəyik.
Eyni zamanda belə bır fikir də meydana çıxıb və mən onu sizə çatdırmaq, müraciət etmək istəyirəm. İndi
Azərbaycan Respublikasının, məsələn, Bakı, Gəncə, Sumqayıt və başqa şəhərlərində, digər yerlərində həm
dövlət müəssisələrimiz var, həm də çoxlu şirkət, iş adamları, kommersiya ilə məşğul olan təşkilatlar var.
Bunların bir çoxu son illər müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərir, xeyli vəsait toplaya bilib. Bəs onlar nə iş
görürlər? Onların gördüyü işlərə etirazımız yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, biz bazar iqtisadiyyatı, sərbəst
iqtisadiyyat yolu ilə gedirik və bunların hamısına imkan verilib və veriləcəkdir. Lakin bununla yanaşı, bax,
həmin strukturlar-həm dövlət müəssisələri, həm də xüsusi bölmə, şirkətlər, firmalar, assosiasiyalar, iş adamları
qaçqınlara kömək etməlidirlər. Şübhəsiz ki, bu işlər pərakəndə halda ola bilməz. Biz Nazirlər Kabinetinə
göstəriş vermişik ki, bu işi mütəşəkkil hala salsınlar.
Lakin elə olmasın ki, kimsə balaca bir iş görməklə, qaçqınlara aparıb yemək verməklə öz vəzifəsini bitmiş
hesab etsin. Yaxşı olar ki, qaçqınların müəyyən bir hissəsini ayrı-ayrı şirkətlər, iş adamları və başqaları öz
öhdəsinə götürsün, qaçqınların yerləşdirilməsi, maddi cəhətdən təmin edilməsi qeydinə qalsınlar. Ta qaçqınlar
öz torpaqlarına qayıdana qədər. Əlbəttə, onlara bundan sonra da kömək edilməlidir. Çünki qaçqınlar öz
yurdlarına qayıtdıqdan sonra çətinlikləri çox olacaqdır. Axı onların evləri dağıdılmışdır, bu adamlar vardövlətlərini itirmişlər. Bu sahədə lazımi işlər görmək lazımdır. Bizdə Qaçqınlar Komitəsi var. Mən onun
fəaliyyətini gənaətbəxş hesab etmirəm. O, öz işini genişləndirməlidir. Biz bu sahədə də lazımi tədbirlər
görəcəyik.
Mən bütün rayonların, bütün şəhərlərin icra hakimiyyəti başçılarına, bütün nazirliklərin rəhbərlərinə, hamıya müraciət edirəm ki, gücümüzü, imkanlarımızı toplayıb qaçqınlara lazımi kömək göstərməliyik.
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Son vaxtlar baş vermiş hadisələrdən bəzi qüvvələr Azərbaycanda daxili sabitliyi pozmaq üçün istifadə
edirlər. Biz bunu görürük. Həmin qüvvələr, birinci növbədə Xalq Cəbhəsinin qüvvələri və başqa qüvvələr
orduda təxribatla məşğul olmuş, cəbhəyanı rayonlara gedərək əhalini yalandan qorxudub geri çəkilməyə məcbur
etmişlər. Bu qüvvələrin bəziləri rayonların işğal olunmasına qəsdən imkan yaratmağa cəhd göstərmişlər və
fürsətdən istifadə edərək öz fəaliyyətini davam etdirməyə can atırlar. Bunların hamısı xəyanətdir. Xalqına
xəyanət edən, torpağa xəyanət edən adam əsl xəyanətkardır. Lakin bu, bir adamın işi deyildir, bunlar qruplardır,
təşkilatlardır. Bizdə belə məlumatlar var. Azərbaycanın bu vəziyyətə düşməsinin əsas günahkarları olan bu
adamlar fürsəti əldən verməyib, itirilmiş mövqelərini geri qaytarmaq, qisas almaq məqsədi güdürlər. Bunun
üçün onlar çox çirkin yollara gedirlər və çirkin işlər görürlər. Adamlar arasında cürbəcür təbliğat aparmağa,
xalqı çaşdırmağa, ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhdlər göstərirlər.
Son günlər alınan məlumatlar göstərir ki, Xalq Cəbhəsinin bəzi dəstələri, bəzi təşkilatlar yerlərdə adamlara
silah paylayırlar və silahlı üsyan qaldırmaq fikrinə düşüblər, hakimiyyəti ələ keçirmək niyyətindədirlər. Halbuki
hakimiyyət onlarda idi. Amma siz onu saxlaya bilmədiniz. Heç kəs hakimiyyətinizin əldən getməsinə
çalışmırdı. Əgər siz bu hakimiyyəti saxlaya bilmədinizsə, özünüz qaçdınızsa, geri çəkildinizsə, buna kim
təqsirkardır? Bəs indi nə istəyirsiniz?
Götürək elə həmin iyun hadisələrini. Bu hadisələrin nə üçün və nədən baş verdiyini təhlil etmək istəmirəm.
Bu barədə Milli Məclisin qərarı var. Ancaq baş nazir Pənah Hüseynov iyunun 6-da istefa verib, qaçıb, indiyə
qədər tapılmır. Ali Sovetin sədri İsa Qəmbərov iyunun 13-də istefa verib. Azərbaycan prezidenti Əbülfəz
Elçibəy iyunun 17-də Bakını tərk edərək gedib və indiyədək Kələki kəndində yaşayır. Əgər onlar günahkar
deyildirlərsə, hakimiyyəti özlərində saxlamaq fikrində idilərsə, nə üçün istefa verdilər, nə üçün qaçdılar?
Halbuki hakimiyyət də, dövlət də onların əlində idi. Onlar hakimiyyətdən də, dövlətdən də, bütün imkanlardan
istifadə edib Azərbaycanda sabitlik yaratmalı, vətəndaş müharibəsinin qarşısını almalı və silahlı qüvvələri
gücləndirib Azərbaycanın müdafiəsini təmin etməli idilər. Ancaq bunu etmədilər. Ona görə etmədilər ki, onlar
hakimiyyətə gələn gündən daxildə bir-biri ilə mübarizə aparmaq, bir-birini yıxmaq, bir-birinin vəzifəsini əlindən
almaq niyyətləri ilə yaşayır, cürbəcür qanunsuz hərəkətlərə yol verir, xalqda narazılıq yaradırlar. Ona görə də bu
hakimiyyət öz-özünə yıxılıb getmişdir.
Bir sözlə, bu hakimiyyəti onların özləri təhvil verib, özləri çıxıb gediblər, onları heç kəs yıxmayıbdır. İndi
bu vəziyyətdə torpağı, Vətəni qorumaq əvəzinə Xalq Cəbhəsinin fürsətdən istifadə edib ara qızışdırması,
insanları çaşbaş salması, qaçqın vəziyyətinə düşən adamlardan öz çirkin məqsədləri üçün istifadə edib
təxribatlar törətməsi, dövlət orqanlarına qarşı təbliğat aparması nəyə lazımdır? Halbuki Xalq Cəbhəsi torpağı
qorumaq, Vətəni qorumaq məqsədilə yaradılmışdı. Demək belə çıxır ki, beş ildən bəri gedən proseslər indi də
davam edir. Bunlara son qoymaq lazımdır.
Buna görə də oktyabrın 10-da prezident vəzifəsinin icrasına başlayarkən xalqa müraciətimdə də bildirdim
ki, prezident kimi Azərbaycan Respublikasında siyasi dünyabaxışından asılı olmayaraq bütün qüvvələri əl-ələ
verib Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən çıxarmağa dəvət edirəm. Ola bilsin ki, kiminsə kimdən xoşu gəlmir,
birinin bir cür, başqasının ayrı cür dünyagörüşü var, bunların hamısı kənara qoyulmalıdır. Ola bilər ki, tarixi biri
bir cür, başqası ayrı cür təhlil etsin, - bunlara son qoyulmalıdır. İndi Azərbaycan üçün bir amal, bir məqsəd
var: Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən xilas etmək, onun ərazi bütövlüyünü, müdafiəsini təmin etmək. Kimin
əlindən nə gəlirsə, bu amal, bu məqsəd naminə etməlidir.
Hamımız üçün bir böyük məfhum var: Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı. Bu məfhumun ətrafında
hamı sıx birləşməlidir.
Azərbaycanın müstəqilliyi, müdafiəsi, ərazi bütövlüyü təmin edildikdən sonra kim hansı vəzifəni istəyirsə,
gəlib götürsün. Ancaq indi durub vəzifə davası döymək, bu fürsətdən, bu yazıq, məzlum adamlardan, onsuz da
ağır bəlaya düçar olmuş insanlardan, qaçqınlardan istifadə edib təbliğat aparmaq, qisas əhval-ruhiyyəsi ilə
yaşamaq - bunların hamısı xalqımıza xəyanətdir. Mən başa düşmürəm, nədən ötrü qisas almaq istəyirlər. Ona
görə də mən Xalq Cəbhəsinə və başqa siyasi qüvvələrə xəbərdarlıq edirəm ki, bu əməllərindən əl çəksinlər.
Azərbaycanın dövlət qanunları qorunacaqdır, Azərbaycan dövləti özünü və respublikanı qorumağa qadirdir.
Hesab edirəm ki, bundan hərə özü üçün nəticə çıxarmalıdır. Biz belə hallara yol verməyəcəyik! Bununla
əlaqədar mən xalqa, hamıya - bütün siyasi partiyalara, siyasi qüvvələrə, Azərbaycanı sevən, vətəninə hörmət
bəsləyən bütün adamlara bir daha müraciət edirəm: Hamı qüvvələri toplayıb bir hədəfə vurmalıdır, Azərbaycanı
müdafiə etmək, bu ağır vəziyyətdən çıxarmaq lazımdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında da dağıntılar çoxdur. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Hazırda sənayemiz də,
kənd təsərrüfatımız da ağır vəziyyətdədir. Bir tərəfdən torpaqların bir hissəsi işğal edilib, digər tərəfdən kənd
rayonlarında lazımi işlər görülmədi, məhsul yığılmadı. Əlaqədar nazirliklər üzərilərinə düşən vəzifələri yerinə
yetirmədilər, rayon rəhbərləri lazımi iş görmədilər. İqtisadiyyatda da çətinliklərimiz çoxdur. Ancaq həm
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sənayedə, kənd təsərrüfatında, həm də adamların təchizatı sahəsində olan çətinlikləri aradan qaldırmaq
mümkündür. Xalqımız dözümlü xalqdır, bu ağır vəziyyətə dözəcəkdir. Ola bilər az yesin, ola bilər nəyi isə
çatmasın, ola bilər lazımi paltarı olmasın. Lakin torpağı itirmək olmaz. Ona görə də indi bütün qüvvələr cəlb
olunmalıdır ki, hamımız birləşək və hamımız Azərbaycanın müdafiəsini təmin edək, yaranmış vəziyyətdən
birlikdə çıxaq.
Bu baxımdan hesab edirəm ki, işğal olunmuş rayonların əhalisi fəaliyyət göstərməlidir. Həmin rayonlarda
çox qəhrəman, cəsur adamlar, hörmətli adamlar olubdur. Laçın rayonundan da, Kəlbəcər rayonundan da, Dağlıq
Qarabağın ərazisindən, Şuşadan, Ağdamdan, Füzulidən, Cəbrayıldan, Qubadlıdan, Zəngilandan olan hörmətli,
nüfuzlu şəxslər, bu rayonların əhalisi müdafiə üçün imkanlara malik adamların səfərbər edilməsində bizə kömək
etməlidirlər. Bu rayonların əhalisi arasından bizim orduda xidmət etmək imkanı olan adamları gətirib özləri
təqdim etməlidirlər. Belə etsələr, səfərbərlikdə buraxılmış səhvlər yəqin ki, olmaz, yaxud da az olar.
Ona görə də həmin rayonların hörmətli adamlarına, vətəndaşlarına müraciət edirəm. Mən bu rayonların
səlahiyyətli nümayəndələri ilə, - özü də beş-on nəfərlə yox, böyük tərkibdə, hər rayondan 500, 600, 700 nəfərlik
tərkibdə, - ayrı-ayrılıqda görüşməyə hazıram. Onlarla görüşüb, bu rayonların geri qaytarılması üçün hansı
tədbirləri görmək barədə məsləhətləşmək əzmindəyəm və dəvət edirəm ki, bu görüşlər yaxın günlərdə təşkil
olunsun. Mən buna hazıram. Eyni zamanda bütün başqa nüfuzlu şəxslərin hamısı ilə, bu işdə iştirak etməyə
imkanı olan hər bir adamla görüşməyə hazıram. Bu gün mənə xəbər verdilər ki, böyük bir dəstə - Əfqanıstanda
vuruşmuş azərbaycanlı döyüşçülər, təxminən min nəfər adam mənimlə görüşmək üçün müraciət ediblər. Mən
onlarla görüşməyə razılıq vermişəm. Onlar Azərbaycanın müdafiəsi üçün vuruşmağa hazırdırlar. Bu, yaxşı
təşəbbüsdür. Arzu edirəm ki, belə təşəbbüslər davam etsin. Beləliklə biz müdafiə qüvvələrimizi
möhkəmləndirər, Azərbaycanda milli həmrəyliyi, milli birliyi təmin edərik. Ancaq bunlarla yanaşı, bizə gələn
məktubların, təkliflərin hamısında bizdən bir şey tələb olunur: qanun-qaydanı möhkəmlətmək, tələbkarlığı
gücləndirmək, cinayətkarlığa qarşı mübarizəni ciddiləşdirmək, hüquq-mühafizə orqanlarında qanun-qayda
yaratmaq, ordunu möhkəmlətmək, orduya qayğı göstərmək.
Baxmayaraq ki, bəzi səbəblərdən, ya qorxaqlığa görə, yaxud pis niyyətlərə görə ordunun ayrı-ayrı
hissələrindən qaçıb gedən adamlar var, biz ordumuza, əsgərlikdə olan adamlara hörmət etməliyik, ordumuzu
hörmətlə, qayğı ilə əhatə etməliyik. Mən xalqı buna dəvət edirəm. Bəzi qəzetlər belə məlumat verirlər ki, guya
bizim uğursuzluqlarımıza səbəb budur ki, ayrı-ayrı batalyonlar vardı, onlar ləğv edildi. Bunlar hamısı yalan
sözdür. Onların necə batalyonlar olduğu məlumdur, çoxusu cinayətkar batalyondur. Onlar cəbhə bölgələrində
yerli əhalini qarət etməklə məşğul olublar. Erməni silahlı qüvvələri ilə əlaqəyə girib, var-dövlətimizi onlara
satmaqla məşğul olublar. Onların adları da məlumdur. Mən bu adları çəkməyə ehtiyac görmürəm.
Onların çoxu Xalq Cəbhəsi ilə, bəziləri başqa qüvvələrlə bağlı olubdur. Bədbəxtlik də burasındadır ki, biz
bu ikiillik müstəqillik dövründə Azərbaycanda dövlət strukturu əsasında nizami ordu yaratmaq əvəzinə, ayrıayrı adamlar, ayrı-ayrı qüvvələr hərəsi özünə bir batalyon yaradıb, gedib haradasa balaca bir kəndi guya alıb,
guya böyük bir şücaət göstəribdir. Əslində isə bunlar heç bir nəticə verməyib, bizi gətirib bax, bu dağıntı
vəziyyətinə çıxarıb.
Ona görə də mən cürbəcür ittihamları tamamilə rədd edirəm. Kim istəyirsə bizim müdafiə qüvvələrimiz
möhkəmlənsin, hamı bir mərkəzdə - Müdafiə Nazirliyində, ordumuzda cəmlənməlidir. Kim orada qulluq etmək
istəyirsə, gəlib qulluq etsin.
Qanun-qaydanı, nizam-intizamı möhkəmləndirmək üçün bizə təkliflər gəlir ki, Azərbaycan müharibə
şəraitindədir, buna görə də hərbi vəziyyət elan etmək lazımdır. Yaxud bəziləri təklif ediblər ki, fövqəladə
vəziyyət elan olunmalıdır. Bu təkliflərdə əsas var. Mən bunlara da müəyyən dərəcədə bəraət qazandırıram. Biz
bu barədə düşünürük. Ancaq güman edirəm ki, hər bir şəxs öz vətəndaşlıq borcunu layiqincə yerinə yetirərsə,
hər bir azərbaycanlı öz torpağına, vətəninə, obasına sadiq qalarsa və vətənini, torpağını hər şeydən üstün tutarsa,
belə tədbirlərə əl atmağa ehtiyac olmayacaqdır. İndi bütün siyasi qüvvələr bir məqsədə qulluq etsələr, dövlətin
ətrafında toplaşıb, dövlətçilik yolu ilə, qanun-qayda yolu ilə Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən xilas etmək
əzmində olsalar, onda bu tədbirlərə əl atmaq lazım gəlməyəcəkdir. Ancaq ola bilər ki, vəziyyət bizi belə
tədbirlərə də əl atmaq məcburiyyətinə gətirib çıxarsın. Güman edirəm ki, əgər biz milli həmrəyliyə, vətəndaş
birliyinə, vətəndaş həmrəyliyinə nail ola bilsək, bu tədbirlərin hamısından, şübhəsiz imtina edə bilərik və onlara
ehtiyac olmaz.
Bu fikirlərimi sizə çatdıraraq qeyd etmək istəyirəm ki, biz öz diplomatik, siyasi fəaliyyətimizi də davam
etdiririk və davam etdirəcəyik. Danışıqlar yolu ilə atəşkəsin davam etdirilməsinə nail olmağa çalışacağıq.
Məsələlərin sülh yolu ilə həll edilməsinə bundan sonra da üstünlük verəcəyik. Ancaq hər bir vətəndaş, hər bir
azərbaycanlı hiss etməlidir ki, indi vətəni qorumaq üçün hərə öz payını verməlidir, hərə öz yerini tapmalıdır.
İndi hər kəs müsəlləh əsgər olmalıdır. Bundan artıq vəzifə yoxdur. Bütün qalan problemlər sonra həll
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ediləcəkdir. Bütün digər problemlər ikinci, üçüncü sıraya keçməlidir. Ön cərgədə birinci növbədə bu problem
durmalıdır. Hamı onun ətrafında birləşməlidir.
Mən bəzi acı həqiqətləri sizə çatdıraraq, eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da, Azərbaycan
xalqının potensialı - həm qəhrəmanlıq, həm döyüşkənlik, həm də intellektual potensialı böyükdür. Biz bu
potensialdan səmərəli istifadə etməliyik. Bu sahədə ziyalılarımız daha fəal çalışmalıdırlar. Onlar sərhəd
bölgələrində, qaçqınların arasında, ordu hissələrində olmalıdırlar.
Burada oturub ah-vay etməkdən, yaxud qeybətlə məşğul olmaqdansa, ayrı-ayrı məsələlərə cürbəcür qiymət
verməkdənsə gedib hərə bir cəbhə bölgəsində, ordu hissəsində adamların əhval-ruhiyyəsini, vətənpərvərlik
hissini qaldırsa müdafiə qüvvələrinin möhkəmlənməsində iştirak etdiklərini göstərə bilərlər.
Mən yenə də əlli il bundan əvvəlki müharibə dövrünə qayıdıram. O zaman bizim ziyalılarımız - yazıçılar,
mədəniyyət xadimləri, alimlər bu məsələlərdə çox fəal iştirak edirdilər. İndi də ziyalılarımızı dəvət edirəm, çox
xahiş edirəm ki, bu işə qoşulsunlar. Ancaq bir məqsədlə - adamların fikrini, mənəviyyatını düzgün istiqamətə
yönəltmək üçün qoşulsunlar, onları çaşdırmaq, ayrı-ayrı təxribat işləri aparmaq üçün yox. Güman edirəm ki, bu
yolda hamımız bir olmalıyıq. Belə hesab edirəm ki, din xadimləri də bu sahədə öz işlərini görməlidirlər.
Azərbaycan xalqının zəngin milli ənənələri var. Torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsi üçün bu ənənələrdən istifadə
olunmalıdır.
Bir sözlə, vəziyyət ağırdır, gərgindir. Ancaq bu o demək deyil ki, biz vəziyyəti çıxılmaz hesab edirik. Xeyr.
Yenə də deyirəm, bu gün Azərbaycanın böyük gücü, potensialı, xalqımızın zəngin qəhrəmanlıq ənənələri bunların hamısı birləşdirilməlidir. Bütün imkanlardan istifadə edərək Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını
geri qaytarmağa bizim imkanımız var.
Sizə bu fikirlərimlə, bu arzularımla müraciət edərək, hamınızı bu yolda fədakar mübarizəyə, Azərbaycanın
müdafiəsinə qalxmağa dəvət edirəm və hamınızdan təşəbbüs, əməli fəaliyyət gözləyirəm. Diqqətinizə görə sağ
olun, gecəniz xeyrə qalsın. Azərbaycan xalqına həyatın bu ağır dövründə uğurlar diləyirəm.
Sağ olun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
bəyanatı
(4 fevral 1998-ci il)
Son günlər Ermənistanda yaranmış vəziyyəti biz narahatlıq hissi ilə izləyirdik. Nəhayət, baş vermiş
hadisələrlə - Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanın istefa verməsi ilə əlaqədar bəyan edirəm ki,
Azərbaycan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinin tərəfdarı
olubdur və bu gün də Azərbaycanın bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi tərəfdarı olduğunu bir daha
bildirirəm.
1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşin dayandırılması haqqında əldə
olunmuş sazişi mən böyük nailiyyət hesab edirəm. Ötən illər Ermənistan ilə Azərbaycanın birgə səyləri
nəticəsində atəşkəs rejimi qorunub saxlanılıbdır.
Bu gün bəyan edirəm ki, bu gün də, gələcəkdə də Azərbaycan atəşkəs rejiminin qorunub saxlanılmasını
təmin edəcəkdir.
Ümidvaram ki, Ermənistanda daxili məsələlər tezliklə həll olunacaqdır və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması prosesi ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul edilmiş
prinsiplər əsasında davam edəcəkdir. Biz hesab edirik ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏTin Minsk qrupu, Minsk qrupunun həmsədrləri indiyə qədər çox iş görüblər. İnanıram ki, bundan sonra da Minsk
qrupunun həmsədrlərinin - Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın iştirakı və onların vasitəçiliyi
ilə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh danışıqları davam edəcəkdir və biz böyük sülhün əldə edilməsinə
nail olacağıq.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
bəyanatı
(12 may 1999-cu il)
1999-cu il mayın 12-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs rejimi müəyyən edilməsinə dair
razılaşma əldə olunması gününün beş ili tamam olur.
Silahlı münaqişənin iştirakçıları vasitəçilərin fəal köməyi ilə atəşkəs rejimini hərtərəfli tənzimləmə əldə
olunanadək davam etdirmək barədə razılığa gəlmişlər. Buna respublikada vəziyyətin sabitləşdirilməsi,
Azərbaycanın nizami ordusunun yaradılması sahəsində çox böyük səylər nəticəsində nail olmaq mümkün
olmuşdur. Beş il ərzində ölkənin silahlı qüvvələrini yaratmaq və möhkəmləndirmək mümkün olmuşdur. Silahlı
qüvvələrimiz, çox vaxt ümumi komandanlığı olmayan dağınıq dəstələrdən və silahlı qruplardan indi yaxşı təşkil
edilmiş və müasir texnika ilə təchiz olunmuş, təcavüzkarı dəf etməyə qadir olan orduya çevrilmişdir. Bütün
bunların sayəsində biz təcavüzü dayandıra bilmişik, qan tökülməsinə, dağıntılara, insan tələfatına və müsibətlərə
son qoya bilmişik.
Ötən beş il ərzində Azərbaycan Respublikasının keçdiyi inkişaf yolu bu qərarın vaxtında qəbul
olunduğunun və düzgünlüyünün parlaq sübutudur.
Atəşkəs rejiminin müəyyən edilməsi nəticəsində biz öz dövlətçiliyimizi möhkəmləndirmək, demokratik
islahatlar, özəlləşdirmə aparmaq, bazar iqtisadiyyatına keçmək, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini və
suverenliyini təmin edən dövlət strukturlarını formalaşdırmaq imkanı qazanmışıq. Ölkənin dağılmış
iqtisadiyyatı atəşkəs şəraitində dirçəlməyə başlamışdır. Ölkəyə iqtisadi islahatların uğurla aparılması üçün çox
zəruri olan xarici sərmayələr axıb gəlmişdir. Azərbaycan dünyanın ən iri xarici şirkətləri və geniş işgüzar
dairələri üçün cəlbedici ölkəyə çevrilmişdir.
Əldə olunmuş sabitlik nəticəsində dünyanın bir çox aparıcı ölkələri ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı
strateji və tərəfdaşlıq münasibətləri yaradılmışdır və uğurla inkişaf edir. Neft müqavilələrinin və digər
müqavilələrin imzalanması, Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin formalaşdırılmasına dair beynəlxalq layihələrin
həyata keçirilməsi Azərbaycanın minlərlə vətəndaşı üçün iş yerləri təmin etmişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan bütün dünyaya nümayiş etdirmişdir ki, o, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına, regionun bütün ölkələri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığa
yönəldilmiş sülhsevər siyasət aparır.
Bütün bu deyilənlər beş il əvvəl əldə olunmuş atəşkəs sayəsində qazanılmış nailiyyətlərin yalnız qısa
şərhidir. Atəşkəs əldə edilməsəydi, bütün bunlar mümkün olmazdı.
Lakin atəşkəs hələ sülh demək deyildir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxunun hələ də işğal altında
olduğu, bir milyonadək həmvətənlərimizin yenə də qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində qaldığı bir şəraitdə
nə müharibə, nə də sülh vəziyyəti bizi heç cür qane edə bilməz. Ona görə də biz münaqişənin danışıqlar yolu ilə
dincliklə tənzimlənməsi, işğal edilmiş ərazilərin azad olunması və həmvətənlərimizin doğma yurdlarına
qayıtmaları üçün bundan sonra da mümkün olan hər şeyi edəcəyik.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan intensiv danışıqların gedişində və Azərbaycanın iştirak etdiyi bütün
beynəlxalq məclislərdə bizim fəal mövqeyimiz sayəsində başlıca məqsədə nail olmaq mümkün olmuşdur: Bizim
yorulmaz səylərimiz nəticəsində indi Dünya Birliyi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında həqiqəti yəni Azərbaycanın silahlı təcavüz qurbanı olduğunu bilir. Ermənistanla münaqişənin əvvəlində Azərbaycanın
düşdüyü informasiya blokadası artıq yarılmışdır və indi Ermənistan münaqişənin gedişini və onun
tənzimlənməsinə dair səyləri işıqlandıran beynəlxalq informasiya vasitələri üzərində daha inhisara malik
deyildir.
Böyük səylər nəticəsində 1994-cü il Budapeşt zirvə görüşündə belə bir qərar qəbul edildi ki, razılaşma əldə
edildikdə ATƏT Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zonasında sülhün qorunması üzrə çoxmilli əməliyyata
başlamağa hazır olacaqdır.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə bizim səylərimiz və ATƏT-in üzvü olan 53 dövlətin
dəstəyi sayəsində üç prinsip müəyyən edildi və bunlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətlə
tənzimlənməsi üçün beynəlxalq hüquqi baza yaratdı. Bu prinsipləri İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan
ölkələr də dəstəkləmişlər. Bütün bunlar o deməkdir ki, indi dünyanın 108 dövləti ATƏT-in Lissabon zirvə
görüşünün qərarlarını tamamilə dəstəkləyir. Bu qərarlar münaqişənin aşağıdakı əsasda tənzimlənməsini nəzərdə
tutur:
- Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyü;
- Azərbaycan Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarə verilməsi;
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- Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi üçün təhlükəsizliyə təminat verilməsi.
Təəssüf ki, Ermənistanın və münaqişənin davam etməsində maraqlı olan qüvvələrin qeyri-konstruktiv
mövqeyi hələlik münaqişənin tənzimlənməsinə nail olmağa imkan verməmişdir. Lakin biz əminik ki, bütün
maneələrə baxmayaraq, sülh əldə olunacaq və Cənubi Qafqaz regionunun xalqları sabitlik və təhlükəsizlik
şəraitində inkişaf etmək imkanı əldə edəcəklər.
Azərbaycanın prezidenti kimi mən bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycan Respublikası bundan sonra da,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin hərtərəfli tənzimlənməsinə nail olunanadək atəşkəs rejiminə dönmədən
əməl edəcəkdir.
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Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
(Cenevrə, 22 avqust 1999-cu il)
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Bu gün burada Ermənistan Respublikası prezidentinin və Azərbaycan Respublikası prezidentinin görüşü
oldu.
Bu, bizim ikinci təkbətək görüşümüzdür. Bir ay əvvəl olmuş görüş də, bu görüş də burada, Cenevrədə
keçirilmişdir.
Hər şeydən əvvəl İsveçrənin, Cenevrənin hakimiyyət orqanlarına təşəkkür etmək istərdim. Ona görə ki,
onlar bizə görüşmək və qarşılıqlı münasibətlərimizə aid olan məsələləri müzakirə etmək imkanı vermişdir.
Burada bu baxımdan hər şey gözəldir və hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə görüşlərə zərurət olarsa, bundan
ötrü başqa şəhər axtarmaq lazım deyildir.
Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama
salınmasına aid bir çox məsələləri müzakirə etdik. Hesab edirəm ki, bir ay əvvəlki görüş də, bu görüş,
keçirdiyimiz söhbətlər, apardığımız danışıqlar da faydalıdır və bizə münaqişənin dincliklə nizama salınmasının
real yollarının axtarışı ilə daha yaxşı məşğul olmağa imkan verir.
Prezident Robert Koçaryanla biz həm Azərbaycanın maraqları, həm də Ermənistanın maraqları barədə çox
açıq danışdıq. Lakin mənə xoşdur ki, hər ikimiz belə bir eyni fikirdə olduq ki, biz məsələnin dincliklə nizama
salınmasının qarşılıqlı maraqlara cavab verən yollarını axtarıb tapmalıyıq.
Bununla əlaqədar biz görüş zamanı həmin məsələyə toxunduq və bu gün demək istəyirəm ki, Azərbaycan
atəşkəs rejiminin qorunub saxlanması, hər hansı pozuntulara yol verilməməsi, münaqişə sülh yolu ilə qəti olaraq
nizama salınan vaxtadək bu rejimin saxlanması mövqeyində əvvəlki tək möhkəm dayanmışdır.
Praktiki baxımdan razılığa gəldik ki, biz Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının
müdafiə nazirlərinə belə bir göstəriş verək ki, onlar görüşüb, atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi üçün
konkret tədbirlər müəyyənləşdirsinlər. Bunu çox böyük bir nailiyyət kimi qeyd edirəm ki, heç bir xarici ölkənin
iştirakı olmadan, sülhyaratma qüvvələrinin hər hansı müdaxiləsi olmadan biz beş ildən artıqdır münaqişə
vəziyyətində olsaq da, atəşkəs rejimi vəziyyətindəyik və onu qoruyub saxlayırıq.
Bununla yanaşı, atəşkəs xəttində atışmalar, həm bu, həm də digər tərəfdən itkilər olur. Bu, bizi narahat edir.
Ona görə də biz atəşkəs rejimini möhkəmləndirməyi və bu məqsədlə elə etməyi zəruri bilirik ki, atışmalar
olmasın, itkilər olmasın.
O ki qaldı nizamasalma probleminə, zənnimcə, biz belə bir yekdil fikirdəyik ki, qarşılıqlı kompromislərə hər iki ölkənin milli maraqlarına uyğun olan kompromislərə getməliyik. Görünür, dialoqumuzu və danışıqlar
prosesimizi hər halda gücləndirmək üçün biz son bir neçə ayda əslində zəifləmiş olan bu danışıqlar prosesinə
yenidən başlamalıyıq.
Biz bu məsələ ilə əlaqədar xarici işlər nazirlərinə müvafiq göstərişlər verdik. Buna görə də ümidvaram ki,
bizim şəxsi görüşlərimizi və keçirdiyimiz söhbətləri nəzərə alaraq danışıqlar prosesinin yenidən başlanması
münaqişənin sülh yolu ilə nizama salınmasına nail olmaq sahəsində bütün işi gücləndirə bilər.
Azərbaycan şübhə etmir ki, münaqişəni nizama salmaq, özü də sülh yolu ilə nizama salmaq lazımdır. Hər
şeydən görürəm ki, buna Ermənistanın da şübhəsi yoxdur. Ancaq hər halda, biz bu mürəkkəb məsələdə gərək ən
düzgün qərarlar axtarıb tapaq. Azərbaycan məsələnin sülh yolu ilə nizama salınmasını istəyir və biz dincliklə
nizamasalmaya nail olmaq üçün hər şey edəcəyik.
Əgər bütövlükdə Qafqazda sülh bərqərar edilsə, xüsusən də Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə
nizama salınsa, onda ölkələrimiz qarşısında, ümumən Qafqazda böyük perspektiv açılar. Biz bunu dərk edirik və
bunu əsas tutaraq müvafiq tədbirlər görürük və görəcəyik.
Diqqətinizə görə sağ olun.
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ABŞ Prezidenti cənab Uilyam C. Klintona
(Bakı şəhəri, 8 fevral 1999-cu il)
Hörmətli cənab prezident!
Mən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini aradan qaldırılmasında irəliləyiş olmaması ilə əlaqədar
keçirdiyim dərin narahatlığı sizə bildirmək istərdim, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü əvvəlki kimi pozulmuş
olaraq qalır, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi hələ də Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır, doğma
yerlərindən zor gücünə qovulmuş bir milyon azərbaycanlı qaçqın beş ildir ki, böyük məhrumiyyətlər
içərisindədir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874, 884 nömrəli qətnamələri yerinə yetirilmir.
Məlum olduğu kimi, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması məqsədi ilə 1992-ci ilin mayında ATƏTin Minsk qrupu yaradılmış və gələcək sülh konfransının mandatı müəyyən edilmişdir. Konfransda Ermənistan
və Azərbaycan münaqişədə iştirak edən tərəflər kimi, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları isə
maraqlı tərəflər kimi tanınmışlar. Buna baxmayaraq, Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı 1988-ci
ildə başlanmış təcavüzü davam etdirilmiş və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə yanaşı, daha
yeddi iri rayonu işğal edilmişdir.
Ötən yeddi il ərzində Minsk qrupu çərçivəsində effektli danışıqlar prosesi yaradılması üçün çox səylər
göstərilmişdir. Amma Ermənistan Respublikasının pozucu mövqeyi ilə əlaqədar olaraq danışıqlar daim düyünə
düşmüş və heç bir müsbət nəticə verməmişdir.
Münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün bizim göstərdiyimiz səylər və bu səylərin Minsk qrupu
tərəfindən dəstəklənməsi nəticəsində 1994-cü ilin may ayında atəşkəs əldə edilmişdir və indiyədək davam edir.
Sülh sazişi imzalandıqdan sonra regiona daxil olub silahlı münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılmasını təmin
etməli olan çoxmillətli beynəlxalq qüvvələrin yaradılması haqqında 1994-cü ilin dekabrında ATƏT-in Budapeşt
sammitində çıxarılmış qərar, habelə 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon sammitinin münaqişənin aradan
qaldırılmasının beynəlxalq hüquqi bazasını müəyyən etmiş qərarları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini
ədalətlə aradan qaldırmaq üçün son dərəcə vacib olan böyük siyasi nailiyyət sayıla bilər. Lakin Ermənistan
Respublikası tərəfindən davam etdirilən obstruksiya və ATƏT-in onu yola gətirməyə qadir olmaması
nəticəsində həmin sammitlərin qərarları yerinə yetirilməmişdir.
Məlum olduğu kimi, 1997-ci il iyunun 1-də Rusiyanın, ABŞ-ın və Fransanın timsalında ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri münaqişənin aradan qaldırılmasının Lissabon prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən silahlı münaqişənin dayandırılması və Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar
hissələrdən ibarət hərtərəfli sazişin layihəsini təqdim etmişdilər. Azərbaycan tərəfi həmsədrlərin bu təkliflərini
qəbul etdiyi halda, Ermənistan həmin təkliflərlə qətiyyən razılaşmadığını bildirmişdir. Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanımaq istəmədiyinə görə, habelə Minsk konfransı çağırılmamış ilkin
mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməyin yolverilməzliyini bəhanə gətirərək, Ermənistan
həmsədrlərin təkliflərini rədd etmişdir. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, 1997-ci il iyunun 20-də ABŞ-da
məşhur Denver görüşü zamanı Rusiyanın, ABŞ-ın və Fransanın prezidentləri xüsusi bəyanatda həmin təklifləri
dəstəklədiklərini bildirmişlər.
1997-ci il sentyabrın 19-da Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin mərhələlərlə aradan qaldırılmasını
nəzərdə tutan yeni təklif, Lissabon sammitindən sonra ikinci təklif irəli sürmüşlər. Həmin təklifə uyğun olaraq
birinci mərhələdə Laçın rayonu istisna olmaqla, Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
inzibati hüdudlarından kənarda yerləşən altı işğal olunmuş rayonunun azad edilməsi, ATƏT-in sülhü qorumağa
yönəlmiş əməliyyatının həyata keçirilməsi, qaçqınların azad edilmiş ərazilərə qaytarılması, habelə müharibə
nəticəsində dağılan, Ermənistanın və onun tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağın həyat fəaliyyəti üçün
zəruri olan kommunikasiyaların bərpa edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bundan sonra ikinci mərhələdə tərəflər silahlı
münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılmasının ardınca Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsi kimi
Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməklə və onun təhlükəsizliyi üçün tədbirlər görməklə məşğul olmalı
idilər.
1997-ci il oktyabrın 10-da Strasburqda Azərbaycan və Ermənistan iki ölkənin prezidentləri səviyyəsində
1997-ci ilin 19 sentyabr tarixli təklifləri əsasında danışıqlar prosesini davam etdirməyə razılıq vermişdilər ki, bu
da münaqişənin ədalətlə aradan qaldırılmasına nail olmaq üçün danışıqlar prosesinin müvəffəqiyyətinə ümid
etməyə imkan verirdi. Amma sonradan Ermənistanın prezidenti Levon Ter-Petrosyanın istefa verməsi və
Ermənistanın yeni rəhbərliyinin öz mövqeyini sərtləşdirməsi bu ədalətli təməl üzərində danışıqların davam
etdirilməsi imkanını puça çıxardı.
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Minsk qrupu həmsədrlərinin təmsilçiləri uzun sürən fasilədən sonra, görünür, danışıqlar prosesini yenidən
canlandırmaq istəyi ilə 1997-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan tərəfini çox məyus edən və danışıqların davam
etdirilməsinə imkan yaratmayan sayca üçüncü təklifi irəli sürmüşlər. Bu təklif dünya praktikasında mövcud
olmayan "ümumi dövlət" ideyasına əsaslanırdı və ATƏT-in iki sammitinin təsdiq etdiyi qərarlardan və
prinsiplərdən irəli gələn əvvəlki mövqedən geri çəkilməkdən başqa bir şey deyildi. Bu təkliflər əslində Dağlıq
Qarabağı respublika formasında dövlət ərazi qurumu kimi ayırır və ona uydurma "ümumi dövlət" çərçivəsində
Azərbaycan ilə bərabər status verirdi. Həm də bu "ümumi dövlət"in Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış
sərhədləri çərçivəsində yaradılmalı olduğuna istinad edilməsi Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü üçün
təminat yaratmır, əslində bunları pozur.
Mən belə hesab edirəm ki, vasitəçilərin düşünülməmiş hərəkətləri, şübhəsiz, nizamasalma prosesinə ciddi
ziyan vurmuş və onu dala salmışdır. Bu da bizdə dərin təşviş və narahatlıq doğurur, xüsusən ona görə ki, bizim
dəfələrlə bəyan etdiyimiz kimi, Rusiya Federasiyası Ermənistan Respublikasını ciddi-cəhdlə silahlandırmaqda
davam edir. Ermənistana qanunsuz yollarla 1 milyard ABŞ dolları dəyərində Rusiya silahları verilməsinin
ardınca ona MİQ-29 təyyarələri və C-300 raketləri göndərilməsi buna aydın sübutdur.
Mənim əqidəmcə, həmsədrlər qətiyyət göstərməsələr, ABŞ, Rusiya və Fransa rəhbərliyi tərəfindən fəal
tədbirlər görülməsə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətlə aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkün
deyildir. Lissabon sammitinin dünyanın 53 dövləti tərəfindən lehinə səs verilmiş üç prinsipinə sədaqət
göstərilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bunları nəzərə alaraq, hörmətli cənab prezident, mən sizə həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri
olduğunuza görə müraciət edirəm və təkidlə xahiş edirəm ki, getdikcə uzanan, Avropada sülh və sabitlik üçün
ciddi təhlükə mənbəyi olan bu münaqişənin Lissabon sammitinin prinsiplərinin həyata keçirilərək tezliklə
aradan qaldırılması üçün şəxsi fəaliyyətinizi, habelə ölkənizin xarici siyasət idarəsinin işini gücləndirəsiniz.
Səmimiyyətlə, Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Bakı şəhəri, 8 fevral 1999-cu il
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Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması
uğrunda mübarizə
1993-cü ilin yayında və payızında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni zərbələr vuruldu. Düşmən ölkədəki
siyasi böhrandan istifadə edib iyun ayının əvvəllərindən başlayaraq güclü hücuma keçdi. Respublika ərazisinin
artıq 20 faizi düşmən tapdağı altında qalmışdı. Müharibədə 20 min azərbaycanlı şəhid olmuş, 100 min nəfər
yaralanmış, 5 min nəfər əlil olmuşdu. Qaçqın və köçkünlərin sayı milyonu keçmişdir. Rəsmi məlumata görə,
erməni işğalçıları tərəfindən 4861 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 314 qadın, 58 uşaq və 255 qoca əsir və girov
götürülmüşdü. Erməni faşistləri əsir və girovların həqiqi sayını beynəlxalq humanitar təşkilatlardan gizlədir,
onlarla qeyri-insani, amansız rəftar edir, qul kimi işlədir, təhqir edir, alçaldırdılar.
1991-1995-ci illərdə
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin yaxından köməyi ilə 400-dən çox azərbaycanlı əsir geri qaytarıldı. ATƏT
tərəfləri əsir və girovların dərhal və qeyd-şərtsiz azad etməyə çağırdı.
Prezident Heydər Əliyev 1993-cü il noyabrın 2-də televiziya və radio vasitəsi ilə xalqa müraciət etdi, onu
ölkənin qorunması və azadlığı uğrunda birləşib düşmənə qarşı qalxmağa çağırdı.
Prezident cəbhə bölgələrində ordunun, əsgərlərin döyüş hazırlığı ilə yaxından tanış olub, konkret tədbirlər
müəyyənləşdirdi. Yeni Azərbaycan ordusu yaranırdı.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev cənablarının uğurlu diplomatiyası, Milli Ordunun güclənməsi
nəticəsində düşmən və onun havadarları artıq münaqişənin zorakı vasitələrlə həll etmək cəhdlərini
perspektivsizliyini dərk edirdilər. 1994-cü il mayın 12-də cəbhələrdə atəşkəsə nail olundu.
Respublikanın ərazi bütövlüyünün sülh danışıqları yolu ilə təmin olunması üçün gərgin iş aparıldı. Artıq
beynəlxalq problemə çevrilmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün bu geosiyasi məkanda, onun
sərvətlərinin mənimsənilməsində marağı olan aparıcı dünya dövlətlərinin mənafelərini nəzərə alan tarazlıq
siyasəti yeridilirdi. 1993-cü il sentyabrın 24-də Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olmuş Azərbaycan 1994-cü il
mayın 4-də NATO-nun Avropa və dünyada sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olmasına xidmət edən "Sülh
naminə tərəfdaşlıq" proqramına qoşuldu. Avropa-Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına üzv qəbul edildi. Dünya
siyasətini müəyyən edən dövlətlər və siyasətçilərlə yaxın əlaqələr yaradıldı. Azərbaycana qarşı informasiya
blokadası yarıldı. Heydər Əliyev 1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyası tribunasından
Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya tanıtdı, bu ölkənin sülhsevər, humanist, demokratik dəyərləri üstün
tutduğunu göstərdi. BMT-nin Baş katibi Butros Butros Qali Azərbaycana gəldi. Heydər Əliyev ABŞ, Rusiya
prezidentləri ilə görüşdü. İngiltərə, Fransa, Çin, Pakistan, İran, Türkiyə, Almaniya, Polşa və b. ölkələrə
səfərlərindən bu məsələləri dövlət başçıları ilə müzakirə etdi.
Materiallar "Azərbaycan Respublikası 1991-2001"
kitabından istifadə olunmuşdur.
Müəlliflər: Abdullazadə Fatma,
Ələsgərov Fuad, Əlirzayev Əli,
Əsədov Əli, Həsənov Əli, Xəlilov Səlahəddin,
Qafarov Tahir, Mahmudov Yaqub, Rəhimov Mayıl.
Kitab fəlsəfə elmləri doktoru Ramiz Mehdiyevin
ümumi redaktəsi altında çapa hazırlanmışdır
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Milli Məclisin 23 fevral 2001-ci il tarixli iclası
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin daim diqqət mərkəzində olub. Dövlət başçısının bu münaqişənin həllinə nail olmaq
üçün gördüyü işlər, müxtəlif görüşlərdə, ATƏT-in Zirvə görüşlərində, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
ilə aparılan müzakirələrdə, Ermənistan tərəfi ilə danışıqlarda göstərdiyi səylər onun siyasətinin əsas hissəsini
təşkil edirdi.
2001-ci ildə yeni seçilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin 23 fevral tarixli iclasında çıxış edən
Prezident Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixini, bu münaqişənin
aradan qaldırılması üçün görülmüş işləri, aparılmış danışıqları, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini və digər
məsələləri əhatə edən geniş nitq söyləmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
nitqi
Hörmətli Milli Məclis!
Hörmətli deputatlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizi, Azərbaycanın Milli Məclisini, yeni seçilmiş Milli Məclisini səmimi qəlbdən salamlayıram və
qarşıdakı beş il müddətdə görəcəyiniz işlərdə sizə uğurlar arzulayıram.
Bu Milli Məclis Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ikinci dəfə seçilmiş Milli Məclisdir.
1995-ci ildə seçilmiş Milli Məclis Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün, hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin inkişafı üçün, sosial-iqtisadi, hüquqi-siyasi islahatların keçirilməsi üçün
çox iş görmüşdür və görülən işlərin əsas mənası da qəbul olunmuş qanunlardır. Tam cəsarətlə deyə bilərəm ki,
ötən beş il ərzində Azərbaycanın Milli Məclisi çox məhsuldar işləmiş, çox böyük əhəmiyyətə malik olan və
mürəkkəb xarakter daşıyan qanunlar qəbul etmişdir. Bu qanunlar Azərbaycanda müstəqil dövlətin inkişafı,
iqtisadi islahatların aparılması üçün, qanunun aliliyini təmin etmək, hüquqi dövlət yaratmaq üçün çox
əhəmiyyətli olmuşdur. Eyni zamanda, Milli Məclis Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin həyata
keçirilməsində də parlamentlərarası əlaqələr vasitəsilə, başqa vasitələrlə bizim ümumi işimizə öz payını
vermişdir. Ona görə biz dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonra Azərbaycanın ilk Konstitusiyası əsasında
seçilmiş Milli Məclisin, keçmişdə olan Milli Məclisin fəaliyyətini bu gün məmnuniyyət hissi ilə layiqincə
qiymətləndirməliyik.
İkinci dəfə seçilən Milli Məclis, hesab edirəm ki, öz tərkibinə görə, səviyyəsinə görə daha da keyfiyyətlidir.
Tam əminəm ki, işinə yeni başlamış Milli Məclis keçən dövrdən də məhsuldar işləyəcək və əldə olunmuş
təcrübədən səmərəli istifadə edəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsi
üçün və müstəqil dövlətin qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün ali qanunvericilik orqanı kimi öz
üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirəcəkdir. Mən sizinlə ilk dəfə görüşərək Milli Məclisə deputat seçildiyinizə
görə sizi təbrik edirəm və yeni Milli Məclisə bir daha, bir daha uğurlar arzulayıram.
Bugünkü müzakirəyə çıxarılan məsələ tam müzakirə xarakteri daşımır. Bu məsələ mənim təşəbbüsümlə
Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılır. Sual olunur, nə üçün bu məsələ indiyə qədər Milli Məclisin müzakirəsinə
çıxarılmırdı və indi çıxarılır? İzah edirəm.
Birincisi, ona görə ki, son illərdə Milli Məclisdə, xüsusən müxalifət düşərgəsində dəfələrlə təkliflər irəliyə
sürülüb, tələblər qoyulubdur ki, Azərbaycanın həyatının, müstəqil dövlətimizin ən ağır, ən çətin və bizim
inkişafımıza mane olan ən böyük problemin - Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin həlli, Azərbaycanın işğal
edilmiş torpaqlarının azad olunması və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanların öz torpaqlarına
qaytarılması məsələsi Milli Məclisdə müzakirə olunsun. Hətta bəziləri belə təkliflər irəli sürüblər ki, Milli
Məclisdə bunun üçün komissiya yaransın və komissiya məşğul olsun. Ancaq Azərbaycanın prezidenti kimi mən
bu təklifləri məqsədəuyğun hesab etmişəm. Ona görə də öz üzərimə düşən vəzifəni ötən illər, təbiidir ki, tək
yox, bütün hakimiyyət orqanları ilə birlikdə, müvafiq icra orqanları ilə və Milli Məclisin rəhbərliyi ilə birlikdə
həll etməyə çalışmışam.
Xarici işlər naziri Vilayət Quliyev bu dövrdə olan əsas məsələlər haqqında məlumat verdi. Sizin bu
məsələnin müzakirəsində iştirak etməyiniz üçün, yaxud daha dəqiq desək, bugünkü vəziyyəti düzgün
qiymətləndirməyiniz üçün və sizin, təkcə sizin yox, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycanın bütün
siyasi qüvvələrinin, o cümlədən müxalifət qüvvələrinin hamısının səylərinin birləşdirilməsi üçün bu gün bu
məsələ Milli Məclisə çıxarılmışdır. Təkcə Milli Məclisə yox, biz belə qərar qəbul etmişik ki, iclasın gedişi indi
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tamamilə yazılır və televiziya vasitəsilə veriləcəkdir ki, Azərbaycanın ictimaiyyəti, vətəndaşları bu məsələni
dərindən bilsinlər.
Məqsədim ondan ibarətdir ki, siz də bilin və Azərbaycan ictimaiyyəti də bilsin - indiyə qədər məsələnin həll
olunması üçün nə işlər görülübdür, nə əldə etmək mümkün olubdur və ən əsas nə etmək lazımdır. Bu
münaqişənin tarixi böyükdür. 1988-ci ildə ermənilər ilk dəfə, yəni Ermənistan və Dağlıq Qarabağda olan
ermənilər Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana birləşməsi haqqında çox ciddi, sərt
hərəkətə başlamışdılar və demək olar ki, bu hərəkəti uğurla həyata keçirmişlər.
"Miatsum" sözü indi yaddan çıxıbdır. Erməni sözüdür. Ancaq o vaxt hər bir ermənistanlı erməninin, Dağlıq
Qarabağda yaşayan hər bir erməninin, yaxud dünyada yaşayan erməninin dilində gündə bir neçə dəfə təkrar
olunan sözdür.
Mən xeyli müddət bu məsələlərlə tanış olduğuma görə və bilavasitə Azərbaycanda rəhbər olduğum dövrdə
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin problemləri ilə yaxından məşğul olduğuma görə, ümumiyyətlə, bu
problemin tarixini də yaxşı bilirəm və çətinliyini də bilirəm. Ermənilərin bu torpaq iddiası yeni bir şey deyildir.
Bilirsiniz ki, keçmişdə Azərbaycan da, Ermənistan da, ümumiyyətlə, Qafqaz da Rusiyanın tərkibində olanda heç
bir respublika yox idi və respublikalar arasında heç bir sərhədlər yox idi.
Çar Rusiyası 1804-1813-cü illər və 1826-1828-ci illər müharibələrindən sonra Şimali Azərbaycana hakim
olduğu zamandan tədricən, ilbəil burada öz hakimiyyətini möhkəmləndirib və nəhayət, öz üsul-idarəsini tətbiq
edibdir. Yəni uzun illər Romanovlar nəsli tərəfindən tətbiq olunan üsul-idarəni tətbiq edibdir və artıq o vaxt
Rusiyanın bu hissəsi də quberniyalara, qəzalara bölünübdür. Quberniyaları, qəzaları bütün hakimiyyət
orqanlarını da çar hökumətinin nümayəndələri idarə ediblər. Yəni sərhəd olmayıbdır. Kim harada yaşayırdısa,
orada da yaşayıbdır.
Ancaq eyni zamanda, bizim tariximiz vardır. Bilirik ki, Azərbaycan hansı ərazidə olubdur. Bunu yaxşı
bilirik. Hamımız bilirik və bunu, tariximizi yada salaraq ürək ağrısı ilə deyirik ki, Azərbaycanın ərazisi
indikindən xeyli böyük, geniş olubdur. Ancaq tarixin müəyyən mərhələlərində bu ərazinin bir hissəsi ermənilərə
keçibdir - bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə.
1918-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə xalq cümhuriyyəti yaranıbdır. Elə xalq cümhuriyyəti yarananda da
Dağlıq Qarabağ vilayətində müharibə gedirdi. Sonra isə xalq cümhuriyyəti tezliklə süqut etdi və Azərbaycan
Sovet Sosialist Respublikası yarandı. 1922-ci ildə isə SSRİ yarandı. Azərbaycan da SSRİ-nin təşkilatçılarından
biri idi. O vaxt sərhədlər müəyyən olunurdu. Bu gün keçmişi xatırlayaraq biz tam həqiqətlə deyə bilərik ki,
Azərbaycana o illərdə də qəsd olunubdur. Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verilibdir, sərhədlər
düz bölünməyibdir. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaranıbdır. Onun da tarixi məlumdur.
Ermənilər hesab edirlər ki, burada o vaxt ermənilərə qarşı ədalətsizlik olubdur. Amma biz isə hesab etmişik və
bu gün də hesab edirik ki, Azərbaycana qarşı qəsd olunubdur. Çünki əhalisinin bir hissəsi erməni millətinə
mənsub olduğuna görə Dağlıq Qarabağda muxtar vilayət yaranması - demək, Azərbaycanın daxilində hansı bir
əraziyə muxtariyyət vermək və muxtariyyət prinsipləri əsasında ona hüquqlar verməkdən ibarətdir.
Ondan sonra Ermənistan və deyə bilərəm ki, daha çox Ermənistanın millətçi dairələri, ziyalıları, hamısı yox,
amma qatı millətçi ziyalıları, daşnak partiyası, - hansı ki, bilirsiniz, keçən əsrin sonunda meydana çıxıbdır,
müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərib və bu gün də göstərir, - bütün bu qüvvələr vaxtaşırı, SSRİ dövlətinin
mövcud olduğu bir halda, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana verilməsi məsələsini
qaldırıblar.
Mən dedim ki, bu işləri fəaliyyətimə görə yaxşı bilirəm. Bu məsələni 50-ci, 60-cı illərdə qaldırıblar. Mənim
o vaxt işlədiyim sahə elə idi ki, bunları yaxşı bilirəm. Nəhayət, 1969-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik etmişəm.
O zaman da bu məsələlər qaldırılıbdır. 1977-ci ildə SSRİ-nin Konstitusiyası qəbul olunarkən Konstitusiyanı
hazırlamaq üçün komissiya təşkil edilmişdi. Komissiyaya o vaxtkı Kommunist Partiyasının baş katibi Brejnev
rəhbərlik edirdi və respublikaların nümayəndələri də, o cümlədən mən də bu komissiyanın üzvü idim.
Komissiya layihə hazırladığı dövrdə, təxminən bir il müddətində həddindən artıq təkliflər gəlmişdi ki, Dağlıq
Qarabağ ayrılıb Ermənistana verilməlidir. Hətta bir-iki dəfə bu məsələnin komissiyada baxılmasına cəhd
olmuşdu.
Məni düzgün başa düşün, olan şeyi deyirəm. Mən o vaxt bunların qarşısını aldım. Amma qarşısını almaq da
çətin idi. Amma aldım. İradəmlə və Azərbaycan xalqının milli mənafelərini canımla, qanımla müdafiə edərək
qarşısını aldım. Amma eyni zamanda, Dağlıq Qarabağda vəziyyəti həmişə qızışdırırdılar. Ona görə də mən
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman - bunu açıq demək lazımdır, - biz Dağlıq Qarabağa daha çox iqtisadi
cəhətdən şərait yaradırdıq, onların iqtisadiyyatının inkişaf etməsinə üstünlük verirdik. Çünki daim məsələ
qalxırdı ki, guya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanda sıxışdırırlar və ermənilər Dağlıq Qarabağda inkişaf edə bilmir.
Azərbaycanın bütövlüyünü saxlamaq, bütün ərazisini qorumaq üçün biz o vaxtlar, yenə də deyirəm, Dağlıq
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Qarabağa daha da çox diqqət yetirirdik. Doğrudur, sonra bəzi diletant adamlar məni günahlandırırdılar ki, bunu
nə üçün edirdim. Mən bu gün də deyirəm, edirdim. Edirdim ona görə ki, birincisi, Dağlıq Qarabağı
azərbaycanlılarla da məskunlaşdırmaq lazım idi, ikincisi, Dağlıq Qarabağa, ermənilərə imkan verməyək ki, bu
məsələni qaldırsınlar.
Sonra məsələ tərsinə oldu. Bu münaqişə başlanandan sonra mətbuatda, SSRİ mətbuatında məni yenə də
günahlandırdılar ki, Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman guya erməniləri sıxışdırmışam, oradakı demoqrafik
vəziyyəti dəyişdirmişəm, ermənilərin oradan çıxması üçün müəyyən tədbirlər görmüşəm və ermənilər Dağlıq
Qarabağda azalıblar. Azərbaycanın başqa yerlərində azaldıqları kimi, Dağlıq Qarabağda da azalıblar. Bunu
ermənilər deyirdilər və hətta o vaxtlar bu məsələlər SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında müzakirə olunanda onların
nümayəndələri, hətta Ermənistan Elmlər Akademiyasının prezidenti Ambarsumyan, - biz vaxtilə onu
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü seçmişdik, o cümlədən dostluğu möhkəmləndirmək üçün
Gürcüstan Elmlər Akademiyasının üzvü seçilmişdi, - mənim adımı çəkirdi. O söz indiyə qədər yadımdadır ki,
Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağı, Azərbaycanı ardıcıl surətdə ermənilərdən təmizləmişdir. Mən buna təəccüb
etmirdim, amma ona təəccüb edirdim ki, o vaxt Azərbaycanda çoxları yenə də Əliyevi günahlandırır və həmin o
sözlərlə razılaşırdılar: Bəli, Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağa pis münasibət göstərir. Ona görə də indi ermənilər
Dağlıq Qarabağı Ermənistana bağlamaq istəyirlər.
Mənim bunları sizə çatdırmaqda məqsədim ondan ibarətdir ki, bilin, yəni bu, yeni problem deyildir.
Ermənistan tərəfi bunun üzərində işləyirdi. O fakt da nəzərdən qaçmamalıdır ki, mən Moskvada bütün işlərdən
kənarlaşdırılandan 25 gün sonra bu proses sürətlə başladı. Ondan bir ay sonra Dağlıq Qarabağda olan
ermənilərin hamısı ayağa qalxdılar və qərar qəbul etdilər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilsin. Ondan
sonra bu faciələr başladı, bunun nəticəsi də göz qabağındadır.
Mən bu gün hesab edirəm ki, günahkar axtarmaq üçün, kim günahkardır, kim günahkar deyil, torpaqlar nəyə
görə işğal olunubdur - biz buraya ondan ötrü toplaşmamışıq. Mən rica edərdim ki, bu məsələlər kənarda qalsın.
Ancaq bir məsələyə fikrimi demək istəyirəm.
Nə üçün belə oldu? Ona görə yox ki, Azərbaycan xalqı ermənilərdən gücsüzdür. Yox. Bizim çoxəsrlik
tariximiz Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu nümayiş etdirir. Birincisi, ona görə ki, ermənilər,
Ermənistan bu məsələyə uzun müddət hazırlıq görmüşdür. Amma Azərbaycanda bu məsələ unudulmuşdu.
Həmin o illər unudulmuşdu. İkincisi, bu münaqişə başlayan zaman, yəni Ermənistanın torpaq iddiası meydana
çıxandan sonra ermənilər hamısı - həm Ermənistanda, həm də dünyanın hər yerində yaşayan ermənilər bütün
daxili ziddiyyətləri, münasibətləri unutdular, hamısı birləşdilər. Hamısı "miatsum" ideyası ətrafında birləşdi. Və
gücünü bir yerə yığıb bizi bugünkü günə gətirdilər. Onlardan fərqli olaraq, Azərbaycanda bu hadisə başlayan
zaman xalqımız birləşə bilmədi, xalqa rəhbərlik edən adamlar səbatsızlıq etdi və bir-iki ildən sonra artıq Dağlıq
Qarabağ məsələsi unuduldu, Azərbaycanda daxili çəkişmələr, vuruşmalar, hakimiyyət mübarizəsi başladı. Ona
görə də belə bir vəziyyətdə ermənilər asanlıqla Azərbaycan torpaqlarını işğal etdilər.
Yenə də deyirəm və xahiş edirəm ki, bu gün müzakirə zamanı biz bu məsələlərə toxunmayaq. Bu, sonranın
işidir - əgər lazımdırsa. Mənim bu gün buraya gəlməyimin məqsədi və Milli Məclisə müraciətimin,
təşəbbüsümün məqsədi ondan ibarətdir ki, yaranmış vəziyyəti Milli Məclis də, ictimaiyyət də, xalq da bilsin.
Amma təkcə ona görə yox ki, bilsin. Gəlin, hamımız bir yerdə belə bir ağır vəziyyətdə düşünək. Nəinki
düşünək, bir yerdə əməkdaşlıq edək ki, biz bu vəziyyətdən necə çıxa bilərik. Rica edirəm ki, burada çıxış edən
adamlar nə tarixə toxunsunlar, nə kimisə günahlandırsınlar, günahlı-günahsız olub-olmamasını desinlər.
Bunların hamısı bu gün lazım deyil. Bunların heç biri lazım deyildir. Bu gün bizə o lazımdır ki, qarşımızda
duran vəzifəni neçə yerinə yetirək.
Biz indiyə qədər nə etmişik? Bunu Xarici İşlər naziri dedi. Mən də bir neçə kəlmə deyəcəyəm. Ancaq indiki
vəziyyətdə nə etməliyik? Çünki Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizi işğal olunubdur - əvvəlcə Dağlıq Qarabağ,
ondan sonra Dağlıq Qarabağın ətrafında yeddi rayon. İşğal olunmuş torpaqlardan, - Ermənistandan çıxarılanları
da hesab etsək, - bizim bir milyon qaçqınımız vardır. Xüsusən, işğal olunmuş torpaqlardan çıxarılan insanlar
bir-iki il yox, yeddi-səkkiz ildir çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
1994-cü ildə biz atəşi dayandırmışıq. Bəziləri bu barədə də müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Mən bu gün bir də
bəyan edirəm ki, 1994-cü ilin may ayında atəşin dayandırılması çox vacib tədbir idi və biz buna tam şüurlu
olaraq getdik. Ötən dövr də bunu göstərir ki, - baxmayaraq, məsələ həll olunmayıbdır, - bu tədbir həyata
keçirilməli idi. İndi, təəssüflər olsun ki, çoxları müharibəni yaddan çıxarıblar, rahat yaşayırlar, sakitdirlər.
Təəssüflər olsun ki, müharibə vaxtı necə idi, bunu unudublar. İnsanlar sakit yaşayırlar, iqtisadiyyatımız inkişaf
edir, xarici investisiyalar gəlir, dövlət quruculuğu prosesi gedir, müstəqilliyimiz möhkəmlənir, Azərbaycan
cəsarətli xarici siyasət aparır. Bunların hamısının müharibə şəraitində həyata keçirilməsi mümkün deyildi.
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Biz atəşi dayandıranda ona ümid bəsləyirdik ki, atəşkəs dövründə məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə
nail olacağıq. Ancaq bəlkə çoxları bilmir. Biz həmin o günlər bir xətadan qurtardıq. Onda bu məsələdə əsasən
Rusiya vasitəçilik edirdi. Baxmayaraq ki. Minsk qrupu da var idi. Amma Rusiya təşəbbüsü öz əlinə keçirmişdi.
Atəşkəsin dayandırılması haqqında saziş imzalandı və dərhal Rusiyanın müdafiə naziri xahiş etdi ki, qoy,
Ermənistanın və Azərbaycanın müdafiə nazirləri Moskvaya gəlsinlər, oturaq, məsləhətləşək ki, torpaqları
bundan sonra necə azad edək. Buna inandıq. Müdafiə nazirimizi oraya göndərdik. O vaxt Məmmədov familiyalı
bir müdafiə nazirimiz var idi. Təəssüf ki, o vaxtlar müdafiə nazirlərinin bir neçəsi layiqli insanlar olmayıblar.
Ancaq sabahı gün nə baş verdi? Onda Minsk qrupunun həmsədri yox idi, sədr idi. İsveçdən Yan Eliasson sədr
idi. O, Ermənistanda olmuşdu, sonra buraya gəlmişdi. O da atəşkəsin yaranmasında iştirak edirdi. Mən onunla
danışıq aparırdım. Birdən mənə xəbər verdilər ki, Moskvadan televiziya göstərir ki, Qraçov böyük iclas keçirir
və orada tədbirlər görür ki, Azərbaycanda nə etmək lazımdır. Mən dərhal narahat oldum. Moskvada müdafiə
nazirimizi axtardım. Nə meydana çıxdı? Meydana çıxdı ki, buradan Rəsul Quliyevin razılığı ilə, Moskvada da
bizim səfirin iştirakı ilə orada belə bir danışıq gedir ki, atəşkəsi təmin etmək üçün Rusiya öz ayırıcı qoşunlarını
bölgəyə göndərsin. Həsən Həsənov buradadırmı?
Həsən Həsənov (keçmiş xarici işlər naziri): Bəli, cənab prezident.
Heydər Əliyev: Yadındadırmı?
Həsən Həsənov: Bəli, çox yaxşı yadımdadır.
Heydər Əliyev: Gecə səhərə qədər neçə saat axtardıq.
Həsən Həsənov: Onu səhər saat 7-də tapdıq.
Heydər Əliyev: Mən onu saat 7-də məcbur etdim ki, təcili təyyarəyə min, buraya gəl. Yadındadır?
Həsən Həsənov: O, bir müddət gizləndi. Hətta iki saat onu tapa bilmədik, gec gəldi.
Heydər Əliyev: Bəli. Gizləndi, bizə xəyanət etdi. Bununla qurtarmadı.
Ondan üç gün sonra Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin böyük tərkibdə generalları Azərbaycana planlarla
gəldilər ki, harada nəyi yerləşdirəcəyik və sizə kömək edəcəyik ki, Ermənistan qoşun hissələri buradan çıxsınlar.
Mən onları dinlədim, dedim, təşəbbüsünüzə görə sağ olun. Amma bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Çox cəhd
etdilər, bəlkə biz gedək, yenə baxın. Dedim yox. Xahiş edirəm ki, siz buradan dönüb öz yerinizə gedəsiniz. Biz
o vaxt belə bir təhlükədən çıxdıq.
Amma müsbət cəhəti qeyd etmək lazımdır ki, biz heç bir ayırıcı qüvvə olmadan Ermənistanla Azərbaycan
arasında 6 ildən çoxdur ki, atəşkəsi saxlaya bilmişik. Bu da təkcə bizim xidmətimiz deyil, yəqin ki, Ermənistan
tərəfinin də bu barədə, atəşkəsin saxlanmasına olan müsbət münasibətini etiraf etməliyik. Yenə də deyirəm,
ondan sonrakı danışıqlar bizə istənilən nəticəni verməyibdir. Ancaq mən daha geniş məlumatınız olması üçün
bir neçə kəlmə sülh danışıqları prosesi haqqında demək istəyirəm.
1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaranıbdır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu məsələni ATƏT-in
himayəsinə veribdir. ATƏT də Minsk qrupu və Minsk konfransı yaradıbdır. Minsk qrupuna 12 dövlət daxildir.
Ancaq Minsk qrupunun sədrləri olubdur. Məsələn, mən 1993-cü ildə burada işə başlayanda İtaliya, İtaliyanın
xarici işlər nazirinin müavini Rafaelli sədrlik edirdi. Ondan sonra - 1994-cü ildə İsveç, İsveçin xarici işlər naziri
Yan Eliasson sədrlik edirdi. 1994-cü ildən sonra biz vəziyyəti dəyişdirdik. Ancaq bu zaman, paralel olaraq, elə
müharibə gedən zaman bu məsələnin həll olunması üçün Rusiya xarici işlər nazirinin nümayəndəsi, məlum şəxs
Kazimirov bu işlə məşğul oldu. Ayda bir dəfə bölgəyə gəlirdi. Bizim nümayəndələrimizi Moskvaya dəvət
edirdi. O vaxt Tofiq Zülfüqarov xarici işlər nazirinin müavini idi və bu məsələlər üzrə ekspert idi. O, gedib
orada danışıqlarda iştirak edirdi. Dağlıq Qarabağdan da oranın "xarici işlər naziri" Qukasyanı gətirirdilər. Biz də
buradan Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Bəhmənovu göndərirdik. İş belə paralel gedirdi.
Amma mən gördüyüm dövrdə Minsk qrupuna sədrlik edən İtaliya, sonra İsveç idi. Nəhayət, 1994-cü ildə
ATƏT-in Budapeşt sammitində biz vəziyyəti dəyişdirdik. Yəni bir az qanuna saldıq.
Mən açıq deyim, orada da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında müəyyən bir başqa məsələ barədə
danışıq oldu. Həsənov onu da bilir. Ola bilər, bunu Əzimov da bilir. O da orada idi. Tofiq Zülfüqarov da bilir.
Orada Kristofer Rusiyanın xarici işlər naziri ilə görüşdü və öz məsələlərini həll etmək üçün razılıq verdilər ki,
Minsk qrupunun həmsədri Rusiya və Finlandiya olsun. Sonra biz 1996-cı ilin dekabr ayına qədər bu dövrü
yaşadıq.
1996-cı ilin dekabrında Lissabon sammitində müəyyən irəliləyiş əmələ gəldi. O vaxta qədər heç bir şey
etmək mümkün deyildi. Amma 1994-cü ilin dekabrında Budapeştdə biz birincisi, Minsk qrupunun sədrlik
məsələsini müəyyənləşdirdik, ikincisi də, orada ilk dəfə qərar qəbul olundu ki, ATƏT-in sülhməramlı qüvvələri
yaransın və saziş əldə olunarsa, buraya, bizim bölgəyə hansısa bir ölkənin yox, ATƏT-in sülhməramlı qüvvələri
daxil olsun. Biz nəzərdə tuturduq ki, sülhməramlı qüvvələr bu bölgədə marağı olmayan ayrı-ayrı ölkələrin
nümayəndələrindən ibarət olacaqdır. Bu da çox əhəmiyyətli bir qərar idi. Biz buna nail ola bildik.
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Lissabon sammitində biz, demək olar ki, ciddi irəliləyişə nail olduq. Yəni nəyə - məlumdur. İlk dəfə yazıldı
ki, Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyü tanınsın. Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək
dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilsin və Dağlıq Qarabağın əhalisinin - həm erməni, həm də azərbaycanlı
əhalisinin təhlükəsizliyi təmin edilsin.
Artıq burada məruzədə də deyildi. Mən sizə hər şeyi açıq deməliyəm. Bu, bizim üçün o qədər də məqbul bir
şey deyil, amma biz bir az irəliləmək istəyirdik. Ona görə də biz bunu irəliyə doğru böyük bir addım hesab
etdik. Bu layihə Finlandiyada hazırlanmışdı, sonra da Vyanada hazırlanmışdı və Lissabona gətirilmişdi.
Lissabonda Ermənistan bu layihənin tamamilə əleyhinə çıxdı. Biz orada nə qədər çalışdıq - dəfələrlə demişik.
Ermənistan əleyhinə çıxdı. Orada da qayda belədir ki, konsensus olmalıdır. Konsensus alınmadı.
Mən bunu demişəm, bilirsiniz. Məcbur oldum, ola bilər, diplomatiya tarixində nadir bir haldır ki, mən belə
bir addım atdım. Mən bütün Lissabon sammitinin qərarına razılıq vermədim. Beləliklə, əgər bir ölkə qərara
razılıq vermirsə, Lissabon sammiti qərar qəbul edə bilməzdi. Bunu nə üçün etdim? Çünki heç olmasa zirvə
görüşünün iştirakçı dövlətlərini məcbur edim ki, Azərbaycana qarşı bir münasibət göstərsinlər. Ondan sonra
məlum bəyanat qəbul olundu. Ermənistan ona yenə də səs vermədi, 53 dövlət səs verdi.
Sonrakı dövr nədən ibarətdir? Lissabon sammitindən sonra biz hesab etdik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri
daha da güclənsinlər. Finlandiya həmsədrlikdən çıxdı, Rusiya qaldı, Amerika Birləşmiş Ştatları öz xidmətini
təklif etdi və biz də bunu istədik. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını təklif etdik. Ermənistan da, Rusiya da
bununla razı olmadı. Onlar Fransanı qəbul etdilər. Biz onunla razı olmadıq. Nəhayət, dövlətlər bir-biri ilə
razılığa gələ bilmədiklərinə görə, həmsədrlər iki yox, üç oldu. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Siz
bilməlisiniz, buna qədər bizə Minsk qrupu tərəfindən hansısa yazılı bir konkret təklif verilməmişdir.
Yenə də deyirəm, bir tərəfdən Rusiyanın nümayəndəsi Kazimirov çox fəal işləyirdi. İki-üç aydan bir bizim
nümayəndələr Ermənistan nümayəndələri ilə, hətta Dağlıq Qarabağın nümayəndələri ilə Moskvada, yaxud başqa
yerdə görüşürdülər. Heç bir nəticə çıxmırdı. Minsk qrupuna artıq üç böyük dövlət həmsədrlik edirdi və biz tələb
etdik ki, siz konkret təkliflərinizi verin.
Vilayət Quliyev bu təkliflər haqqında burada dedi. Birinci təklif, "paket həll" təklifi 1997-ci ilin iyun ayında
verildi. İndi deyərsiniz, kimsə deyər ki, siz onu niyə qəbul etdiniz? Biz onu qəbul etdik ki, görək, irəliyə gedə
bilirik, yoxsa yox. Hətta xatirimdədir, mən avqustun 1-də Vaşinqtonda, Ağ evdə Klintonla görüşərkən o, bunu
çox yüksək qiymətləndirdi. Hətta məndən xahiş etdi, siz də öz çıxışınızda deyin ki, - çünki o da çıxış etdi, nitq
söylədi, mən də, - bunu qəbul edirsiniz. Dedim. Ermənistan bunu qəbul etmədi.
Ondan sonra ikinci təklif, "mərhələli həll" təklifi verildi. Biz onu yenə qəbul etdik. Ona görə yox ki, o,
bizim üçün əlverişli idi. Düzdür, o, əvvəlkindən bir az əlverişli idi. Bu barədə Vilayət Quliyev dedi. Amma biz
istəyirdik ki, bir balaca hərəkət olsun. Ermənistan bunu da qəbul etmədi. Sonrakı proseslər haqqında Vilayət
Quliyev danışdı.
Nəhayət, Ermənistanda Ter-Petrosyan ikinci təklifi qəbul etdi. Biz Strasburqda birgə bəyanat verdik ki,
bunun əsasında işləyək. Ermənistanda Ter-Petrosyana müxalifət meydana çıxdı. Beləliklə, 1998-ci ilin fevral
ayında Ter-Petrosyan istefa verdi və ondan bir az sonra Koçaryan prezident seçildi. 1998-ci ildə heç bir şey yox
idi. Minsk qrupu heç bir şey vermirdi. Bəs niyə vermirsiniz? Deyirlər ki, biz gözləyirik, Ermənistanda yeni
prezident seçilir, hökumət yaranır, filan olur, feşməkan olur. Gözlədik-gözlədik, axırda, 1998-ci ilin sonunda
bizə gətirib "ümumi dövlət" təklifini verdilər. Azərbaycanda belə bir söz var ki, bu, qaradan da qaradır. Əvvəlki
təkliflərlə müqayisədə, bu, Azərbaycanın qat-qat zərərinə idi.
Həmin danışıqlarda iştirak edənlər xatırlaya bilərlər. Mən eşidən kimi, dedim ki, biz bunu müzakirə etmək
istəmirik. Çox çalışdılar ki, mənə izah etsinlər. Dedim, mən bunu müzakirə etmək istəmirəm. Siz bizi gətirib elə
vəziyyətə qoyursunuz ki, Azərbaycanın ərazisində iki dövlət olur - Azərbaycan, bir də Dağlıq Qarabağ və
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa heç bir hüququ yoxdur. Bunun da üstünə örtük örtürsünüz ki, beləliklə,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü saxlanılır. Dedim, siz nə düşünürsünüz, biz o qədər dəli olmuşuq ki, bunun nə
demək olduğunu anlamırıq? Biz bundan imtina etdik. Ancaq Ermənistan bunu qəbul etdi və indiyə qədər də
Ermənistan hər yerdə çıxış edərkən bəyan edir ki, əgər Azərbaycan 1998-ci ilin sonunda "ümumi dövlət"
formulasını qəbul etsəydi, indi sülh yaranmışdı, münaqişə qurtarmışdı. Əlbəttə, onların xeyrinə. Vəziyyət
belədir.
Siz bilməlisiniz, bu gün müzakirəni apararaq mən sizə bildirirəm ki, bu üç təklifin üçü də tarixdə qalıbdır.
Onlar artıq geriyə qayıda bilməzlər. Hesab edirəm ki, son təklif Azərbaycana qarşı edilən böyük təxribat idi və
biz onu tamamilə rədd etdik. Ondan sonra Minsk qrupu heç bir təklif verməyibdir.
Mən dünən də, bu gün də eşitdim ki, bu məsələləri, təklifləri mətbuata verəndə cürbəcür danışıqlar olubdur.
Hətta bizim ölkədə olan müxalifət partiyaları, nə bilim, təşkilatlar və s. Yığışıb hay-küy salıblar ki, Heydər
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Əliyev "ümumi dövlət" formulasını qəbul etmək istəyir, nə bilim, parlamentdə bunu qəbul etdirmək istəyir, filan
etmək istəyir. Bilirsiniz, dəhşət bundadır, bizim xalqımızın, millətimizin dərdi bundadır.
Ay bizim vətəndaşlarımız, əsassız siyasi ambisiya ilə yaşayan insanlar, buraya dəvət olunmusunuz. Gəlin,
dinləyin. Əgər Heydər Əliyev bu məsələdə Azərbaycanın mənafeyini müdafiə etməyibsə, durun, onun başını
yarın.
Ancaq uydururlar, hay-küy qaldırırlar. Dünən axşam ANS televiziyası xəbər verir ki, 50 siyasi partiya
aksiyalar keçirmək üçün qərar qəbul edibdir. Bilirsiniz, mən ANS televiziyasına məsləhət görərdim ki, daha çox
ədalət prinsipləri əsasında yaşasınlar, sensasiya əsasında yox. Əslində, Azərbaycanda heç 40 partiya yoxdur.
Özlərini partiya adlandıranlar partiya deyillər, elə onları da götürsək, yenə də 50 partiya yoxdur. Qeydiyyatdan
keçmiş partiyaların hamısı məlumdur və onlar buraya dəvət olunublar. Amma Murtuz müəllim dedi ki, bəziləri
gəlməyiblər. Bəs niyə gəlmirsiniz? Bir tərəfdən müzakirə istəyirsiniz, istəyirsiniz ki, biz fikirlərimizi açaq, hər
şeyi biləsiniz. Digər tərəfdən isə heç bir şey bilmədən, özünüz yalandan uyduraraq, hay-küy salırsınız. Biri
deyir, aksiya keçirmək lazımdır, biri deyir, xalqı qaldırmaq lazımdır. Bilsinlər, heç kəs bunu edə bilməz.
Azərbaycanın Konstitusiyası var, qanunları var. O zamanlar keçdi. Azərbaycan dövləti qüdrətli dövlətdir.
Konstitusiya çərçivəsində, danışıqlar, demokratiya, siyasi plüralizm, qanunun aliliyi çərçivəsində hər adam
fəaliyyət göstərə bilər. Amma kim bunlardan kənar fəaliyyət göstərmək istəyirsə, o, cavabını alacaqdır.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bəyan edirəm ki, keçmiş dövrlərdə olan hallar daha təkrar oluna bilməz.
1993-cü ildə burada vətəndaş müharibəsini yaradan adamlar, Azərbaycanı parçalayanlar, həmin adamları
dəstəkləyənlər, - mən indi bunu genişləndirmək istəmirəm, - indi guya Azərbaycan haqqında düşünürlər və
bizdən çox düşünürlər? Ona görə bir də bəyan edirəm ki, dərc olunan təkliflərdən heç biri qəbul olunmayıbdır
və qəbul edilməyəcəkdir.
Bu gün səhər mənə dedilər, Ermənistanda çox narazılıq bildiriblər ki, Azərbaycan məxfiliyi pozubdur və
təklifləri dərc edibdir. Bu məlumatı dünən də vermişdilər. Onlar hətta Minsk qrupuna da müraciət ediblər. Mənə
səhər dedilər ki, guya onlar da bu son - "ümumi dövlət" formulası olan təklifi dərc ediblər.
Birincisi, heç kəsə söz verməmişdik ki, biz bunları gizli saxlayacağıq. Bəli, mən hesab edirdim və bu gün də
hesab edirəm ki, danışıq prosesi gizli saxlanılmalıdır. Nəticə əldə olunandan sonra məlumat verilməlidir. Mən
bunu sizə bu gün də deyirəm. Bütün ictimaiyyətə, xalqa deyirəm. Əgər biz bir nəticə əldə etsək, bir qərara, bir
fikrə gəlsək, bunu heç kəs, o cümlədən prezident Heydər Əliyev gizlədə bilməz.
Şübhəsiz ki, bunu birinci növbədə Milli Məclis müzakirə etməlidir. Ondan sonra xalqın müzakirəsinə
verilməlidir. Əgər xalq, Milli Məclis bunu qəbul etməsə, Azərbaycanın prezidenti Heydər Əliyev təkbaşına
məsələmi həll edə bilər? Birincisi, onu bilin, bu gün də, sabah da Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
mənafeyinə zidd olan heç bir şeyi qəbul etməz. İkincisi, əgər hansısa kompromislər nəticəsində bir fikir
meydana gəlsə ki, bəli, bax, bunu etmək olar, bu, heç vaxt gizli olmayacaqdır. Danışıqlar prosesi gizli gedir,
gizli də gedəcəkdir. Çünki bu danışıqlar prosesinin gedişini biz bazara çıxarsaq, ictimaiyyət arasına çıxarsaq,
heç bir şey olmayacaqdır.
Ancaq bu gün mənim məqsədim nədən ibarətdir? Bu gün məqsədim ondan ibarətdir ki, hər şeyi biləsiniz.
İctimaiyyət, xalq bilsin və desin, nə etmək lazımdır. Mən bunu nə üçün deyirəm? Çünki Minsk qrupu "ümumi
dövlət" formulası təklifindən sonra heç bir təklif verməyibdir.
1999-cu ilin aprel ayında Vaşinqtonda, NATO-nun 50 illiyində Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi,
prezident Klinton, dövlət katibi xanım Olbrayt xahiş etdilər ki, biz Koçaryanla görüşək, danışaq. Görüşdük,
danışdıq. Orada belə çıxdı ki, biz müəyyən məsələlər üzrə razılığa gələ bilərik. Ona görə də bu danışıq prosesi
davam etdi. Biz 1999-cu ildə bir neçə dəfə görüşdük. Mən bundan ötrü iki dəfə Cenevrəyə getdim, sonra
sərhəddə görüşdük. Demək olar ki, 1999-cu ilin oktyabr ayında mövqelərin xeyli yaxınlaşması mümkün oldu.
Amma 1999-cu ildə Ermənistan parlamentindəki terror hadisəsindən sonra Ermənistan, kiçik də olsa, əldə
edilmiş müəyyən razılaşmalardan imtina etdi.
İndi bu görüşlər başlayandan sonra Minsk qrupu da deyir, Minsk qrupunun həmsədrləri də deyir, ATƏT-də
deyir, Avropa Şurası da deyir, iki gün bundan əvvəl Avropa Birliyinin başçıları burada idi, onlar da deyir ki,
məsələni hər iki prezident həll etsin və nə cür həll etsələr, biz onunla razıyıq. İki prezidentin həll etməsi də çox
çətindir. Çünki bir prezidentin ölkəsinin torpaqları işğal olunubdur, bir milyon qaçqını vardır. O birisi
prezidentin ölkəsinin böyük iqtisadi çətinlikləri var, amma ordusu Azərbaycanın torpaqlarını işğal altında
saxlayıbdır.
Vilayət Quliyev burada məlumat verdi. Ancaq mən də bir neçə rəqəm demək istəyirəm. Bilirsiniz, 1993-cü
ildən indiyə qədər mən 68 ölkənin prezidenti, dövlət başçısı ilə 485 görüş keçirmişəm. Mən ya rəsmi səfərdə
olmuşam, ya onlar Azərbaycanda olublar. Görüşlərin bir çoxu beynəlxalq təşkilatlarda olduğumuz zaman
keçirilibdir. Bilin, bütün bu görüşlərin hamısında, hətta Bruneyin sultanı ilə də görüşəndə mən bu məsələni
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ortaya atmışam, bu məsələni müzakirə etmişəm. Xahiş etmişəm ki, Azərbaycana kömək edilsin, Azərbaycana
tərəf olsunlar.
Bu görüşlərin sayı məndə var. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti xarici işlər naziri ilə 18
dəfə bu məsələni müzakirə etmişəm. Fransanınkı ilə 16 dəfə, Rusiyanınkı ilə 28 dəfə, Türkiyənin rəhbərlərinin
hamısı ilə dəfələrlə, 78 dəfə. Bunlarla vaxtınızı almaq istəmirəm.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəhbərliyi ilə, keçmiş baş katib Butros Qali ilə, indiki Koffi Annan ilə mən
bu barədə on dəfə görüşlər keçirmişəm. Yadınızdadır, Butros Qali gəlib burada çıxış etmişdir. Mən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatında üç dəfə zirvə görüşündə çıxış etmişəm. Mənim çıxışlarım dərc olunubdur. Hamısında
Birləşmiş Millətlər Təşkilatını tənqid etmişəm ki, siz qəbul etdiyiniz qətnamələri yerinə yetirmisiniz. Onlar nə
deyirlər? Onlar deyirlər ki, biz qətnamələri qəbul edirik, amma yerinə yetirmək mexanizmimiz yoxdur. Mən
onlara nə edim?
Mən NATO-da üç zirvə görüşündə - Vaşinqtonda, Madriddə, başqa yerdə çıxışlarımda bunu demişəm.
NATO-nun baş katibləri ilə dörd dəfə görüşmüşəm. Bunu hamısına demişəm. ATƏT-in zirvə görüşlərində,artıq bunu dedim, - Budapeştdə, Lissabonda və son dəfə İstanbulda.
Mətbuatda görürəm, yazırlar ki, guya İstanbul zirvə görüşündə məsələ həll olunmuşdur, filan olmuşdur.
Yalan şeylərdir. Axı bilmədiyiniz şeyi niyə yazırsınız? Bilmədiyiniz şeyi niyə uydurursunuz? Orada heç bir
məsələ həll olunmamışdı. Orada Amerikanın Xarici İşlər naziri Olbrayt, Fransanın, Rusiyanın, Türkiyənin
Xarici İşlər nazirləri, ATƏT-in sədri, gərək ki, Norveçin Baş naziri idi və iki prezident məsələni müzakirə etdik
və heç bir fikrə gələ bilmədik.
Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüyük. Dövlət başçılarının o iclası olmayıb ki, mən bu məsələni
qaldırmayım. Bizim dostlarımız, qardaşlarımız, başqa ölkələr Ermənistanın təcavüzkar olmasını dillərinə
gətirmirlər. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bəzi sənədlərində "separatizmlə mübarizə" sözü ortaya çıxır,
Ermənistan buna etiraz edir. Amma mən təkid edirəm ki, "separatizmlə mübarizə" sözü yazılmalıdır. Bütün
dövlət başçıları məndən xahiş edirlər ki, sən öz təklifini geri götür. O cümlədən bizim qardaşlarımız, Mərkəzi
Asiya ölkələri.
İslam Konfransı Təşkilatının iki dəfə zirvə görüşü olubdur. Çıxış etmişəm, danışmışam. İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının - EKO-nun dörd dəfə zirvə görüşü olubdur. Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının beş
zirvə görüşü olubdur. Nə qədər görüşlər keçirmişəm.
Onu da demək istəyirəm ki, Türkiyə - bizim dost, qardaş ölkəmiz - Ermənistanı təcavüzkar hesab edir və hər
yerdə də bunu bəyan edir. İslam Konfransı Təşkilatı yeganə təşkilatdır ki, biz Ermənistanın Azərbaycana
təcavüz etməsi formulasını qətnamələrdə yaza bilirik və bu təcavüzə etiraz edə bilirik. İran bəyan edir ki, bəli,
Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir.
Amma bunlardan savayı dünyanın bir ölkəsi dilinə də gətirmir ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında dörd qətnamə qəbul edilibdir. Mən Vilayət Quliyevdən
xahiş etdim ki, o qətnamələrə baxsın. Bu gün sər mən də baxdım. O qətnamələrin dördündə də yazılıbdır ki,
işğalçı ordu işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Amma "Ermənistan" sözü yoxdur, yəni
"Ermənistan silahlı qüvvələri" sözü yoxdur. Ancaq qətnamənin birində yazılıbdır ki, Ermənistandan tələb edilsin
ki, Dağlıq Qarabağa təsir göstərsin. Reallıqda Ermənistan - Azərbaycan müharibəsidir. Reallıqda Ermənistan
Azərbaycana təcavüz edibdir. Amma heç bir beynəlxalq təşkilatın sənədində, dediklərimdən savayı, hansısa bir
dövlətin bəyanatında Ermənistanı heç kəs təcavüzkar saymır.
Biz deyirik, - bu formulanı insanların beyninə mən yeritmişəm, - Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi. Amma qalanları nə deyir - Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Çünki hamısı hesab edir ki, bu münaqişə iki
ölkənin arasında deyil, Dağlıq Qarabağla Azərbaycan arasındadır. Mən dəfələrlə demişəm, əgər belə olsa, qoy,
Ermənistan kənara çəkilsin. Biz onda Dağlıq Qarabağla nə danışıqlar apararıq, nə edə bilərik, bu, öz işimizdir.
Biz bunu çox tez müddətdə həll edə bilərik. Ancaq indi Dağlıq Qarabağ, Ermənistan bir ölkədir. Artıq 11 ildir
bunlar bir ölkədir. Amma bu həqiqəti heç kəs tanımaq istəmir.
İndi hamı mənim Koçaryanla görüşüm barədə mənə müraciət edir. Siz nə bilim, güclü lidersiniz,
iradəlisiniz, nə bilim filan, filan, filan. Siz Ermənistana da deyin, qoy, Ermənistan da bu məsələdə konstruktiv
mövqe göstərsin, biz də göstərək. Onda həll edərik. Deyirlər ki, Ermənistan yazıqdır, Ermənistan kasıbdır, nə
bilim, Ermənistanın iqtisadiyyatı ağırdır, belədir, elədir.
Böyük ölkələrdə, Amerikanın Konqresində, yaxud da başqa ölkələrin parlamentlərində Ermənistana doğma
münasibət vardır. Amma Azərbaycana yox. Baxmayaraq ki, biz təcavüzə məruz qalmış ölkəyik, onlar
təcavüzkardır. Bunu elə Avropa Şurasına daxil olan zaman da gördük. Düzdür, müxalifət burada çalışdı ki,
Azərbaycan rəhbərliyini, nə təhər deyərlər, yenə günahlandırsın ki, bizdə demokratiya yoxdur, filan yoxdur. Ona
görə bizi Avropa Şurasına qəbul etməyin.
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Mən bunu açıqca demişəm və Strasburqda çıxış edəndə də dedim. Bütün Avropa Şurasının qarşısında dedim
ki, dünyada ikili standartlardan əl çəkmək lazımdır. Bu gün də deyirəm ki, dünyada ikili standartlar mövcuddur.
Mən bir dəfə bir adamdan soruşdum: Ermənistanda, Azərbaycanda, Gürcüstanda seçkilər keçirilibdir.
Bunların bir-birindən fərqi nədir? Düzünü deyin. Dedi, elə bir fərqi yoxdur. Dedim, siz nə üçün bizi
günahlandırırsınız ki, bizdə seçkilər pozulub, filan olub amma onları günahlandırmısınız? Cavab vermirlər,
bunların hamısının üstündən keçirlər. Mən hesab etmirəm ki, bizim ölkədə seçkilər pozulubdur. Eyni zamanda,
hesab etmirəm ki, bizim ölkədə hər şey tamamilə idealdır. Hesab etmirəm. Dəfələrlə demişəm, hər şeyin bir
mərhələsi var. Əgər o mərhələni götürsək, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan - biz hamımız eyni pillədəyik.
Amma iqtisadi inkişafa görə biz həm Gürcüstandan, həm də Ermənistandan xeyli üstünük. Daxili sabitliyə görə
biz xeyli üstünük. Ölkəyə nə lazımdır? Ölkəyə daxili siyasi sabitlik lazımdır. Ölkəyə iqtisadi inkişaf lazımdır.
Amma bu məsələlər kənarda qalıb, bəziləri tutublar ki, demokratiya, demokratiya, demokratiya. Demokratiya
deyən adamların özləri də, sadəcə, bundan sui-istifadə edirlər.
Mən demişəm və deyirəm, Azərbaycanda demokratiya var, demokratiya inkişaf edir və inkişaf edəcəkdir.
Heç kəs bu məsələdən sui-istifadə etməsin. Heç kəs də Azərbaycana bu barədə öz müxtəlif imkanları ilə təsir
edə bilməz. Bizim Azərbaycanın öz yolu var. Xalqımızın öz mentaliteti var. Heç kəs güman etməsin ki, burada,
Azərbaycanda bu gün Fransadakı kimi demokratiya olacaqdır. Onun üçün çox illər yaşamaq lazımdır.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, bu ikili standartları nəzərinizə çatdırım. Bu ikili standart da indi Ermənistan
- Azərbaycan münaqişəsində tətbiq olunur: onlar yazıqdırlar, onları xilas etmək lazımdır. Sizin ölkənin təbii
sərvətləri var, filanı var, həll edin. Nə cür həll edim? İndi siz də soruşursunuz. Nə cür həll edim?
Aparılan bütün bu danışıqlardan, Minsk qrupunun verdiyi təkliflərdən mənə bir şey aydındır ki, bunlar
Dağlıq Qarabağa müstəqilliyə yaxın bir status verməklə məsələni həll etmək, yaxud da tamam müstəqillik
vermək istəyirlər. Minsk qrupunun bütün təkliflərindən bu görünür, başqa bir şey yox. Biz də buna razı
olmamışıq və razı ola bilmərik.
Koçaryanla danışıqlarımızı açmaq istəmirəm. Ancaq bir şey aydındır ki, onlar bizim ərazimizi işğal ediblər
və əsas məqsədləri odur ki, bir sözlə, Dağlıq Qarabağ bundan sonra heç bir formada Azərbaycan dövlətinin
tabeliyində ola bilməz. Onların fikri budur.
Mən bu danışıqları aparıram və aparacağam. Fransanın prezidenti Şirak bir müddət öncə mənə telefon etdi.
Çünki yanvarın 26-da orada biz - Koçaryanla mən təkbətək görüşmüşdük, sonra üçümüz birlikdə görüşmüşdük.
Bir müddət bundan öncə mənə telefon etdi ki, Koçaryan yenidən Fransaya gəlmişdi. Siz buraya gələ
bilərsinizmi ki, təkbətək bir də görüşəsiniz. Mən etiraz etmədim. Martın 4-də Parisdə prezident Koçaryanla
mənim təkbətək görüşüm olacaqdır və ayın 5-də də üç prezident - prezident Şirak, prezident Koçaryan, bir də
Azərbaycan prezidenti görüşəcəkdir.
İndi kimsə deyə bilər ki, Fransa "soyqırımı" haqqında qərar qəbul edibdir. Niyə ora gedirsiniz, filan
edirsiniz? Bunlar bir-birindən fərqli məsələlərdir. Bu məsələnin həll olunmasının ona dəxli yoxdur. Biz
Fransanın ədalətsiz qərarına etirazımızı bildirmişik, bildiririk. Mən bunu prezident Şirakın üzünə demişəm.
Amma eyni zamanda, Fransa Minsk qrupunun həmsədridir. Əgər hansısa bir fürsət varsa, burada nəyisə əldə
etmək olarsa, biz bundan istifadə etməliyik və bundan imtina edə bilmərik. Ona görə də mən bu görüşə gedirəm.
Nə olacaq, nə olmayacaq, deyə bilmərəm. Amma onu bildirmək istəyirəm ki, vəziyyət çox mürəkkəbdir.
Vilayət Quliyev burada dedi ki, Minsk qrupu öz fəaliyyətini dayandırıb. Minsk qrupu öz fəaliyyətini
dayandırmayıbdır. Məsələn, elə Minsk qrupunun həmsədrlərindən birinin, prezident Şirakın bu məsələ ilə
məşğul olması onu göstərir ki, Minsk qrupunun həmsədrləri öz fəaliyyətini dayandırmayıblar. Minsk qrupunun
həmsədrləri deyəndə, biz onların nümayəndələrini nəzərdə tuturuq, amma əsas dövlət başçılarıdır.
Məsələn, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin buraya gələndə mən onunla iki-üç saat təkbətək çox ətraflı
söhbət etdim. Sonra telefon danışıqlarımız olubdur. Ona görə də indi Minsk qrupu öz fəaliyyətini
dayandırmayıbdır. Mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, Minsk qrupu və onun həmsədrləri bilməlidirlər ki,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə görüşləri Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə paralel getməlidir.
Bu, onun fəaliyyətini əvəz etmir və etməyəcəkdir. Bunu dəfələrlə demişəm və yenə də deyirəm. Beləliklə, biz
həm Minsk qrupunun fəaliyyətini gücləndirməliyik, həm də öz imkanlarımızdan hərtərəfli istifadə etməliyik.
Mən sizə vəziyyəti açdım. İndiyə qədər nə mümkündür, etmişəm. Təkcə mən yox, təbiidir ki, bizim müvafiq
icra orqanlarımız bunda çox geniş iştirak edirlər. Milli Məclis iştirak edir. Ancaq təbiidir ki, danışıqların əsas
hissəsi mənim üzərimə düşür. Eyni zamanda, bizim xarici işlər naziri də, xarici işlər nazirinin müavinləri də
danışıqlar aparırlar. Başqa səviyyələrdə də danışıqlar gedir. Bizim parlament nümayəndələri ayrı-ayrı ölkələrə
gedəndə bu məsələləri qaldırırlar. Yəni bunu biz hamımız edirik. Amma Minsk qrupu ilə əsas danışıqları ya
bizim icra orqanında işləyənlər, yaxud da bilavasitə mən aparıram.
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Mənim məqsədim nədir? Vəziyyət belədir. Siz demisiniz ki, bunu Milli Məclisdə müzakirə edək. Kimsə
deyir ki, gəlin komissiya yaradaq. Siz mənə deyin görüm, bu komissiya nə edəcəkdir, nəyə qadirdir, hansı təklifi
verə bilər?
Azərbaycanın siyasi partiyaları, müxalifət, ya qeyri-müxalifət - hay-küy salmaq çətin bir iş deyildir. Daha
bu hay-küylər keçib getdi. Seçkiqabağı bəziləri çıxış edirdilər ki, bizim konsepsiyamız var. Konsepsiyanı ver!
Günahlandırırsınız ki, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev 7 il müddətində bu məsələni həll edə bilməyibdir.
Mən də sizə vəziyyət necədir, deyirəm. Siz deyirsiniz ki, həll edə bilərsiniz - konsepsiyanızı verin. Mənə
vermirsiniz. Milli Məclisə verin. Milli Məclisə vermirsiniz, Minsk qrupuna verin, Minsk qrupuna vermirsiniz,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına verin. Verin, verin və verin! Amma heç birinizdə nə bir konsepsiya var, nə bir
təklif var, nə də bu məsələnin mürəkkəbliyi, dərinliyi haqqında təsəvvür var.
Ancaq buna baxmayaraq, mən bu gün bir daha müraciət edirəm. Milli Məclis üzvlərinə, bizim ictimaiyyətin
nümayəndələrinə, xüsusən Azərbaycan cəmiyyətinin, necə deyərlər, qaymağı olan bizim alimlərə, mədəniyyət
xadimlərinə, yazıçılara, bütün başqa ziyalılara müraciət edirəm. Bütün siyasi partiyalara, lap mənə düşmən
münasibəti göstərən siyasi partiyalara müraciət edirəm - təkliflərinizi verin. Məni saymırsınız, saymayın. Minsk
qrupuna verin. Parlamenti saymırsınız, saymayın. Bu, sizin öz işinizdir. Minsk qrupuna verin. Gətir, necə ki,
televiziyada bəzi çıxış edənlər kağızı belə qoyurdular ki, bu, bizim bir konsepsiyamız, bu, o biri konsepsiyamız.
Amma bu kağızda nə var, Allah bilir. İstəyirsən, o kağızı beş dəfə götür, qoy, de ki, bu, bir konsepsiya, iki
konsepsiya, üç konsepsiya və s. Əgər bu məsələ ilə bağlı konsepsiyan varsa, apar Minsk qrupuna ver. Mən şərait
yaradım ki, Minsk qrupunun həmsədrləri səninlə görüşsünlər. Yazılı şəkildə onlara ver, izah et ki, bax, məsələni
bu yol ilə həll edin.
Ancaq bəzi bəyanatlar yayırlar ki, nə bilim, Dağlıq Qarabağa mədəni muxtariyyət verilməlidir. Dağlıq
Qarabağa vilayət muxtariyyəti vermək olmaz və s. Gəlin, ağılla düşünək. Onlar 1923-cü ildə yaranmış bu
vilayət muxtariyyətinə dözmədilər, 1988-ci ildə müharibəyə, təcavüzə başladılar, bir belə qan töküldü,
torpaqlarımızı işğal etdilər, indi bunları həmin vilayət muxtariyyətinə qaytarmaq olarmı? Mümkün olan şey
deyil.
Bəziləri deyirlər ki, müharibə edin, güclü ordumuz olmalıdır. Azərbaycanın güclü ordusu var. Mən
Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni bir neçə dəfə müzakirə etmişəm. Azərbaycanın güclü ordusu var.
Müharibə etmək olar. Ancaq bu lazımdırmı? Kim müharibənin tərəfdarıdır, qoy, yazsın görək, bu müharibənin
nəticəsində nə olacaqdır?
Birincisi, bizim Dağlıq Qarabağdan kənarda yeddi rayonumuz işğal altındadır. İnsanlar çadırlarda
yaşayırlar. İşğal olunmuş hər bir rayonu azad etmək üçün nə qədər zaman lazım olacaq, nə qədər qan
töküləcəkdir. İkincisi, indi dünya ictimaiyyətində müharibəni kim qəbul edəcəkdir? Üçüncüsü, əvvəldən dünya
ictimaiyyətində fikir yaranıbdır ki, orada azərbaycanlılar erməniləri qırıblar. İndi də müharibəni biz başlasaq,
deyəcəklər ki, bəli, azərbaycanlılar elə keçmişdəki kimi, indi də erməniləri qırmaq istəyirlər. Ancaq mən
müharibədən qaçmıram. Əgər bizim cəmiyyətimizin hamısı belə qərara gəlsələr ki, bunu əsaslandırsalar və
müharibə istəyən adamların konkret strategiyanı müəyyən etsələr ki, müharibə etmək lazımdır, müharibəni nə
cür edək, buna bizim ordumuzun gücü var. Heç narahat olmayın.
Bəziləri deyir ki, yox, beş-on ilə güclü ordu yaradaq, ondan sonra başlayarıq. Bəziləri deyirlər ki, gəlin,
məsələni donduraq. Nə qədər donduraq? Tutaq ki, məsələni beş il də dondurduq. Yazıq qaçqınlar beş il də
çadırlarda yaşamalıdır?
Ondan sonra nə edəcəyik?
Bəzilərində belə fikir var ki, Ermənistanda iqtisadiyyat çox ağır vəziyyətdədir, insanlar ölkəni tərk edir və s.
Burada müəyyən həqiqət var. Ermənistanın iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdədir. Amma Gürcüstanın iqtisadiyyatı
ondan da ağır vəziyyətdədir. Bizim ölkənin iqtisadiyyatının yüksək olduğunu hamı, bütün dünya ekspertləri,
nümayəndələr - elə iki gün bundan əvvəl Avropa Birliyinin rəhbərlərini qəbul edirdim, onlarda bütün
məlumatlar var, - deyir. Nə qədər gözləyək ki, Ermənistanın iqtisadiyyatı dağılsın, Ermənistan tamamilə
dağılsın, Dağlıq Qarabağ dağılsın, ondan sonra biz gedək bu yerləri tutaq? Nə qədər gözləyək? Əgər belə bir
fikir varsa, gəlin, bunu da əsaslandırın. Yəni mən hər bir təklifə tam ciddiyyətlə, tam məsuliyyətlə baxmağa
hazıram. Ona görə də mən bu məlumatları sizə verdim.
Bugünkü müzakirənin məqsədi təklifdən ibarət olmalıdır. Çıxış edənlərdən xahiş edirəm, nə tarixdən, nə
kim günahkardır, günahkar deyil, bu, nədən başımıza gəldi - bunlardan danışmasınlar, bunlar qalsın kənarda.
Bu, sonranın işidir. Bu gün nə etmək lazımdır? İşğal olunmuş torpaqları azad etmək lazımdır. Heç olmasa,
Dağlıq Qarabağın ətrafındakı işğal olunmuş rayonları azad etmək lazımdır.
Bəlkə də mən düşünmürdüm ki, bu qədər geniş danışacağam. Ancaq hər halda güman edirəm ki, bu məsələ
o qədər mürəkkəb məsələdir ki, mənim bu barədə sizə ətraflı məlumat verməyimə ehtiyac var idi. Mən sizdən
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təkliflər gözləyirəm. Mən sizdən yardım gözləyirəm. Mən xalqımızın əlləşib, əl-ələ verib bu məsələni həll
etməsini arzu edirəm. Sağ olun.
AzərTAc
23 fevral 2001
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Milli Məclisin 24 fevral tarixli iclasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin yekun nitqi
(4 fevral 2001-ci il)
Hörmətli Milli Məclis!
Hörmətli deputatlar, xanımlar və cənablar!
Azərbaycanın ali qanunvericilik orqanında, Milli Məclisdə iki gün müddətində Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması yollarının araşdırılması istiqamətində gedən müzakirə, hesab
edirəm, həm bizim üçün, yəni bu müzakirənin iştirakçıları üçün, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti üçün,
xalqımız üçün çox əhəmiyyətlidir.
Mən çox məmnunam ki, müzakirə keçdi. Hesab edirəm ki, bu müzakirə vəziyyətin nə qədər çətin, nə qədər
ağır olduğunu bir daha hamıya göstərdi. Bəzi çıxışlarda səsləndi ki, nə üçün bu müzakirə gecikibdir, biz bunu
vaxtında etməliydik, təklif verməli idik, məsələ həll etməliydik. Mən bunlarla razı deyiləm. Çünki elə dünən, bu
gün aparılan müzakirə də onu göstərdi ki, konkret bir təklif verən yoxdur. Azərbaycan prezidenti kimi mən və
mənimlə bərabər bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan şəxslər ötən illər birlikdə çalışmışıq ki, məsələnin sülh
yolu ilə, birinci növbədə, ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə və eyni zamanda dünyanın bütün beynəlxalq
təşkilatları vasitəsilə, dünyanın böyük dövlətlərinin köməyi ilə həll edilməsinə nail olaq. Biz bu işləri apararaq,
müəyyən bir konkret nəticəyə gələ bilmədiyimizə görə, bu məsələni müzakirəyə çıxarıb sadəcə, söhbət, danışıq
aparmağı lüzumsuz hesab etmişik. Dünən, bu gün gedən müzakirələr də mənim üçün bu fikri tam təsdiq etdi.
Danışmaq, hissiyyatları bildirmək, vətəni sevməyi bir daha bəyan etmək, ərazi bütövlüyümüzün ən mühüm
məsələ olduğunu bəyan etmək, Qarabağın bizim üçün nə qədər əziz olduğunu bəyan etmək, bəyan etmək ki,
"Dağlıq Qarabağsız Azərbaycan yaşaya bilməz" - bunlar artıq 12 il müddətində yüz, min dəfələrlə deyilibdir.
Bunu hamı deyir. Dünən də, bu gün də çıxışların əksəriyyəti bundan ibarət olubdur.
Ancaq bunu nə cür həll etmək lazımdır? Biz bunun üçün ötən illərdə çalışmışıq ki, heç olmasa məsələnin
həllinə yaxınlaşan zaman, Azərbaycan üçün hansısa bir variant məqbul olan zaman gətirib onu Milli Məclisin
müzakirəsinə verək ki, görək, Milli Məclis buna nə münasibət göstərir. Əgər indiyə qədər apardığımız danışıqlar
bizi qane etməyibsə, yəni bizə verilən təkliflərlə və danışıqlar zamanı irəliyə sürülmüş fikirlərlə razı
olmamışıqsa, razı olmadığımız məsələləri müzakirəyə çıxarmağın əhəmiyyəti var? Bəziləri dünən də, bu gün də
deyirlər ki, siz bu məsələni bir neçə il bundan öncə müzakirəyə çıxarsaydınız, biz yolları deyərdik. Yaxşı, hesab
edək ki, biz günahkarıq. Hərçənd hesab etmirəm, amma şərti olaraq belə hesab edək. Bəs indi nə deyirsiniz?
Xüsusən, bizi bu barədə tənqid atəşinə tutanlara deyirəm. Biri deyir ki, biz 1994-cü ildə nə bilim,
demkonqresdə məsələni müzakirə etmək üçün təklif vermişik. Axı, bu qədər də ağ yalan olmaz. 1994-cü ildə
həmin o müxalifət qüvvələri pərən-pərən düşüb qaçıb gizlənmişdilər, canlarını qurtardılar. Surət Hüseynovun
qorxusundan hərəsi bir deşiyə girmişdi. O vaxt onlar təklif verə bilərdilərmi?
Mən ad çəkmək istəmirəm, amma birinin adını çəkməyə məcburam. 1993-cü il hadisələrindən sonra keçmiş
baş nazir Pənah Hüseynov üç ildən artıq gizləndi. Sonra onu haradasa, təsadüfən tutdular, həbsə saldılar. O, bir
müddət orada qaldı. Mən dedim, yaxşı, qaçıb gizlənibdir, indi gəlibdir. Fikirləşdim və dedim ki, bəlkə bu
adamın günahlarını bağışlamaq lazımdır. Hətta mən xahiş etdim ki, onu həbsxanadan yanıma gətirsinlər.
Mən onunla üç saat söhbət etdim. Həmin söhbətin yazısı vardır. O, söhbət zamanı bizim apardığımız işlərin
hamısının düzgün olduğunu dedi, öz təşkilatının buraxdığı səhvləri dedi. Hətta 1994-cü ildə Surət Hüseynovun
Azərbaycanda dövlət çevrilişi həyata keçirmək cəhdi zamanı özünün mənsub olduğu siyasi təşkilatın bu
məsələyə münasibətini tənqid etdi, başqa şeylər etdi. Dedim, Allaha şükürlər olsun ki, o ağıllanıbdır. Mən də
hüquq-mühafizə orqanlarından xahiş etdim ki, onu azad etsinlər, getsin. Bəlkə doğrudan da o, başqalarını başa
sala bilər. Getdi.
Amma bir neçə aydan sonra Azərbaycanda bütün müxalifəti bir-birinə vuran, aranı qarışdıran, heç bir şeyə
layiq olmayıb, amma eyni zamanda, müxalifətin içində onu buna, bunu ona qızışdıran ki, sən lider olacaqsan,
sən lider olacaqsan, sən lider olacaqsan... Bax, indi deyirlər ki, biz təklif verirdik. Həmin adamlar 1994-cü ildə
belə vəziyyətdə idilər. Niyə yalan danışırsınız? Nə üçün yalan danışırsınız?
Mən açıq deyirəm, heç vaxt, heç bir konkret təklif heç bir müxalifət təşkilatı tərəfindən verilməyibdir. Əgər
mənim bu sözlərimi onlar təkzib etmək istəyirlərsə, o təklifləri çıxarsınlar, bəyan etsinlər, dərc etsinlər. Əgər
həqiqətən orada bir rasional fikir olsa, mən onlardan üzr istəməyə hazıram.
Bilirsiniz, bu cür pozucu mövqe tutub, Azərbaycanda hakimiyyət iddiası ilə yaşayaraq, Azərbaycanın
müstəqilliyini, suverenliyini, bütövlüyünü, Azərbaycanın vəziyyətini öz şəxsi ambisiyalarına qurban verən
adamlar özlərini Azərbaycan vətəndaşı hesab edə bilməzlər. Bax, bunlara görə bu gün deməyə haqqım var ki,
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indiyə qədər biz heç bir təşkilatdan, heç bir yerdən heç bir təklif almamışıq. Özümüz nə bacarmışıq, onu da
etmişik. Mən bu barədə dünən dedim.
1993-cü ildə mən fəaliyyətə başlayandan Minsk qrupu ilə sıx əməkdaşlıq edirdim. Mən dünən dedim, Minsk
qrupu həmsədrlərinin Azərbaycana birgə ziyarətləri zamanı onlarla 98 dəfə görüşmüşəm. Hər görüş də iki, üç,
dörd saat çəkibdir. Sadəcə, boş söhbətmi aparmışıq? Nəhayət, 1997-ci ildə Minsk qrupunun verdiyi təklif nəyi
göstərir? Onu göstərir ki, onlar ancaq məsələnin indiki reallıq əsasında həllini mümkün hesab edirlər.
Hesab edirəm, bizim indiyə qədər gördüyümüz işlər faydalıdır. Bundan artıq heç bir şey etmək mümkün
olmazdı. Amma biz dünən, bu gün məsələni Milli Məclisə çıxarıb müzakirə edən zaman və müzakirə dövründə
ictimaiyyət bildi, bu salonda oturanlar bildilər ki, vəziyyət nə yerdədir. İndi vəziyyətin belə olduğu halda gərək,
real vəziyyəti dərk edib mümkün, real yollarla gedək. İndi hay-küylə heç bir şey etmək mümkün deyildir.
Mən burada bir təklif ala bilmədim. Bəli, müharibə edək, bu, çoxdan məlum olan şeydir. Sülh yolu ilə
danışıqlar aparaq, 7 ildir aparırıq. Sonra nə edək? Başqa bir şey deyən olmadı. Nəhayət, Ermənistan prezidenti
Koçaryan ilə danışıqlar aparıram. Ancaq nə üçün bunlar sülh yolu ilə həll olunmur? Çünki mən dünən də dedim,
bu gün də deyirəm: Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağı hələ 1990-cı ildə işğal edibdir. Hələ 1989-cu
ildə SSRİ hökuməti Dağlıq Qarabağda Xüsusi İdarəetmə Komitəsi yaradaraq, onu Azərbaycanın tərkibindən
çıxarıbdır. Sonra gedən müharibələrdə Dağlıq Qarabağ işğal olunubdur.
Nəhayət, 1992-ci ildə burada, Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi getdiyi zaman, o vaxtkı rəhbərlik ilə
Xalq Cəbhəsi arasında hakimiyyət mübarizəsi getdiyi zaman, mayın 9-da Şuşa işğal olundu. Mayın 14-də
burada, bu salonda bəzi qüvvələr Mütəllibovu yenə də hakimiyyətə gətirdilər. Sonra ona hücum olundu. Mayın
17-də Laçın işğal edildi. Mayın 18-də bu salonda Xalq Cəbhəsi parlamenti əlinə alıb parlament sədri seçdi. İki
ay sonra isə prezident seçdi. Bu iki rayonun işğal olunması artıq o vaxt Dağlıq Qarabağı Ermənistana
birləşdirdi. Bunlar reallıqdır.
Ondan sonra da rayonlar işğal olunubdur. O da reallıqdır. Artıq bu rayonlar neçə ildir işğal altındadır. Əhali
oradan çıxarılıbdır. Dağlıq Qarabağ, faktiki olaraq, Ermənistana birləşdirilibdir. İndi belə olan halda dünyada
heç bir qüvvə Ermənistan silahlı qüvvələrinin oradan çıxarılması üçün tədbir görmək istəmir və ona təsir etmək
istəmir - nə 12 dövlətdən ibarət Minsk qrupu, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Fransa, nə Rusiya, nə də başqa
dövlətlər. Bu, reallıqdır.
Bizimlə ən dost, qardaş ölkə Türkiyədir. Bizə bütün dəstəkləri verir. Ancaq Ermənistanın işğal etdiyi
rayonlardan ermənilərin çıxarılması üçün bir tədbir görə bilmir. Çünki onun imkanı yoxdur. Başqalarının birgə
imkanı var, çünki onlar Ermənistana yardım edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Rusiya da Fransa da. Ancaq
onlar bunu etmirlər. Əksinə gün kimi aydın olubdur ki, təcavüzkar kimdir. Təcavüzkara kömək edirlər, yardım
edirlər və Azərbaycana qarşı 907-ci maddəni tətbiq ediblər, indiyə qədər də aradan götürmürlər.
Amerikanın keçmiş prezidenti cənab Klinton, - hansı ki, mən dəfələrlə görüşüb söhbətlər etmişəm və o, bir
neçə dəfə söz vermişdi. Bizim bəyanatımızda yazılıbdır ki, 907-ci maddə ləğv olunmalıdır, - hakimiyyətdən
getməsindən üç gün əvvəl mənə məktub göndəribdir ki, biz 907-ci maddəni ləğv edə bilərik, ancaq siz
Ermənistana bir jest edin. Jest nədən ibarətdir? Heç olmasa, Qazax bölgəsində, ya başqa bir bölgədə sərhədi
açın, Ermənistanla Azərbaycan arasında ticarət getsin. Biz də 907-ci maddəni götürək.
Mən bunu artıq sizə deməliyəm. Dedim ki, olmaz. Mən buna gedə bilmərəm. Əgər siz, o böyüklükdə dövlət
orada, Amerikada erməni diasporundan qorxub bunu mənə təklif edirsinzsə, buna gedə bilmərəm. Biz 8 ildir
907-ci maddənin təzyiqi altında yaşayırıq, bundan sonra da yaşayarıq. Budur, real vəziyyət.
Türkiyənin hörmətli səfiri tənəffüsdə mənə bir məlumat verdi. Kaliforniya ştatının Konqresinə - onun da
Konqresi var - məsələ çıxarılıbdır: 24 apreli "soyqırımı günü" elan etmək, Türkiyəyə qarşı lazımi qərar
çıxarmaq. Demək, Amerikada bu iş gedir və gedəcəkdir. Ancaq indi əlavə nə olunur? Əlavə olunur ki, 1988-ci il
Sumqayıt hadisələri və nəticədə 350 min erməninin Azərbaycandan kütləvi şəkildə sürgün edilməsi haqqında
iddialar əks olunsun. Erməni diasporu budur. Yenə də Arzumanlıya demək istəyirəm, Amerikada yaşayan
azərbaycanlıların əksəriyyəti Kaliforniyada yaşayır. Heç birinin ağlına gəlir ki, Azərbaycanı müdafiə etmək
lazımdır? Doğrudur, onlar İrandan köçmüş azərbaycanlılardır. Mən həqiqəti deyirəm, bundan artıq nə olacaqdır?
Onların əksəriyyəti özünü azərbaycanlı hesab etmir. Deyirlər ki, biz iranlıyıq. Reallıq budur. Ona görə də
ümumi sözlər yox, yenə də deyirəm, konkret təkliflər.
Bizim apardığımız bütün işlər gəlib bu yerdə dayanır ki, Ermənistan silahlı qüvvələrini o şərtlə çıxara bilər
ki, Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunsun. Əgər bu olmasa Ermənistan heç bir şey etməyəcəkdir. Bizə
bunu bütün başqa ölkələr də deyirlər.
Təbiidir, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın qədim torpağıdır. Bizim üçün əziz torpaqdır. Amma həqiqət ondan
ibarətdir ki, orada yaşayanların əksəriyyəti erməni olubdur. Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən 7 rayon işğal
edilibdir. Onlar qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayırlar. Burada bəziləri yenə də deyirlər ki, gəlin gözləyək,
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gəlin donduraq, filan edək. Mən istərdim ki, bu sözləri deyən adamlar, bu fikirdə olan adamlar - kimsə burada
dedi, mən də onunla razıyam - öz evini bir ay qaçqına versin, getsin çadırda yaşasın. Heç qaçqına verməsin. Qoy
evi 10 gün burada qalsın, özü gedib 10 gün o çadırda yaşasın, indi bu dəqiqə. Bilirsiniz, Azərbaycanda həqiqət
bundan ibarətdir.
Biz bazar iqtisadiyyatı qururuq, iqtisadi islahatlar həyata keçiririk. Bunun nəticəsində əhalimizin bir qismi
bizneslə məşğul olaraq zənginləşib və həddindən artıq zənginləşibdir. Bir qismi orta şəraitdə yaşayır. Bir qismi
kasıb şəraitdə yaşayır, amma onlardan da ən ağır şəraitdə yaşayan qaçqınlardır. Qaçqınlar elə vəziyyətdədir ki,
buna dözmək mümkün deyildir. Amma qaçqın olmayan, yəni evi-eşiyi olan adamlar tək Bakıda yox, başqa
yerlərdə - dövlətlilər, zənginlər heç , onlar pullarını bilmirlər hara qoysunlar, malikanələr tikirlər, başqa şeylər
edirlər, - rahat yaşayırlar. O birisi orta təbəqə də rahat yaşayır.
Biz Azərbaycanın hər yerində, Bakıda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik. Restoranlar gecə saat 2-yə, 3-ə,
5-ə qədər işləyir. İnsanlar toy edirlər. Hər toya 300-400 adam çağırır, 3-4 orkestr çağırır. Rahat yaşayır, elektrik
işığı da iki saat sönəndə hay qaldırırlar ki, niyə mənim iki saat işığım olmadı. Evində də üç dənə televizor var,
beş dənə paltaryuyan maşını var, dörd dənə də qızdırıcı cihazı var. Onlar heç bilirlərmi ki, qaçqınlar nə
vəziyyətdə yaşayır?
O cümlədən orta təbəqə. Restoranlara barlara təkcə zənginlər getmir ki? Orta təbəqə də gedir. Lap kasıb
təbəqə, hansı ki, kasıbdır, pulu azdır, amma onun evi var, heç olmasa, nə təhər deyərlər, başının üstündə damı
var, damının altında yaşayır. Biz bu cür rahatlığı yaratmışıq.
Xaricdən gələn adamlar deyirlər ki, Azərbaycanda olan rahatlıq, yəni ictimai asayiş indi heç bir yerdə
yoxdur. İndi biri çox zəngin, biri ondan bir az aşağı, biri ondan bir az yoxsul yaşayır, lap yoxsulun da müəyyən
yaşamaq yeri var, müəyyən qədər imkanı var. Ancaq o çadırda yaşayanlar? Bəs biz onların haqqında
düşünməliyik, yoxsa yox? Onlara elə o çətinliyi verməliyik? Ancaq deyirlər ki, yox, gəlin, Dağlıq Qarabağa
muxtariyyətdən da aşağı bir status verək. Bunu heç kəs qəbul etmir. Qəbul etmir, torpaqlarımız azad olmur,
insanlar əziyyət çəkir. Bunun da sonu görünmür.
Ona görə mən bir daha xahiş edirəm, bir daha hamıdan xahiş edirəm, o cümlədən müxalifətə müraciət
edirəm, bizim ziyalılara müraciət edirəm. İndi gördüm ki, Milli Məclisdə çıxış edənlərin sən deyən elə bir təklifi
yoxdur. Amma yenə də hər biri otursun, düşünsün, yazıb Milli Məclisə versinlər. Bəlkə bizim indiyə qədər tapa
bilmədiyimiz bir yolu hamımız, Azərbaycan xalqı, milləti birlikdə tapaq. Bizi günahlandıranlar ki, biz bunu tapa
bilməmişik, gəlsinlər o yolu göstərsinlər. Onda biz bu məsələnin həll olunmasını onlara verərik. Qoy gəlsinlər,
göstərsinlər. Amma bilin, ümumi danışıqlarla məsələ həll oluna bilməyəcəkdir. Tələb etməklə ki, erməni oradan
çıxmalıdır, bu olmayacaqdır. Real vəziyyəti bilmək lazımdır.
Nəhayət, mənim sözlərim ondan ibarətdir ki, dünənki, bugünkü müzakirəni Azərbaycan prezidenti kimi,
özümə çox faydalı hesab edirəm. Ona görə ki, mən imkan tapdım, açıq-aydın, heç bir şeyi gizlətmədən sizə və
sizin vasitənizlə bütün Azərbaycan xalqına bildirim. Eyni zamanda bu mənə imkan verdi ki, görüm bizim Milli
Məclis, dəvət olunan başqa şəxslər, yaxud da adi vətəndaşlar bizə bu barədə nə kömək edə bilərlər, nə təklif
verə bilərlər. Bu sözləri sizə deyərək, mən heç də onu bildirmək istəmirəm ki, biz ümidsizlik. Yox. Məsələni
mütləq həll edəcəyik. Ancaq məsələnin həll olunmasının nə qədər çətin, nə qədər ağır olduğunu hamı bilməlidir.
Bir daha deyirəm, kim bu sahədə öz xidmətini göstərə bilərsə, o, Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək
qiymətləndiriləcəkdir.
Burada hansısa çıxışlarda belə fikir səsləndi ki, Milli Məclisin adından Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və
ATƏT-ə müraciət edilsin. Mən bu təklifləri dəstəkləyirəm.
Sizə deyim ki, mart ayının 1-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Rumıniyanın Xarici İşlər naziri
Azərbaycanda olacaqdır. Kim istəyirsə, çalışsın onunla görüşsün, öz fikrini desin. Hesab edirəm, o vaxta
çatdırmaq olar, Milli Məclisin müraciətini hazırlayıb ATƏT-in sədrinə vermək olar. ATƏT-in Minsk qrupuna
12 dövlət daxildir. Onun həmsədrləri var. Demək, həmsədrlərə göndərmək lazımdır - Amerikanın prezidentinə,
Rusiyanın prezidentinə, bir də Fransanın prezidentinə. Milli Məclis bunu da edə bilər. Xahiş edərdim ki, əgər
deputatlar razı olsa, Milli Məclisin adından bu müzakirənin nəticəsi olaraq belə bir müraciəti Minsk qrupunun
həmsədrlərinə göndərsinlər.
Nəhayət, burada dedilər ki, biz məcbur etməliyik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası
qərarlar çıxarsın. Mən ona cavab verdim. Ancaq eyni zamanda hesab edirəm ki, Milli Məclis deputatların
adından, Azərbaycan xalqı adından BMT-nin Baş katibi Kofi Annana və BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə
belə bir məktub göndərsin və onların qarşısında qoysun ki, nə üçün qəbul etdiyiniz qətnamələr yerinə yetirilmir.
Biz bunu edə bilməmişik. Bəlkə kimsə edə bilər, yaxud da Milli Məclis edə bilər. Qoy, etsin. Başa düşün,
mən bunları forma üçün demirəm, düşünəsiniz ki, sizə belə cavab verirəm. Mən bunu real həqiqət kimi qəbul
edirəm və istəyirəm ki, bütün istiqamətlərdən bu təşkilatlara təzyiqimizi, təsirimizi göstərək.
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O ki, qaldı mənə, birincisi, Minsk qrupu öz fəaliyyətini davam etdirməlidir və bundan sonra da Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə intensiv danışıqlar aparacağam. Məsələnin ədalətli həll olunması üçün təkliflərimizi
irəli sürəcəyəm və onlardan məsələnin ədalətli həllinə dair yeni tədbirlər görməsini xahiş edəcəyəm. Bu məsələ
həmişə mənim danışıqlarımda əsas yer tutubdur və bundan sonra da bütün xarici siyasət fəaliyyətimdə əsas yer
tutacaqdır. Nə Minsk qrupundan, nə də ATƏT-dən imtina edə bilmərik. Çünki başqa vasitə yoxdur.
Ermənistan prezidenti ilə Parisdəki danışıqlarımızı sizə dedim, çətin və ağır danışıqlardır. Baxmayaraq ki,
bu danışıqlar necə bir insan kimi, necə bir şəxsiyyət kimi mənim üçün çox çətindir, ağırdır, ancaq bu danışıqları
yenə Parisdə aparacağıq. Ondan sonra da əgər bir şey olsa, bunu davam etdirəcəyik.
Mən sizə bir də təşəkkür edirəm ki, Milli Məclis iki gün bu məsələni müzakirə etdi və gələcəkdə əldə
olunan hansısa bir müsbət hadisə ilə əlaqədar Milli Məclisə məlumat verəcəyəm. Bir də deyirəm, danışıqlar
aparmaq işin birinci hissəsidir. Amma nəyəsə nail olmaq əsas hissəsidir, ikinci hissəsidir. Əgər hansısa bir
razılığa gəlsəm, hansısa mən başa düşdüyüm, mənim nöqteyi-nəzərimdən bizim üçün qəbul olunası varianta razı
olsam, mütləq onu Milli Məclisin müzakirəsinə verəcəyəm. Əgər Milli Məclis razı olmasa, mən milli Məclissiz
heç bir şey etməyəcəyəm. Fikrim belədir ki, əgər Milli Məclis hansısa bir təkliflə razı olsa, ondan sonra bunu
xalqın müzakirəsinə verməliyik. Xalqsız heç bir şey etməməliyik.
Mən həyatımın demək olar ki, çox böyük bir hissəsini bu işə həsr etmişəm və bundan sonra da mənim
həyatım üçün, Azərbaycan xalqının qarşısında xidmətlərim sahəsində bundan vacib heç bir vəzifə yoxdur. Əmin
ola bilərsiniz ki, mən bu vəzifəni bundan sonra da şərəflə yerinə yetirməyə çalışacağam.
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Təkbətək görüşlər
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Bill Klinton ilə görüş
NATO-nun 50 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün Vaşinqtona gəlmiş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 24-də Ağ evdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Prezidenti Bill Klinton ilə görüşdü.
Azərbaycan Prezidenti ilə çox səmimi görüşən Prezident Bill Klinton Heydər Əliyevi Vaşinqtonda, Ağ evdə
yenidən salamlamaqdan böyük məmnunluq duyduğunu bildirdi. Prezident Klinton Amerika-Azərbaycan
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi sahəsində göstərdiyi səylərə görə Azərbaycanın dövlət başçısına
minnətdarlıq etdi. Bill Klinton Heydər Əliyev ilə özü arasında yaranmış şəxsi dostluq münasibətlərini yüksək
qiymətləndirdiyini xüsusilə vurğuladı.
Prezident Klinton Prezident Heydər Əliyevə müraciətlə dedi: "Cənab Prezident, Siz bizə çox lazımsınız.
Qafqazda və Mərkəzi Asiya regionunda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasında Sizin xidmətlərinizi yüksək
qiymətləndiririk".
ABŞ Prezidenti Bakı-Supsa boru kəmərinin istismara verilməsi münasibətilə Azərbaycan rəhbərini təbrik
etdi. O dedi ki, Xəzərin zəngin ehtiyatlarının dünya bazarlarına alternativ yollarla ixrac olunması region
dövlətlərinin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
Prezident Heydər Əliyev də Prezident Bill Klintonu yenidən görməyindən məmnunluq duyduğunu bildirdi.
NATO-nun 50 illik yubileyinə həsr edilmiş görüşdə iştirakına görə çox şad olduğunu vurğulayan Azərbaycan
Prezidenti NATO-nun Vaşinqton sammitində irəli sürülmüş yeni konsepsiyanı dəstəklədiyini və alqışladığını
söylədi.
Dövlət başçısı Heydər Əliyev öz növbəsində Prezident Bill Klintonu Bakı-Supsa neft boru kəmərinin
istismara verilməsi münasibətilə təbrik etdi və bununla əlaqədar, habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılması, 907-ci düzəlişin ləğv olunması barədə və Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin daha da inkişaf
etdirilməsi ilə bağlı ABŞ Prezidentindən aldığı məktubları yüksək qiymətləndirdi və bunlara görə Prezident
Klintona təşəkkürünü bildirdi.
Xəzər regionunda ABŞ-ın iqtisadi maraqlarının təmin olunmasında Azərbaycanın aparıcı rol oynadığını
vurğulayan Prezident Heydər Əliyev Ermənsitan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üçün
ABŞ-ın daha çox fəallıq göstərməsini arzuladığını nəzərə çarpdırdı. Cənab Bill Klinton bəyan etdi ki, o,
prezidentlik vəzifəsini başa çatdıranadək mütləq səylər göstərib bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılmasına nail olacaqdır. Prezident Heydər Əliyevi Amerikanın və şəxsən özünün dostu hesab etdiyini
vurğulayan Prezident Bill Klinton ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin bundan sonra da inkişaf etməsi
məqsədi ilə gələcəkdə də fəal əməkdaşlıq edəcəklərinə ümidvar olduğunu bildirdi.
Görüş çox mehriban dostluq şəraitində keçdi.
AzərTAc
24 aprel 1999
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin və Ermənistan prezidenti
Robert Koçaryanın təkbətək görüşü
Yanvarın 24-də Moskvada Kremldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə Ermənistan
Respublikasının Prezidenti Robert Koçaryan arasında təkbətək görüş olmuşdur.
Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması
məsələləri müzakirə edildi.
Tam sülh əldə edilənədək atəşkəs rejiminin saxlanılmasının zəruriliyini vurğulayan dövlət başçıları belə
görüşlərin bundan sonra da keçirilməsinə ehtiyac duyulduğunu nəzərə çarpdırdılar.
Prezidentlər ATƏT-in və onun Minsk qrupu həmsədrlərinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həll olunması sahəsində fəaliyyətini nəzərdən keçirdilər və bu fəaliyyətin indən sonra da davam
etdirilməsinin vacibliyini vurğuladılar.
Dövlət başçıları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
üçün hər iki tərəfin milli mənafelər naminə konstruktiv mövqe tutmasının və qarşılıqlı kompromislərə
getməsinin lazım olduğunu bildirdilər.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Putin görüşün ikinci hissəsində iştirak etdi.
O, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa görüşlərinin əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı və
Moskvada bu görüşü keçirdikləri üçün onlara minnətdarlığını bildirdi.
Cənab Putin Minsk qrupunun həmsədrləri olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi, Rusiyanın da
münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması sahəsində səylərini artıracağını nəzərə çarpdırdı.
AzərTAc
24 yanvar 2000
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyə Prezidenti
Süleyman Dəmirəl ilə görüşü
ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşündə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
noyabrın 19-da Türkiyə Respublikasının Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür.
Bir-birini dostcasına, qardaşcasına, səmimiyyətlə salamlayan prezidentlər Zirvə görüşünün uğurla keçməsini
məmnuniyyət hissi ilə qeyd etdilər. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşünün
çox gözəl təşkil olunduğuna və səmərəli iş üçün hər cür şərait yaradıldığına görə Prezident Süleyman Dəmirələ
təşəkkürünü bildirdi.
Dövlət başçısı Heydər Əliyev Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələ zamanı minlərlə adamın həlak
olmasından kədərləndiyini bir daha bildirdi və bu fəlakətin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılması üçün
Türkiyə hökuməti tərəfindən görülən tədbirləri yüksək qiymətləndirdi.
Qardaş Türkiyənin ATƏT-in növbəti sammitinin ev sahibi olmasından, zirvə görüşünün Türkiyədə
keçirilməsindən, qəbul edilən əsas sənədlərin birinin İstanbul xartiyası adlandırılmasından iftixar hissi
duyduğunu bildirən Prezident Heydər Əliyev İstanbul bəyannaməsini də böyük əhəmiyyəti olan tarixi hadisə
kimi qiymətləndirdi və Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin, Transxəzər qaz magistralının inşası barədə
sənədlərin imzalanması münasibətilə Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəli ürəkdən təbrik etdi, ölkələrimizin
iqtisadi tərəqqisi yolunda bu layihələrin əvəzsiz rol oynayacağını bir daha vurğuladı.
Bakı-Ceyhan boru kəmərinin tikintisi barədə müqavilənin imzalanması münasibətilə Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevi səmimi qəlbdən təbrik edən Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl bu layihənin həyata
keçirilməsi üçün əziz dostu və qardaşı Prezident Heydər Əliyevin xüsusi rolunu, ardıcıl səylərini və
əzmkarlığını yüksək dəyərləndirdi.
Dövlət başçıları ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşünün gedişi, müzakirəyə çıxarılan məsələlər barədə geniş
fikir mübadiləsi apardılar.
Prezident Süleyman Dəmirəl Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişənin sülh yolu ilə həlli
sahəsində Azərbaycanın mövqeyinin Türkiyə tərəfindən bundan sonra da dəstəklənəcəyini bildirdi.
Prezidentlər ikitərəfli və regional münasibətlərə dair bir sıra məsələlər haqqında ətraflı fikir mübadiləsi
apardılar.
Görüş ənənəvi dostluq və səmimiyyət şəraitində keçdi.
AzərTAc
19 noyabr 1999
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Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan ilə təkbətək
görüş
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 26-da Vaşinqtonda Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan
ilə görüşdü.
Görüşün əvvəlində ABŞ-ın dövlət katibi xanım Madlen Olbrayt iştirak etdi. Xanım Olbrayt bu görüşün
böyük əhəmiyyəti olduğunu söylədi. O, Qafqazda sülhün bərqərar olunması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının
daha fəal rol oynamaq niyyətini bildirdi. Xanım Olbrayt bəyan etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, işğal olunmuş torpaqların azad olunması, qaçqınların və məcburi
köçkünlərin öz yurd-yuvalarına qaytarılması və Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində özünüidarəetmə
statusu verilməsi şərti ilə münaqişənin həllinin tərəfdarıdır. Dövlət katibi Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri arasında görüşlərin davam etdirilməsinin xüsusi əhəmiyyətini vurğulayaraq, sülhün bərqərar
olunması üçün şəxsən fəal rol oynamağa hazır olduğunu bir daha bildirdi.
Prezident Heydər Əliyev belə bir təşəbbüslə çıxış etdiyinə görə ABŞ-ın dövlət katibinə minnətdarlığını
bildirərək, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Amerika Birləşmiş
Ştatlarının roluna böyük ümidlər bəslədiyini, regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olması üçün ABŞ-ın Qafqaz
regionundakı fəallığının önəmli əhəmiyyətini xüsusi qeyd etdi.
Xanım Olbrayt Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə səmərəli görüş arzuladı.
Sonra Prezident Heydər Əliyev və Prezident Robert Koçaryan arasında 2 saata yaxın davam edən təkbətək
görüş oldu.
Görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri münaqişənin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar yolu
ilə nizamlanması və tam sülh əldə edilənədək atəşkəs rejiminin qorunub saxlanılması əzmində olduqlarını
təsdiqlədilər. Prezident Əliyev və Prezident Koçaryan regionda sülhün bərqərar edilməsi üçün ikitərəfli
görüşlərin əhəmiyyətini vurğuladılar.
AzərTAc
26 aprel 1999
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin BMT-nin
Qaçqınlar Üzrə Ali Komissarı Sadako Oqata ilə görüşü
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 29-da Davosda BMT-nin Qaçqınlar üzrə
Ali komissarı Sadako Oqata ilə görüşmüşdür.
Xanım Oqatanı mehribanlıqla salamlayan Azərbaycanın dövlət başçısı dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatı olan BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali komissarı ilə görüşdən məmnun qaldığını bildirdi.
Prezident Heydər Əliyev ilə görüşündən çox şad olduğunu söyləyən, Dünya İqtisadi Forumunda "Qafqazın
və Mərkəzi Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük oyun" mövzusunda keçirilən sessiyada
Azərbaycanın dövlət başçısının çıxışını maraqla dinlədiyini və onun Davosda keçirdiyi görüşlərdən xəbərdar
olduğunu nəzərə çarpdıran xanım Oqata Azərbaycanın haqq işinin dünya ictimaiyyətinə daha geniş çatdırılması
sahəsində bütün bunların xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd etdi.
Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa aparılan danışıqlardan ətraflı
söhbət açdı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində yerindən-yurdundan zorla qovularaq üzün illərdən bəri
çadırlarda məskunlaşan azərbaycanlı qaçqınların qarşılaşdıqları problemlərdən geniş bəhs edən Prezident
Heydər Əliyev əzab-əziyyətlərə mətanətlə sinə gərən, doğma torpağa qayıtmaq həsrəti ilə yaşayan bu insanlara
diqqət və qayğının artırılmasının vacib olduğunu bildirdi.
Söhbət zamanı BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali komissarlığı ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsi məsələləri barədə geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
AzərTAc
29 yanvar 2000
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Fransa Prezidenti Jak Şirak ilə görüş
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 24-də Vaşinqtonda Fransa Prezidenti Jak Şirak ilə görüşdü.
Heydər Əliyevi NATO-nun sammitində görüşdən məmnunluq duyduğunu qeyd edən Prezident Jak Şirak
Azərbaycan Prezidenti ilə yenidən görüşməyinə şad olduğunu bildirdi.
Prezident Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məqsədi ilə yaradılmış
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransanın bu sahədə səylərinə böyük ümidlər bəslədiyini vurğuladı,
bu münasibətlə bu ilin fevral ayında Fransa Prezidentinə göndərdiyi məktuba aldığı cavaba görə Jak Şiraka
təşəkkürünü bildirdi. O, Minsk qrupu həmsədrlərinin "ümumi dövlət" barədə təkliflərinin Azərbaycan üçün
qəbuledilməz olduğunu qeyd etdi. Azərbaycan Prezidenti Minsk qrupu həmsədrlərinin öz fəaliyyətlərini daha da
genişləndirməsini arzuladığını nəzərə çarpdırdı.
Prezident Jak Şirak münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupunda
Fransanın bundan sonra da fəal rol oynayacağını bildirdi. O, təəssüflə dedi ki, keçən il sülh əldə edilməsinin çox
yaxın olmasına baxmayaraq, Prezident Ter-Petrosyanın istefa verməsi Minsk prosesində fasilə yaratdı. Lakin o,
ümidvar olduğunu bildirdi ki, Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfləri razı sala bilən və bölgədə tam sülhün
bərqərar olmasına yol açan yeni təşəbbüslər göstərəcəklər. Prezident Jak Şirak bu məqsədə nail olmaq üçün öz
səylərini artıracağını bildirdi.
Görüşdə Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi məsələləri nəzərdən
keçirildi. Prezidentlər bir sıra beynəlxalq və regional problemlər barədə də ətraflı fikir mübadiləsi apardılar.
Görüş dostluq və qarşılıqlı anlaşma ruhunda keçdi.
AzərTAc
24 aprel 1999
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan Prezidenti
Eduard Şevardnadze ilə təkbətək görüşü
Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin dəvəti ilə dost ölkəyə rəsmi səfərə gəlmiş Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev martın 22-də "Krsanisi" dövlət iqamətgahında Prezident Eduard
Şevardnadze ilə görüşmüşdür.
Gürcüstan rəhbəri əziz dostu, qardaşı, Azərbaycan dövlətinin başçısı Heydər Əliyevi iqamətgahın önündə
böyük səmimiyyətlə və qardaşcasına mehribanlıqla qarşıladı.
Prezident Eduard Şevardnadze Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana
səfərinin xüsusi əhəmiyyətini nəzərə çarpdıraraq, dəvətini qəbul edib Tbilisiyə rəsmi səfərə gəldiyinə görə
Azərbaycan rəhbərinə ürəkdən minnətdarlığını bildirdi, bu səfərin müstəqil dövlətlərimiz arasındakı
münasibətlərin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ açdığını vurğuladı.
Azərbaycan Respublikasının rəhbəri Gürcüstana rəsmi səfər etmək barədə dəvətə, özünə və Azərbaycan
nümayəndə heyətinə göstərilən səmimi və xoş münasibətə görə təşəkkür etdi, əziz dostu və qardaşı ilə yenidən
görüşməyindən dərin məmnunluq duyduğunu bildirdi.
İki saat çəkən söhbət zamanı Prezident Heydər Əliyev və Prezident Eduard Şevardnadze müstəqil
Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri arasında münasibətlərin inkişafına dair hərtərəfli, geniş müzakirələr
apardılar, regional, beynəlxalq miqyaslı məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi etdilər.
Dövlət başçıları Xəzərin zəngin karbohidrogen yataqlarının işlənilməsinə və enerji ehtiyatlarının dünya
bazarlarına nəqlinə, o cümlədən XX əsrin sonunun ən böyük və nadir regional layihələrindən olan Bakı-TbilisiCeyhan əsas ixrac neft kəmərinin reallaşdırılması ilə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirdilər. Prezidentlər
Gürcüstan tərəfinin qaldırdığı tariflər məsələsinin həlli barədə ümumi fikrə gəldilər. Gürcüstan Prezidenti neft
kəmərinə dair sazişin imzalanmasının məhz bu layihənin təşəbbüskarı və müəllifi olan Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevin ardıcıl və məqsədyönlü siyasəti, qətiyyətli mövqeyi, əzmkarlığı sayəsində gerçəkləşdiyini bir
daha xatırladaraq, tariflər məsələsinin həllində Azərbaycanın dövlət başçısının qərarını yüksək qiymətləndirdi
və ona dərin minnətdarlığını bildirdi.
Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri müstəqil ölkələrimiz üçün çox mühüm məsələ - Cənubi Qafqazda və
ümumən Qafqazda təhlükəsizlik məsələsi haqqında ətraflı fikir mübadiləsi apardılar.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasındakı ənənəvi, tarixi dostluq münasibətlərinin müstəqillik dövründə daha da
dərinləşdirilməsinin və genişləndirilməsinin əhəmiyyəti xüsusi vurğulandı.
Ölkələrimizin qarşılaşdıqları problemlər üzərində dayanan dövlət başçıları hələ 1996-cı ildə bəyan etdikləri
"Qafqazda sülh" təşəbbüsünün aktuallığını bir daha vurğuladılar, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və
Abxaziya-Gürcüstan münaqişələrinin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması, regionda sülhün, təhlükəsizliyin
və sabitliyin bərqərar edilməsi barədə geniş fikir mübadiləsi apardılar.
Görüşdə bir daha qeyd olundu ki, səmimi dostluq, mehriban qonşuluq və strateji tərəfdaşlıq əsasında
qurulan Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin geniş imkanları və perspektivləri vardır.
Dövlət başçıları qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələləri də müzakirə etdilər.
Görüş ənənəvi dostluq və səmimiyyət şəraitində keçdi.
AzərTAc
22 mart 2000
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Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Komissiyasının Sədri
Romano Prodi ilə görüşü
ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
noyabrın 19-da Avropa Komissiyasının sədri Romano Prodi ilə görüşmüşdür.
Mehribancasına salamlaşan Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və Avropa Komissiyasının sədri Romano
Prodi bu görüşdən şad olduqlarını bildirdilər.
Avropa Komissiyasının sədri seçilməsi münasibətilə cənab Romano Prodini ürəkdən təbrik edən Prezident
Heydər Əliyev Avropa Birliyinin strukturları ilə ölkəmiz arasında əlaqələrin genişlənməsinə və sıx əməkdaşlığa
böyük əhəmiyyət verdiyini nəzərə çarpdırdı.
Tarixi İpək yolunun bərpası və TRASEKA proqramları üzrə əməkdaşlığın genişlənməsindən razılıq hissi ilə
söz açan dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev Avropa ilə Asiya arasında nəqliyyat kommunikasiyasının
inkişafında bu layihələrin xüsusi rol oynadığını vurğuladı.
Avropa Birliyinin ölkəmizə humanitar və texniki yardımlarını minnətdarlıq hissi ilə qeyd edən Prezident
Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş
rayonlarımızın bərpasında Avropa Komissiyasının TASİS proqramı çərçivəsində köməyini yüksək
qiymətləndirdi, cənab Romano Prodinin rəhbərliyi ilə bu proqramların müvəffəqiyyətlə davam etdiriləcəyinə
əmin olduğunu bildirdi.
Avropa Komissiyasının sədri seçilməsi münasibətilə səmimi təbriklərinə görə Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevə təşəkkür edən cənab Romano Prodi Avropa Birliyinin ölkəmizlə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət
verdiyini vurğuladı və Avropa strukturlarının Cənubi Qafqaz regionu ilə təkcə iqtisadi əlaqələrə deyil, bütün
sahələrdə hərtərəfli əməkdaşlığa maraq göstərdiyini nəzərə çarpdırdı.
Cənab Romano Prodi Böyük Tarixi İpək yolunun bərpasına dair 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda keçirilmiş
beynəlxalq konfransı yüksək qiymətləndirərək, regionun inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsində bu
tədbirin böyük əhəmiyyət daşıdığını xüsusi vurğuladı.
Müstəqilik yolu ilə inamla irəliləyən Azərbaycan Respublikasında demokratikləşmə prosesinin və
islahatların uğurla həyata keçirilməsindən bəhs edən Prezident Heydər Əliyev Xəzərin enerji ehtiyatlarının
istifadəyə verilməsi və nəqli sahəsində görülən işlərdən, ölkəmizin bu layihələrin təşəbbüskarı olduğundan,
1994-cü ildə Bakıda böyük səylər hesabına imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" adlanan ilk neft müqaviləsinin
sonrakı genişmiqyaslı neft layihələrinin həyata keçirilməsində əhəmiyyətindən danışdı.
Xəzər neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün Bakı-Novorossiysk kəməri ilə yanaşı, bu ilin aprel ayında
Bakı-Supsa boru xəttinin də istifadəyə verildiyini nəzərə çarpdıran Prezident Heydər Əliyev neft nəqlinin
etibarlılığının təmin edilməsi üçün əsas ixrac boru kəməri kimi Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttinin inşası barədə
İstanbulda imzalanmış sənədlərin böyük tarixi əhəmiyyətini vurğuladı və bu yolda qarşıya çıxan maneələrdən,
ölkəmizə göstərilən təzyiqlərdən, region dövlətlərində qeyri-sabitlik yaratmaq cəhdlərindən ətraflı söhbət açdı.
Azərbaycan Prezidenti bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin inşasının
reallaşmasından məmnunluq duyduğunu bildirdi.
Dövlət başçısı Heydər Əliyev Xəzərin zəngin enerji ehtiyatlarının hasilatında ölkəmizin xarici şirkətlərlə
geniş əməkdaşlığından danışaraq, karbohidrogen yataqlarının işlənilməsində İtaliyanın "Eni-acip" şirkətinin də
fəal iştirakını məmnuniyyət hissi ilə qeyd etdi.
Müstəqillik yolu ilə irəliləyən Azərbaycan dövlətinin qarşılaşdığı ən böyük problem olan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən söz açan Prezident Heydər Əliyev bu münaqişənin 12 ildən bəri davam etdiyini, erməni silahlı
qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın beşdə bir hissəsinin işğal olunduğunu, bir milyon
soydaşımızın qaçqın vəziyyətinə düşərək çadır şəhərciklərində yaşadığını və ölkəmizin Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu bir daha təsdiqlədi. Beş ildən bəri atəşkəs rejiminə əməl
edildiyini xatırladan dövlətimizin başçısı münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun 1992-ci
ildən fəaliyyət göstərdiyini, lakin arzu etdiyimiz nəticələrin hələ də əldə olunmadığını nəzərə çarpdırdı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında son vaxtlar bir neçə görüş keçirildiyini bildirən Prezident
Heydər Əliyev münaqişənin nizamasalma prosesinin eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam
etdirilməsinin zəruriliyini vurğuladı.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev dedi ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında ölkəmiz beynəlxalq birliyin köməyinə ümid bəsləyir.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının hasilatının və dünya bazarlarına nəqlinin əhəmiyyətini yüksək
dəyərləndirən cənab Romano Prodi Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşası ilə bağlı sənədlərin və digər
layihələrin imzalanması münasibətilə dövlətimizin başçısını səmimi qəlbdən təbrik etdi.
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Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında tərəfdaşlığın və əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş perspektivlər
açıldığını, rəhbərlik etdiyi təşkilatın bölgədə sülh və sabitlik yaranmasına hər cür kömək göstərməyə hazır
olduğunu nəzərə çarpdıran cənab Romano Prodi bu görüşdən və maraqlı söhbətdən məmnun qaldığını bildirdi.
AzərTAc
19 noyabr 1999
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin və
Ermənistan Respublikasının prezidenti Robert Koçaryanın görüşü
Oktyabrın 11-də Naxçıvan MR-nın Sədərək rayonu ərazisində, Azərbaycan-Ermənistan sərhədi yaxınlığında
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın təkbətək görüşü
olmuşdur.
İki saatdan artıq davam edən görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə həlli məsələləri ətraflı müzakirə edilmişdir. Prezidentlər münaqişənin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı ATƏTin və onun Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini nəzərdən keçirmiş və bu fəaliyyətin indi də davam
etdirildiyini vurğulamışlar.
Söhbət zamanı belə görüşlərin faydalı və səmərəli olduğunu bildirən prezidentlər münaqişəni sülh yolu ilə
həll etmək üçün hər iki tərəfin milli mənafelər naminə konstruktiv mövqe tutmasının və qarşılıqlı
kompromislərə getməsinin lazım olduğunu bildirmişlər.
Hər iki dövlət başçısı belə görüşləri davam etdirməyin vacibliyini qeyd etmişlər.
AzərTAc
11 oktyabr 1999

66

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin Ermənistan prezidenti
Robert Koçaryanla təkbətək görüşündən sonra bəyanatı
(14 avqust 2002-ci il)
Hörmətli jurnalistlər, Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının mətbuat nümayəndələri!
Bu gün iki prezidentin - Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın və Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevin görüşü oldu. Bilirsiniz ki, 1999-cu ildən başlayaraq, biz vaxtaşırı görüşürük. O vaxt biz bu görüşlər
barədə razılığa gəldik, o mənada ki, ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri ilə yanaşı biz iki prezident
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması məsələsinin uğurla həll olunmasına
şəxsi görüşlərimiz vasitəsilə kömək edə bilərik.
Bu gün biz görüşdük və ötən görüşləri xatırladıq. Bilirsiniz ki, bu kiçik otaqda 4 saat söhbət etdik və belə
isti havada siz də bizi gözlədiniz. Lakin bütün bunlar münaqişənin nizama salınmasının qarşılıqlı surətdə
məqbul yollarını axtarıb tapmaq üçün lazımdır. Hesab edirəm ki, bu görüş faydalı, gərəkli oldu.
Bəzən Azərbaycanda da, Ermənistanda da, dünyanın digər regionlarında da belə deyirlər ki, iki prezident
görüşür, nəticə isə yoxdur, onda belə görüşləri davam etdirməyə ehtiyac varmı? Yeri gəlmişkən, bu gün biz
həmin məsələni də müzakirə etdik, yəni fikir mübadiləsi apardıq. İkimiz də belə qənaətə gəldik ki, bəli, bu
görüşləri davam etdirməyə ehtiyac var. Ermənistan prezidenti və mən münaqişəni necə nizama salmaq
məsələsini bir çox mövqelərdən nəzərdən keçirdik. Biz ötən görüşlərimizin nəticələrini təhlil etdik və hər ikimiz
belə bir fikrə gəldik ki, danışıqlar, o cümlədən də prezidentlərin bilavasitə görüşləri üçün potensial hələ
tükənməyibdir. Biz, - mən Azərbaycan tərəfindən deyirəm, əslinə qalsa, burada aramızda fikir ayrılığı olmadı, atəşkəs rejimini qoruyub saxlamalı və möhkəmlətməli, danışıqları davam etdirməli, ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmalı, məsələnin həllinə kömək etmək üçün digər imkanlardan istifadə
etməli və iki prezidentin - Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin şəxsi görüşlərini davam etdirməliyik.
Hesab edirəm ki, bizim 4 saatlıq söhbətimiz çox faydalı, çox maraqlı oldu və zənnimcə, bizi bir daha inandırır
ki, münaqişənin dincliklə nizama salınması üçün, - şübhə yoxdur ki, buna nail olmaq lazımdır, - Minsk
qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyəti ilə yanaşı, biz prezidentlərin görüşlərinin bu formatını davam etdirə bilərik.
Bəyan edirəm ki, münaqişənin dincliklə nizama salınması Azərbaycan üçün vacibdir, buna heç bir şübhə
yoxdur, bu, Azərbaycana lazımdır. Mənə elə gəlir ki, Robert Sedrakoviç özü bu barədə danışacaqdır. Mən onun
əvəzinə danışmaq istəmirəm. Ancaq deyə bilərəm ki, biz bu baxımdan da yekdil fikirdə olduq. Mən məmnunam
ki, bu gün biz görüşdük, danışdıq, bu qədər vaxt sərf etdik. Zənnimcə, biz bu görüşləri davam etdirməliyik. Ola
bilər MDB ölkələri dövlət başçılarının Kişinyovda keçiriləcək toplantısında biz bir daha görüşə bilək. Mənim
demək istədiyim bunlardır. İndi isə mikrofonu Robert Koçaryana verirəm. Robert Şedrakoviç, buyurun.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində fəaliyyəti
İlham Əliyev: "Neft kəməri Ermənistandan keçməyəcək"
"Ermənistan bizim torpaqları azad etməmiş onun ərazisindən neft kəməri marşrutu keçirmək haqda
danışıqlar aparmaq ağıllı strategiya deyil. Mən bunun əleyhinəyəm".
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, millət vəkili İlham Əliyevin
"Azerbaijan International" jurnalına açıqlaması: "Gəlin realist olaq. Xəzər dənizinin hüquqi statusu hələ
müəyyənləşməyib. Eyni zamanda neft yataqlarının istismarında xarici şirkətlərin iştirakına görə, heç kəs
Azərbaycanın hüquqlarını tənqid edə bilməz. Azərbaycan torpaqlarının çox mühüm hissələrinin zəbt edilməsi
siyasətinin davam etdiyi, 1 milyon qaçqının evsiz-eşiksiz yaşadığı, yüzlərlə şəhər və kəndin dağıdıldığı və
vandalizm siyasətinin tətbiq edildiyi vaxtda regional əməkdaşlıqda heç kim etibarlı partnyor sayıla bilməz"
ARDNŞ-nin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev 1997-ci ilin noyabrında Vaşinqtonda "Xəzər neft kəməri"
mövzusunda keçirilən konfransda da məruzə etmişdir: "907-ci maddənin Azərbaycan üçün nəzərdə tutduğu ağır
şərtlər budur ki, biz keçmiş Sovet İttifaqının tərkibində olan 15 respublika içərisində yeganə ölkəyik ki,
Birləşmiş Ştatların yardımlarından məhrum olmuşuq. Ermənistan isə hər il ABŞ-dan 100 milyon dollar yardım
alır. Azərbaycanlılar bilmək istəyirlər ki, nə üçün erməni lobbisi belə güclüdür! Birləşmiş Ştatların Konqresi
nədən qorxur? Bu lobbi ədalətdən, həqiqətdən, ən adi bir məntiqdən də güclüdür? Məgər bu lobbi Azərbaycanla
ABŞ arasında gələcəkdə həyata keçiriləcək böyük müştərək layihələrdən də əhəmiyyətlidir? Əgər biz
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı müharibənin nəticələrini düşünsək, açıq-aydın görərik ki, bu müharibənin
qurbanı Ermənistan yox, Azərbaycandır. Onların yox, bizim torpaqların 20 faizi xarici qoşunlar tərəfindən işğal
edilib. 6 rayonumuz və Dağlıq Qarabağ işğal altındadır. Təxminən bir milyon əhalimiz qaçqın vəziyyətində
yaşayır. Onların yox, bizim tarixi irsimiz, binalarımız, evlərimiz, məktəblərimiz, məscidlərimiz,
qəbiristanlıqlarımız və əcdadlarımızın qəbirləri vandallar tərəfindən dağıdılıb"
"Azerbaijan International" jurnalı,
Yanvar, 1997-ci il
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti,
Milli Məclisin deputati İlham Əliyevin 12 mart 2001-ci ildə
Ankaradan Azərbaycan dövlət televiziyasına verdiyi
müsahibə
12 mart 2001-ci il tarixdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanı təmsil edən
nümayəndə heyəti Türkiyə Böyük Millət Məclisinə gəlib. İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti Türkiyəni AŞPA-da təmsil edən deputat qrupu tərəfindən qəbul olunub. Görüş zamanı Azərbaycan və Türkiyə parlamentarları Avropa Şurasında birgə fəaliyyətin perspektivlərini müzakirə edərək,
konkret qərarlar qəbul ediblər. Görüşdən sonra İlham Əliyev Azərbaycan televiziyası müxbirinin
suallarını cavablandırmağa razılıq verib.
- Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olmasından sonra Sizin rəhbərlik etdiyiniz parlament qrupu öz ilk
səfərini Türkiyəyə, ölkənizin bu nüfuzlu quruma qəbul olunmasında müstəsna rol oynamış bu ölkəyə edib.
Türk parlamentarları ilə görüşünüzün nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz və Siz bu gorüş barəsində
tamaşaçılarımıza nə deyə bilərsiniz?
Bəli, həqiqətən də biz ilk rəsmi səfərimizi Türkiyəyə etmişik və Türkiyə Böyük Millət Məclisində öz
həmkarlarımızla görüşməyimizin səbəbi təkcə Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulu ərəfəsində Türkiyənin
bizə verdiyi dəstək deyil, həm də odur ki, bu bizə dost, qardaş ölkədir və səfər marşrutlarımızda ilkin olaraq
buranı seçməyimiz də təbiidir. Buna görə də mən, nümayəndə heyətimizin bütün üzvləri kimi bura
gəlməyimizdən və türk parlamentarları ilə görüşümüzdən son dərəcə razıyıq. Keçirdiyimiz görüşü olduqca
məhsuldar hesab edirəm: axı biz AŞPA-ya yeni qəbul olunmuşuq və bu qurumda fəaliyyət göstərən Türkiyə
parlament qrupunun bir çox məsələlərə, xüsusən də ilkin mərhələdə işimizin təşkilinə dair verdiyi məsləhətlər
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Görüşdə AŞPA-da türk parlamentarları ilə fəaliyyətimizin uzlaşdırılmasının, vahid
komanda kimi çıxış etməyimizin detalları müzakirə olundu. Azərbaycan AŞPA-da 6, Türkiyə isə 12 yerə
sahibdir, bu cür birgə təmsilçilik təsiredici qüvvədir və hesab edirəm ki, bundan səmərəli istifadə etmək
lazımdır. Bilirsiniz, Azərbaycanın çoxlu problemləri var, Türkiyə də bir çox problemlərini həll etməlidir. Biz
qərara aldıq ki, nümayəndə heyətləri sistemli şəkildə əlaqə saxlamalıdırlar və mən AŞPA-nın sessiyalarından
öncə, məsələn, bir həftə, yaxud on gün qabaq Bakıda və ya burada, Türkiyədə görüşməyimizi, növbəti sessiyada
problemlərimizin həllinə nail olmaq üçün koordinasiya olunmuş, razılaşdırılmış addımların atılmasına dair birgə
proqramların hazırlanmasını təklif etdim. Çox şadam ki, iki ölkə parlamentarlarının bu gün dostluq şəraitində
keçirilən görüşündə mənim təklifim qəbul edildi və hesab edirəm ki, bununla da AŞPA-da Azərbaycan və
Türkiyə nümayəndə heyətlərinin əməkdaşlıq etməsinin fundamental əsası qoyuldu.
- Yəqin razılaşarsınız ki, bu gün Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı baxımından olduqca
əlamətdar gündür. Mənim yadıma 1994-cü ilin fevralı düşür, o zaman hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev
Azərbaycan prezidenti kimi ilk rəsmi səfərini məhz Türkiyəyə etmişdi. Ötən dövr ərzində Azərbaycan-Türkiyə
münasibətləri 1994-cü ilə nəzərən müqayisəedilməz dərəcədə inkişaf edib, möhkəmlənib və yerli kütləvi
informasiya vasitələrinin qeyd etdiyi kimi, Heydər Əliyevin bu gün Türkiyəyə edəcəyi növbəti rəsmi səfər
ölkələrimiz arasında münasibətlərin yeni mərhələsinin başlanğıcı deməkdir. Xahiş edirəm Milli Məclisin
üzvü, parlament qrupunun rəhbəri kimi bu tarixi səfər haqqında fikirlərinizi bizlə bolüşəsiniz.
- Əlbəttə, razıyam ki, 1994-cü illə müqayisədə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində böyük irəliləyiş əldə
olunub. Ötən 6-7 il ərzində biz bir çox sahələrdə - həm siyasi, həm iqtisadi, həm də energetika sahəsində
əməkdaşlıq edirik. Gələcək üçün planlarımız daha genişdir: Prezidentin hazırkı səfəri zamanı gələcəkdə
ölkələrimiz arasında siyasi və iqtisadi sahədə qarşılıqlı əməkdaşlığın əsaslarını qoyacaq bir çox mühüm
sənədlərin imzalanması gözlənilir. Bizim qarşımızda duran əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu səfərin
əhəmiyyətindən ruhlanaraq ölkələrimiz arasında münasibətlərin zənginləşməsinə və yeniləşməsinə nail olaq.
Bizim üçün bu zəruridir və bunun həyata keçirilməsi üçün istəyimiz və meylimiz var. Buna görə də hesab
edirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin rəsmi səfəri hər iki dövlət, hər iki xalq üçün fövqəladə əhəmiyyət kəsb
edir: səfər bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, Azərbaycan və Türkiyə eyni dilə, eyni dinə malik qardaş
dövlətlərdir, onların problemləri də oxşardır, dostları da eynidir, düşmənləri də. Buna görə də hesab edirəm ki,
bu səfər ölkələrimiz arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı baxımından çox məhsuldar olacaq.
Türkiyə Böyük Millət Məclisində parlament üzvləri ilə görüşlər bitdikdən sonra İlham Əliyev Xarici İşlər
Nazirliyinə gələrək nazir müavini Fərrux Loğoğlu ilə görüşüb. Görüş zamanı qarşılıqlı maraq kəsb edən bir
çox məsələlər müzakirə edilib.
AzərTAc
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«Azərbaycan» qəzeti,
Ankara, 12 mart 2001-ci il
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İlham Əliyevdən real politiks
ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti hesab edir ki, münaqişənin həll olunmasında Azərbaycan ancaq öz
qüvvələrinə dayaqlanmalıdır.
NATO bazalarının hər hansı ölkədə yerləşdirilməsi həmin hərbi qurumun hər hansı bölgədə strateji
maraqlarına cavab verir və onların yerləşdiyi ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Bunun haqqında dünən millət vəkili, ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev jurnalistlərə bəyan
etmişdi.
Daha sonra İ. Əliyev öz mövqeyini daha dəqiq işıqlandırdı və onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin mövqe
NATO-nu Azərbaycanda öz hərbi bazalarını yerləşdirməyə çağıran ölkənin xarici işlər nazirinin bəyanatlarından
tamamilə fərqlənir. "Çox təəcüblüdür ki, NATO təşkilatında həmin məsələ üzərində heç kimin fikirləşmədiyi
zaman NATO bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsi uydurma yolu ilə şişirdilir. Bundan başqa, ən
əsası odur ki, NATO bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi halında da NATO-çular ölkəmizə qabağında
duran problemlərin həllində kömək etməyəcəklər" və nəhayət, İ. Əliyev hesab edir ki, Azərbaycan ərazisi hərbi
müqavimət arenasına çevrilməməlidir. Öz geosiyasi vəziyyəti və zəngin təbiət ehtiyatlarının varlığı sayəsində
Azərbaycan dünyanın aparıcı ölkələrinin maraqlarının toqquşma nöqtəsi olmuşdur. NATO hərbi bazalarının
yerləşdirilməsi ilə Azərbaycanda daha bir hərbi konfrontasiya ocağının yaradılması ölkəyə böyük ziyan vuracaq,
- deyə İ. Əliyev qeyd etdi.
Buna görə də vəziyyətə real qiymət vermək lazımdır və buna görə də ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti
hesab edir ki, Azərbaycanda xarici dövlətlərin heç bir hərbi mövcudluğu olmamalıdır.
İ. Əliyev qeyd etdi ki, o, böyük optimizmlə ATƏT-in Minsk qrupunun sədrlərinin fəallığına baxır. Məhz bu
qurumun çərçivəsində o, Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını real görür. Beləliklə, ölkə rəhbərliyini həmişə
Rusiya, ABŞ və Fransanın hərbi münaqişənin həll olunmasında passiv rolu narahat edirdi.
İndi Parisdə danışıqların birinci raundu keçirilmişdir və yaxın vaxtda onlar ABŞ-da başlanacaq. Bu,
ARDNŞ-in birinci vitse-prezidentinin sözlərinə görə, onu göstərir ki, Minsk qrupunun rəhbərliyi və həmin
ölkələrin ən yüksək vəzifəli şəxsləri Qarabağ probleminin həllinə lazımi diqqət yetirirlər. İ. Əliyev xüsusilə
həmin prosesdə bu vaxta qədər ayrı duran Rusiyanın aktivləşməsini də qeyd etdi.
Bu günə qədər təqdim olunmuş Qarabağ münaqişəsinin həll olunma variantlarından heç birisi tamamilə
Azərbaycanı qane etmirdi. İ. Əliyev hesab edir ki, mərhələli həll edilmə əsas variant ola bilərdi və buna, əlbəttə,
bir sıra dəqiqliklər əlavə etmək lazımdır.
Eyni zamanda o, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatların başlanmasını istisna etmədi.
ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti həmin məsələ üzrə keçirilən müzakirələrdə bütün təbəqələrin daxil olması
amilini də müsbət qiymətləndirdi.
Azərbaycan parlamentarlarının AŞPA-da gələcək işi haqqında söhbət açaraq, İ. Əliyev dedi ki, Azərbaycan
tərəfinə ilk gündəlik artıq məlumdur. Azərbaycanın nümayəndə heyəti AŞPA-nın işində fəal iştirak etmək
niyyətindədir, və iclasın gündəliyinə Qarabağ münaqişəsinin həll olunması zəruriyyətini, o cümlədən hazırda
çox populyar olan mövzu - "Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması"na dair məsələləri daxil etmişdi.
"Avropa Şurası Azərbaycanın bir milyondan artıq vətəndaşın - qaçqınların hüquqlarının pozulması amilinə göz
yummamalıdır", - deyə İ. Əliyev qeyd etdi.
F. Asim
"Ayna" qəzeti, 28 mart 2001-ci il
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"Müstəqillik, amma vahid dövlət tərkibində"
İlham Əliyev qəbul edir ki, Dağlıq Qarabağa Rusiya Federasiyasının daxilində olan Tatarıstana verilmiş
statusun analoqu verilsin
"Yeni Azərbaycan" partiyasının sədr müavini, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev dünən jurnalistlərə
bəyan etdi: "Ermənistan və Azərbaycan Prezidentləri arasında Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına dair
hansı güzəştlər haqqında müzakirələrin aparıldığını bilmirəm. Danışıqlar konfidensial xarakter daşıyır və
Vətənə döndükdə dövlət başçısı özü danışıqlara dair məlumat verəcəkdir".
Azərbaycanın hansı güzəştləri qəbul edə biləcəyi sualına cavab verərək, İ. Əliyev söylədi ki, Azərbaycan
hökuməti dəfələrlə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağa muxtariyyətin ən yüksək statusu verilə bilər. İ. Əliyev
qeyd etdi ki, statusun hər hansı mümkün variantları müzakirə edilə bilər, o cümlədən Tatarıstan Respublikasının
Rusiya Federasiyası daxilində olan statusunun analoqu da.
İ. Əliyevin ehtimalı ən azı diqqətəlayiqdir. İlk baxışdan, bu "ümumi dövlət" variantına oxşar ola bilər.
Tatarıstan prezidenti Mintimer Şaymiyev respublikasının statusunu "müstəqil, amma vahid dövlət tərkibində"
kimi müəyyən edir. Lakin, bəzi detalları tutuşduraq, təklifdə bəzi fərqlənmələri də görərik. Xatırladaq ki, Minsk
qrupunun təklifində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda hərbi iştirakı istisna edilirdi. DQ rəmzi və bayraqdan
başqa öz valyutasına, hərbi silahlarına, qanuni orqanlarına malik olmasına hüququ var idi.
Tatarıstanın statusu Rusiya Federasiyasının başqa subyektlərindən fərqlənir. Tatarıstan başqa ölkələrdə
daimi nümayəndəliklərini açmaq, beynəlxalq və xarici iqtisadi münasibətlərdə iştirak etmək hüququna malikdir,
Tatarıstanın öz rəmzi və bayrağı vardır.
Lakin, RF-nın həmin subyektinin öz ordusu, pulu yoxdur. Rusiyanın büdcəsi həm də Kazandan alınan
vəsaitlərin hesabına doldurulur. Tatarıstan Rusiya Dumasında deputatlarla təmsil olunur, Şaymiyevin
Federasiya şurasının iclaslarında iştirakı mütləqdir. Bunlara baxmayaraq Tatarıstanı öz "problemliyi ilə"
Rusiyanın ikinci baş ağrısı adlandırmaq olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına dair bəyanatları
Ermənistan prezidentinin Yerevandakı bəyanatlarından tamamilə fərqlənir. Məlumdur ki, Koçaryan söyləmişdi
ki, danışıqlarda münaqişənin paket həll olunmasına dair razılıq əldə olunmuşdur.
Lakin, dünən Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Vilayət Quliyev ANS televiziya şirkətinə verdiyi müsahibədə
qeyd etmişdi ki, Ki Uestdə heç bir ciddi razılıq əldə olunmamışdı. Ermənistan rəhbərlərinin orada hər hansı
razılıqların əldə olunmasını söyləməkləri isə, onun fikrincə, sadəcə onu göstərir ki, ermənilər beləliklə özlərini
təbliğ edirlər.
"Sülh danışıqlarında hər hansı irəliləyiş haqqında danışmaq hələ tezdir. Hətta gələcək razılığın mahiyyəti
haqqında da danışmaq çox tezdir. Əvvəlcə onu Minsk qrupunun həmsədrləri hazırlamalı, sonra isə Ermənistan
və Azərbaycan prezidentləri və hər iki dövlətin xalqları qəbul etməlidirlər". Vilayət Quliyev bir daha
Ermənistanın danışıqlarda sərt mövqeyini və Azərbaycanın heç bir zaman xalqı qane etməyən sülhə
razılaşmayacağını vurğuladı.
Siyasətçi Vəfa Quluzadə də Ermənistan prezidentinin bəyanatlarına inanmır. Çünki, o, sülhün əldə olunması
üçün Ermənistan tərəfindən qəbul olunan güzəştlər haqqında bir kəlmə söz söyləmədi. Buna görə də, Vəfa
Quluzadənin sözlərinə görə, Ermənistan prezidentinin sözləri ciddi qəbul olunmamalıdır.
Xatırladaq ki, prezidentlər Əliyev və Koçaryan həmçinin Ermənistanda və Azərbaycanda ictimai rəyin
formalaşmasına nail olmaq öhdəliyini üzərinə götürmüşlər. Koçaryan və Vilayət Quliyevin bir-birindən
fərqlənən bəyanatları ictimai rəy üzrə informasiya müharibəsinin bir hissəsi ola bilər. Hər bir tərəf öz xalqını
onun üçün sərfəli varianta hazırlaşdırır.
Bundan başqa, vəziyyət getdikcə intensivləşir və ola bilər ki, Jenevə görüşü İstanbul zirvə görüşü ərəfəsinə
oxşar bir şəraitdə keçiriləcəkdir. İnformasiya axıntısının kontr-səmərəli rol oynaya biləcəyi haqqında danışan
Minsk qrupunun həmsədri Keri Kovano məhz belə nəticəni nəzərdə tuturdu. Ermənistanda və Azərbaycanda
kütləvi etirazların qarşısını almaq üçün hər iki ölkənin hakimiyyəti tamamilə bir-birini istina edən bəyanatlarla
çıxış edir. Onlardan hansınınsa düzgün olduğunu anlamaq bir qədər çətindir, lakin yeganə sənəd
imzalanmalıdır…
Lakin, hətta Azərbaycan rəsmilər tərəfindən yaradılan belə təshihlər vəziyyətində ölkədəki ictimai rəy
tamamilə dəyişmişdir.
"Heydər Əliyev və ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri bilməlidirlər ki, Ermənistana hətta torpaqların balaca
bir hissəsi üzrə güzəşt qəbul olunmazdır". Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimov belə bəyanatla çıxış
etdi. O, beynəlxalq dairələrdə "ümumi dövlət" ideyasının canlandırması və Naxçıvanı Azərbaycanın qalan
hissəsi ilə birləşdirən dar bir dəhlizin əvəzinə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi mövzusunun ətraflı müzakirəsinə
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dair öz narahatlığını bildirdi. Onun fikrinə görə, belə güzəştlər sözsüz ki, Azərbaycanda vəziyyəti "qeyrisabitləşdirəcək". Kərimovun fikrinə görə, Jenevə danışıqları ərəfəsində müxalifət kütləvi mitinq keçirməlidir ki,
Azərbaycan tərəfinin birmənalı güzəştlərinə "yox" deyə bilsin.
"Yeni Azərbaycan" partiyasının sədr müavini isə müxalifət liderlərinin danışıqlar prosesinə dair
bəyanatlarını tənqid etdi. O, onları gülünc adlandırdı və onlara fikir verməməyi məsləhət gördü. Onun sözlərinə
görə, müxalifətin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi üzrə bütün hərəkətləri sadəcə siyasi xarakter daşıyır və
problemin həllinə yönəldilməmişdir. Sadəcə, öz siyasi maraqlarında istifadə etmək istəyirlər.
Qarabağ münaqişəsinin həllində son zamanlar fəal iştirak edən Rusiyanı İ. Əliyev müsbət qiymətləndirdi.
"Mən həmişə hesab etmişəm ki, Rusiya Minsk qrupunun başqa həmsədrləri ilə bir səviyyədə iştirak etməlidir,
lakin bir vaxt o, baş verən proseslərdən bir qədər kənar dururdu".
Buna görə İ .Əliyev danışıqlar prosesinin Moskvada davam edəcəyini istina etmədi. İranın danışıq
prosesində iştirakına dair söhbət açaraq, Əliyev bəyan etdi ki, danışıqlar Minsk qrupunun formatında aparılır və
həmin formatda da davam etməli və başa çatmalıdır.
"Yeni Azərbaycan partiyasının sədr müavini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində hər hansı
irəliləyişin gözlənilə biləcəyi sualın cavabından yönəldi. Onun sözlərinə görə, hər hansı proqnozlar etməkdən
əvvəl, yeni təkliflərin nədən ibarət olunduğuna baxmaq lazımdır. Sonra isə, əlbəttə, onlar müzakirə olunacaq.
Həmçinin deputat qeyd etdi ki, müzakirələr ölkədəki bəzi siyasi qüvvələr tərəfindən qəbul edilmiş praktikadan
fərqli olaraq mətbuat səhifələrində deyil, Milli Məclisdə keçiriləcək.
"Exo" qəzeti
14 aprel 2001-ci il
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Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağda
vəsaitlərin yuyulması məsələsi müzakirə olundu
Ermənistan nümayəndə heyəti İlham Əliyevin gətirdiyi faktlara hətta etiraz etmək cəhdini atdı
2000-ci il aprelin 24-də Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında təmsil olunan Azərbaycan parlament
qrupu bu ilki AŞPA-nın ikinci iclasında iştirak etdi. Heyətin üzvü, Milli Məclisin deputatı Səməd Seyidovun
sözlərinə görə, həmin iclasda mütəşəkkil cinayət və qeyri-qanuni təşkilatlar, zonalar məsələsi müzakirə olundu
və bununla əlaqədar Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı İlham Əliyevin çıxışı planlaşdırılmışdı. İ. Əliyev
bu məsələ üzrə məruzə ilə çıxış etdi. İ. Əliyev Dağlıq Qarabağ problemi, həmin ərazilərin narkotik maddələrin
keçirilməsi, DQ qeyri-qanuni silahın verilməsi və onun yerləşdirilməsi, orada hərbi qurumların yaradılması,
işğal olunmuş torpaqlarda pulların yuyulması haqqında ətraflı danışdı. İlham Əliyevin çıxışı müzakirələr zamanı
böyük maraq doğurdu. Başqa çıxışlarda diqqət məhz onun məruzəsi üzrə cəmləşmişdi. Xüsusilə, mərkəzi
hökumətə və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən nəzarət olunmayan zonalarda cinayət işlərinin sürətlə artması
qeyd olunmuşdu. Məruzə AŞPA üzvləri tərəfindən müsbət qiymətləndirildi və qəbul olundu.
Ermənilərin həmin çıxışa olan reaksiyası necə olmuşdu sualına Səməd Seyidov cavab verdi ki, Ermənistan
nümayənədələri məruzədə gətirilən məlumatları hətta etiraz etmək cəhdini atdılar, çünki Azərbaycan
nümayəndə heyətinin başçısı konkret faktlar və rəqəmlərə istinad edirdi. İlham Əliyev həmçinin iclas
iştirakçılarının diqqətini girovlar, "DQR" həbsxanalarında saxlanılan insanlar məsələsinə də yönəltdi.
S.Seyidovun sözlərinə görə, Azərbaycan nümayəndə heyəti AŞPA üzvlərinin diqqətinə Ermənistan və
Dağlıq Qarabağda saxlanılan girovlara dair məruzə təqdim edəcək.
Müzakirələr zamanı çıxış edən ATƏT hazırkı həmsədri Mirça Coane öz çıxışında Qarabağ məsələsinə
toxundu və həmin mövzu üzrə sülh danışıqların davam etməsi və prosesin genişlənməsində öz marağını söylədi.
Səməd Seyidov Coaneyə Avropada AŞ bir üzvü - Ermənistan AŞ başqa üzvü - Azərbaycanın torpaqlarını işğal
etdiyi halda sülhə əminlik ola biləcəkmi sualını verdi. M.Coane cavab verdi ki, bu problem artıq məlumdur və
həmin mövzu üzrə əlaqələr aktivləşəcək. "Hər hansı razılıqların əldə olunması halında, bütün Avropa qurumları,
o cümlədən ATƏT və Avropa Birliyi, Azərbaycana Qarabağın tikilməsi və bərpa edilməsində kömək
göstərməyə hazırdır", - deyə ATƏT başçısı söylədi.
Dünənki iclasda həmçinin AŞ ölkələrində söz azadlığı problemi də müzakirə olundu. Azərbaycandan bu
məsələ üzrə deputat Rafael Hüseynov çıxış etdi. Onun məruzəsi AŞPA üzvləri arasında yayılmışdı. Əsasən,
insan hüquqlarının və söz azadlığının pozulmasına dair çıxışlar Rusiyaya yönəldilmişdi. Problemlər
Azərbaycana demək olar ki, aid deyildi. Diqqət mərkəzində NTV ətrafında olan vəziyyət idi. Azərbaycanda söz
azadlığına dair çıxışlarda isə Azərbaycanda KİV inkişafı zəruriyyəti, azad mətbuata verilən diqqət qeyd
olunmuşdu.
"Exo" qəzeti
25 aprel 2001-ci il
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Ermənilər şoka düşdü
İLHAM ƏLİYEVİN ÇIXIŞI REAKSİYA YARATDI
Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyəti Strasburqdadır. Parlamentarlarımız Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının Avropa dövlətlərində söz və mətbuat azadlığı, Ukraynanın bu qurumdan
xaric edilib-edilməməsi, Azərbaycanın siyasi məhbusları ilə bağlı dinləmələrdə iştirak edir. Nümayəndə
heyətimizin fəaliyyəti ilə əlaqədar məlumat əldə etmək məqsədilə Strasburqa bağlandıq. Suallarımızı
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Milli
Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin katibi Azər Qasımov
cavablandırır:
- Aprelin 24-də gündəlikdə duran ən mühüm məsələlərdən biri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
indiki sessiyasında dinlənildi. Bu Avropada iqtisadi və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə
həsr olunmuş bənd idi. Bu bəndlə əlaqədar bizim nümayəndə heyətinin başçısı İlham Əliyev çıxış etdi. Qeyd
etdiyim mövzu hazırda Avropanı narahat edən məsələlərdən biridir. Onu da qeyd edim ki, AŞ PA tribunasında
qəbul olunmuş dillər əsasən ingilis və fransız dilləridir. Bu dillərdən birində çıxış etmək böyük məmnuniyyətlə
qarşılanır. İlham Əliyev də ingilis dilində çıxış etdi.
- İlham Əliyevin çıxışı hansı tezislərdən ibarət idi?
- Nümayəndə heyətinin rəhbərinin çıxışında Avropada iqtisadi və transmilli cinayətkarlıq Azərbaycanın
ağrılı məsələsi olan Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlandı. İlk dəfə olaraq burada bir neçə məsələyə toxunuldu
ki, bu da ermənilər tərəfindən gözlənilməz oldu və onlar şok vəziyyətinə düşdülər. İlham Əliyevin çıxışı
alqışlarla qarşılandı. Çıxışın girişində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal altında olduğu, bir milyondan
artıq Azərbaycan vətəndaşının qaçqın düşməsi haqda, Ermənistanın işğalı nəticəsində bizim torpaqlarda
fəaliyyət göstərən "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın Avropadakı mütəşəkkil cinayətkarlıqla paralelliyi
göstərildi. İ. Əliyev "DQR"-in beynəlxalq təşkilatların nəzarətindən çıxması nəticəsində burada nələr baş
verdiyini AŞ PA üzvlərinin nəzərinə çatdırdı. Bildirdi ki, Dağlıq Qarabağda narkotik maddələrin qanunsuz
dövriyyəsi baş verir. Bu problem də Avropanın ağrılı problemlərindən biridir. Belə bir fakt da gətirildi ki,
narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan beynəlxalq narkobiznesmenlər "DQR"-də özlərini çox
rahat və sərbəst hiss edirlər. Çıxışda bu qanunsuz gəlirlərin hesabına "DQR"-də quldur dəstələrinin fəaliyyət
göstərdiyi bildirildi. Hansı ki, onlar Azərbaycana qarşı bu təcavüzü həyata keçirirlər. Eyni zamanda İ. Əliyev
tərəfindən ikinci bir məsələ olaraq, Rusiyanın keçmiş rəhbərliyi tərəfindən Ermənistana 1 milyard dollar
həcmində silah verilməsi məsələsi qoyuldu. Burada İlham Əliyev belə bir sual qoydu ki, Ermənistanda iqtisadi
böhran gücləndiyi halda ermənilər bu silahı necə alıblar? Bunun iki yolu var. Birincisi odur ki, tamamilə pulsuz
şəkildə, bu da inandırıcı deyil. İkincisi də, bu bir milyard dolların haradan tapıldığı məlum deyil. Bu vəsait
narkotik biznesin dövriyyəsindən əldə edilə bilər. Çıxışdakı üçüncü tezis "çirkli" pulların yuyulması məsələsi
idi. Avropalılar bu məsələyə çox çevik reaksiya verirlər. İ. Əliyev göstərdi ki, "DQR" ərazisində çirkli pulların
yuyulması geniş vüsət alıb. Çıxışda daha bir məsələ göstərildi ki, "DQR" ərazisində terrorçu dəstələr hazırlanır.
Bu silahlı dəstələr terrorizmin əleyhinə olan beynəlxalq konvensiyaların nəzarətindən çıxıb. İlk dəfə olaraq
"DQR"-dəki ermənilərin separatçı hərəkətləri konkret olaraq Avropada mütəşəkkil cinayətkarlığın bəndləri ilə
bağlandı və sübuta yetirildi. Çıxışın sonunda Avropa parlamentinə belə bir çağırış oldu ki, torpaqlarımızın
erməni təcavüzkarları tərəfindən işğalı və bir milyondan artıq insanın hüquqlarının kütləvi surətdə pozulması
baş verib.
- İlham Əliyevin çıxışı Rusiya tərəfini qıcıqlandırmadı ki?
Xeyr, qıcıqlandırmadı. Çünki söhbət Rusiyanın keçmiş rəhbərliyindən gedirdi. Rusların nümayəndə heyəti
ilə bizim nümayəndə heyətimiz arasında görüş də keçirildi. Bu zaman Rusiya nümayəndə heyətinin başçısı da
qeyd etdi ki, iki ölkə arasında münasibətlər normallaşır və inkişaf etməkdədir.
- lham Əliyevin çıxışı başqa dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən necə qarşılandı? Əks çıxışa məruz
qalmadı ki?
- Bu çıxış heç bir əks-təsirə məruz qalmadı, əksinə alqışlarla qarşılandı. Bir məlumatı da deyim ki, AŞ PAnın kuluarlarında olan söhbətlər çox önəmli xarakter daşıyır. Və bu çıxışdan sonra kuluarlarda müxtəlif
ölkələrin nümayəndələri bizə yaxınlaşaraq, bizi dəstəklədiklərini dedilər.
Sərkərdə Sərxanoğlu,
"Şərq" qəzeti,
26 aprel 2001-ci il
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Strasburqda uğurlu fəaliyyət göstərəcəyik
İlham Əliyeva Azərbaycan nümayəndə heyətinin vahid mövqedən çıxış etdiyini deyir
Xəbər verildiyi kimi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında iştirak edən Azərbaycan
nümayəndə heyəti həm sessiya çərçivəsində, həm siyasi komitə və qrupların işində aktiv iştirak edərək
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mahiyyəti, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal
edilməsi, bir milyondan artıq qaçqının ağır sosial durumu haqda ətraflı müzakirələr aparıblar. Avropa Şurası
Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev
ötən gün dövlət televiziyasına müsahibəsində bu və digər məsələlərə ətraflı toxunmuşdur.
Millət vəkili bildirmişdir ki, Parlament Assambleyasının sessiyasında geniş məruzə ilə çıxış edib. Çıxışda
Azərbaycan torpaqlarını Ermənistanın zəbt etməsi nəticəsində, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında qeyriqanuni əməliyyatlar keçirildiyi qeyd edilib. Xüsusilə narkotik bitkilərin yetişdirilməsi, onların nəqli, habelə
qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin hazırlanması xüsusi vurğulanıb. İşğal olunmuş torpaqların azad olunması,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, bir milyondan artıq qaçqının öz doğma yurd-yuvalarına
qayıtması üçün Avropa Şurasının, o cümlədən Avropanın müvafiq qurumlarının Ermənistana təsir göstərmələri
istənilib. Nümayəndə heyətinin rəhbəri məlumat verib ki, Avropa Şurasının komitələrindən biri İstanbulda
«Qafqazda sülh, münaqişədən sabitliyə doğru» mövzusunda seminar keçirməyi təklif edib.
Bu təklifə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbərinin etirazı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirən İlham
Əliyev bildirib ki seminarda Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı, Dağlıq Qarabağ və Abxaziya
nümayəndələrinin də iştirakı tövsiyə olunubmuş. Bu məsələyə kəskin etirazını bildirən nümayəndə heyəti bəyan
edib ki, əgər qondarma «Dağlıq Qarabağ Respublikası»nın nümayəndələri o seminarda iştirak edəcəksə,
Azərbaycan həmin seminarın işinə qatılmayacaq və rəsmi qaydada öz etirazını bildirəcəkdir. Azərbaycan
nümayəndə heyətinin belə kəskin etirazı öz təsirini göstərmiş və həmin məsələ tamamilə gündəlikdən
çıxarılmışdır. Sonra nümayəndə heyətinin rəhbəri sessiya ərzində görülən işlərdən danışıb, Bildirib ki, İlham
Əliyevin özü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının keçmiş prezidenti və eyni zamanda fəxri prezidenti
olan xanım Lenni Fişerlə, Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə işgüzar görüş keçirib. Deputatlarımızın digər
ölkələrin deputatları ilə səmərəli və aktiv işlədiyi vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, sessiyada paylanması üçün bəzi rəsmi sənədlər tərtib olunub. Bunlar arasında Ermənistan
tərəfinin Azərbaycana qarşı törətdiyi soyqırımı əks etdirən sənədlər var. Bu sənədlərə digər dövlətlərin
nümayəndələrinin də qol çəkdiyi xüsusi qeyd olunur. Deputatlarımızın Dağlıq Qarabağ məsələsinə, mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı mübarizə, insan hüquqlarının pozulması və s. mövzulara dair çıxış etdikləri, aktiv
müzakirələr apardıqları söylənilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinin bütün fəaliyyətlərini
ümumiləşdirən millət vəkili İlham Əliyev bildirib ki, burada əsas məqsəd Azərbaycanın mövqeyinin dünyaya
çatdırılması, haqq-ədalətin bərpa olunmasıdır.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin AŞPA sessiyasında iştirakını ümumiləşdirərək öz fikrini izah edən millət
vəkili İlham Əliyev: «Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində müxtəlif partiyaların üzvləri, eyni zamanda
bitərəf deputatlar da təmsil olunur. Buna baxmayaraq mən hesab edirəm ki, biz burada vahid mövqedən çıxış
etməliyik. Ümummilli məsələlərdə müxalifət, iqtidar olmamalıdır. Ümummilli məsələlərdə bütün siyasi
qüvvələr birləşməlidirlər ki, biz çətin və ağır problemləri həll edək. Azərbaycan nümayəndə heyəti çox
mütəşəkkil şəkildə fəaliyyət göstərir», deyib.
Sənan
«Yeni Azərbaycan» qəzeti,
26 aprel 2001-ci il
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İlham Əliyev: Avropa Ermənistana təzyiq göstərməlidir
«Hyatt Recensi» otelində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Miqrasiya, Qaçqınlar və Demoqrafiya
Komitəsinin təşəbbüsü ilə «Cənubi Qafqazda qaçqınlar və köçkünlər» mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfransda komitənin sədri Tadeuş İvinski çıxış edərək AŞ tərəfindən qaçqınlarla bağlı məsələlərin siyasi
cəhətdən həllinə başlanıldığını bildirib. T.İvinski qeyd edib ki, Bakıda keçirilən konfrans Azərbaycan və
Ermənistan parlamentlərində qaçqın-köçkün probleminin müzakirəsinə geniş imkan yaradacaq. T.İvinski
bildirib ki, qaçqınların problemini öyrənmək üçün regiona səfər edən AŞ missiyası hazırda Bakıdadır.
Missiyaya Azərbaycan və Ermənistan üzrə məruzəçi Rut-Qabi Vermot Manqoldl başçılıq edir. Missiyanın çadır
şəhərciyində və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə olacağını nəzərə çatdıran T.İvinski sonda hər iki
ölkənin qaçqınlarının vəziyyəti və konfransın nəticələri ilə bağlı hazırlanacaq hesabatın AŞ-yə təqdim
olunacağını bildirib. T.İvinski eyniadlı tədbirin bir il sonra İrəvanda keçiriləcəyini də qeyd edib.
AŞPA-dakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı, millət vəkili İlham Əliyev konfransda çıxış edərək
respublikamızın SSRİ dağıldıqdan sonra etnik problemlərdən ən çox əziyyət çəkən ölkə olduğunu söyləyib.
«Avropa Dağlıq Qarabağ probleminə göz yummamalı, Ermənistana təzyiq göstərməlidir» deyən, - İ. Əliyev
erməni rəsmilərinin də işğal faktının etiraf etdiklərini nəzərə çarpdırıb.
«Palitra» qəzeti,
18 may 2001-ci il
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Uşaqlar çadırlarda doğulur, qocalar çadırlarda ölür
İlham Əliyev: Avropa bu barədə nə fikirləşir?
Dünən Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Miqrasıya, Qaçqınlar və Demoqrafiya
Komitəsinin «Cənubi Qafqazda qaçqınlar və məcburi köçkünlər» mövzusunda beynəlxalq konfransı işə başladı.
Tədbirdə Ermənistan, Gürcüstan parlamentlərinin nümayəndələri, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri də daxil olmaqla, AŞ PA-nın 40-dək üzvü iştirak edirdi. Tədbirin gündəliyində çıxışları nəzərdə
tutulan Ermənistan və Gürcüstanın AŞ PA-dakı nümayəndə heyətlərinin başçıları Hovanes Hovanesyan və
Revaz Adamiya konfransda iştirak etmirdilər. Tədbiri AŞ PA-nın Qaçqınlar, Miqrasiya və Demoqrafıya
Komitəsinin sədri Tadeuş İvinski açdı.
Komitə sədri Avropanın iki qaynar bölgəsində - Qafqazda və Balkanlarda məcburi köçkünlərin vəziyyətinin
neçə ildir ki, gərgin olduğunu bildirdi. Cənab İvinski Avropa Şurası və bu quruma üzv olan dövlətlərin mövcud
problemi həll etmək üçün səylərini birləşdirəcəklərinə ümid etdiyini söylədi. Sonra söz Azərbaycanın AŞPAdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyevə verildi. Qaçqınlar probleminə toxunan İ. Əliyev azərbaycanlı
məcburi köçkünlərin daha acınacaqlı vəziyyətdə yaşadıqlarını söylədi: «Artıq on ildir ki, Azərbaycan
Ermənistanla münaqişədən əziyyət çəkir. 8 milyonluq əhalinin 1 milyonunun qaçqın olması nə deməkdir?
Məncə, hamıya aydındır.» Azərbaycanın 1 milyon vətəndaşının məhz öz ölkəsində qaçqın və köçkün olduğunu
vurğulayan İ. Əliyev xatırladıb ki, bu kontingentin bir qismi Ermənistandakı etnik təmizləmə zamanı
Azərbaycana üz tutmuş məcburi köçkünlərdir. Qalan hissə isə Azərbaycan vətəndaşlarıdır: «Onlar Dağlıq
Qarabağda və onu əhatə edən rayonlarda yaşayırdılar. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bu insanlar bütün
hüquqlarından məhrum olublar. Bu, faciədir. Avropa bu barədə nə fikirləşir? Həmin insanların böyük bir qismi
hələ də çadır düşərgələrində yaşayır, uşaqlar çadırlarda doğulur, yaşlılar isə dünyalarını çadırlarda dəyişirlər.
Avropa bu problemə göz yummamalıdır.» Qaçqınların öz yerinə qayıtması üçün Avropa Şurasının təcavüzkar
Ermənistana təzyiq göstərməsini zəruri sayan İ Əliyev: «Bilirəm ki, «işğal» güclü sözdür. Bəlkə elə fıkirləşənlər
olacaq ki, biz bu məsələləri aydınlaşdırmağa gəlməmişdik. Gəlmişik ki, kömək edək. Ancaq mən qəti əminəm
ki, həqiqəti üzə çıxarmadan problemi həll etmək çətin olacaq. Avropa təcavüzkarı təcavüzkar kimi
göstərməlidir», - dedi.
Sərxanoğlu
«Şərq» qəzeti, 18 may 2001-ci il
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Ermənistan indisini də, perspektivini də uduzub
İlham Əliyev Ermənistan rəhbərliyinə kəskin mesaj göndərərək, bu ölkənin vəziyyətinin daha da
ağırlaşacağını, Azərbaycanın isə işğal vəziyyəti ilə heç vaxt razılaşmayacağını bildirdi.
Azərbaycan parlamentarlarının Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasındakı fəaliyyəti
hələ uzun müddət ciddi müzakirələrin mövzusu olacaq. İlham Əliyevin başçılığı altında fəaliyyət göstərən
azərbaycanlı parlamentarların AŞ PA-nın payız sessiyasında əldə etdiyi nailiyyətlər artıq bütün Avropa
siyasiləri tərəfindən etiraf olunur. Azərbaycan ən azı ona nail olub ki, Ermənistanın bir neçə il əvvələ qədər
xeyli güclü olan beynəlxalq mövqeyi kökündən sarsılıb, dünya birliyinin Ermənistana aid baxış və
təsəvvürlərini dəyişib, onu işğalçı, təcavüzkar və terrora dəstək verən, Azərbaycanı isə təcavüzə məruz qalan
ölkə kimi tanıdıb. Daha vacib olanı budur ki, indi artıq Ermənistanın özü də Azərbaycana münasibətdə işğalçı
və təcavüzkar siyasət yeritməsi faktını nəinki inkar edə bilmir, hətta bu faktı dolayısı ilə təsdiqləmək zorunda
qalıb.
Bu notlar özünü İlham Əliyevin ondan müsahibə götürən müstəqil erməni qəzeti «Aravot»un müxbirinin
suallarına cavablarında da açıq-aşkar özünü göstərir ki, ermənilər nəinki təkcə Qarabağ müharibəsini, özlərinin
bugünkü vəziyyətini, həm də bütün gələcəyini və perspektivini uduzduğunu tam şəkildə anlamağa başlayıb.
Geriyə isə yol yoxdur. Həm də Azərbaycan tərəfi öz diplomatik fəallığını günü-gündən artırır. Bu halda rəsmi
İrəvanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktının elə Ermənistan rəhbərlərinin dilindən etiraf olunacağı
tədricən qaçılmaz məsələyə çevrilir. İlham Əliyevin «Aravot»a müsahibəsi onun Ermənistan rəhbərliyinə, bütün
ermənilərə kəskin mesajıdır. İlham Əliyev Ermənistan ictimaiyyətini bu ölkənin rəhbərlərinin bütün
ermənilərdən gizli saxladığı məsələlərlə tanış edib, öz məntiqli çıxışı ilə Ermənistanın irimiqyaslı və
uzunmüddətli uğurzusluğa məhkum olduğunu əsaslandırıb.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin müxtəlif səviyyəli beynəlxalq tədbirlərdə maksimum dərəcədə çox
müzakirə olunmasının vacibliyinə toxunan İlham Əliyevin fikrincə, bu müzakirələrin intensivliyi Ermənistanın
təcavüzkar ölkə kimi ifşa olunması prosesini sürətləndirir. Bu isə bütün dünyanın Azərbaycanın ədalətli
mövqeyini başa düşməsi və rəsmi Bakını tərəddüdsüz dəstəkləməsi deməkdir. Məntiqi nəticə budur ki,
Ermənistan bu məsələdə tam uduzub.
İlham Əliyev daha bir ciddi məsələyə toxunub. Onun sözlərinə görə, Ermənistan Qarabağ probleminin
üstündən keçib Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq məsələsini qabartmağa, bununla da özünün guya konstruktiv
tərəf olduğunu göstərməyə çalışması Azərbaycanda növbəti erməni hiyləsi kimi qəbul edilir və bu hiylə heç vaxt
keçməyəcək. Həm də ona görə ki, Azərbaycan indiki siyasi, diplomatik və psixoloji üstünlüyünü istifadəsiz
qoymaz. İlham Əliyev Ermənistana xəbərdarlıq etdi ki, Azərbaycanın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunmuş əraziləri azad edilməyincə Azərbaycanın bu ölkə ilə hər hansı iqtisadi əməkdaşlığından söhbət
belə gedə bilməz.
İlham Əliyevin Ermənistanın indiki durumunu və yaxın gələcəyə aid perspektivini peşəkar siyasətçi kimi
təhlil etməsi də nəzərdən yayınmır. İlham Əliyev Ermənistanın ağır durumda olmasını, bu ölkənin sosialiqtisadi, demoqrafik, siyasi-diplomatik baxımdan ciddi bir fəlakətlə üzləşməyə doğru getdiyini xatırladıb. İndi
Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının 1 milyard olduğunu, Ermənistanın isə kasıbçılıq və səfalət ucbatından
boşaldığını bildirən İ. Əliyev bu məqamlara məhz ona görə toxunub ki, ermənilər hansı acınacaqlı və əlverişsiz
durumda olmalarını daha dərindən anlamaq imkanı qazansın. Açığını demək lazımdır ki, İlham Əliyevin bu
addımları əslində Azərbaycanın Ermənistana kifayət qədər böyük effekt verən mənəvi-psixoloji təzyiqləri
anlamına gəlir. Bunu isə sadəcə olaraq təqdir və inkişaf etdirmək, Ermənistanın Azərbaycan qarşısında indi nə
qədər aciz qaldığını bütün ermənilərə izah etmək, anlatmaq lazım və vacibdir. İlham Əliyev erməni mətbuatına
onu da bildirib ki, Azərbaycan Ermənistanla onun arasındakı mövcud status-kvo ilə heç vaxt razılaşmayacaq,
«Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirən hər hansı qərarla heç bir şəraitdə razılaşmayacağıq».
Azərbaycanlı parlamentar onu da bəyan edib ki, «vaxt ötəcək, onda da gec olacaq. Bu gün Ermənistan regional
layihələrdən tamamilə təcrid olunmuşdur». Bu fikrin sadə bir açması var. İlham Əliyevin «Aravot» qəzeti
vasitəsi ilə bütün ermənilərə ünvanladığı mesajın mahiyyətini qısaca belə ifadə etmək olar ki, Ermənistan nəinki
indisini, ümumiyyətlə bütün gələcəyini və perspektivini də uduzub. İlham Əliyevin «sizdə perspektiv barədə
düşünən siyasətçilər görmürəm» deməsi də elə erməni siyasi çevrələrinin öz ölkələrini fəlakətə doğru
sürükləməsinə açıq eyham kimi yozula bilər. İlham Əliyev burada təkcə iqtisadiyyat məsələsinə toxunmayıb.
Söhbət Ermənistanı gözləyən hərtərəfli fəlakətdən gedir.
Famil Cəfərli
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Silah və narkotik maddələrin dövriyyəsi
Milli Məclisin deputatı İlham Əliyevin erməni separatistləri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan əraziləri
olan Dağlıq Qarabağ zonasında narkotik maddələrin yetişdirilməsinə dair məlumatı Avropa Şurasında böyük
rezonans doğurdu. Həmin istiqamətdə öz tədqiqatlarını davam edən siyasətçi R.Novruzoğlu yeni faktlar təqdim
etdi. O, Dağlıq Qarabağa terrorçu Usama bin Ladenin qardaşı - İbrahim bin Ladenin gəlməsi və erməni
separatçıları ilə yaxın əməkdaşlıq etdiyi faktlarını sübut etdi.
Siyasətçinin sözlərinə görə, o, "Yerkrapa" Erməni terrorçu qrupunun silahla təmin edilməsini təşkil etdi.
Tanınmış terrorçunun qardaşı, siyasətçinin sözlərinə görə, Çin Xalq Respublikasından erməni şirkəti tərəfindən
"Tayfun" tipli raketlərin alınması üçün bütün xərcləri ödəmişdi. Novruzoğlu söyləyir ki, onun təkzibedilməz
məlumatı vardır ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində narkotik maddələrin yetişdirilməsi üzrə labaratoriyalar
mövcuddur.
Cari ilin fevral ayında "Yerkrapa" üzvləri Qazaxıstandakı "Astana" qrupuna qoşuldular. Keçən ilin iyun-iyul
aylarında "Yerkrapa" üzvləri yerli diasporanın köməkliyi ilə Fərqanə, Namanqanə, Andijan və Nukusda yeni
şəbəkələr yaratmışlar. İbrahim bin Ladenin Dağlıq Qarabağa gəlməsi illəri sualına cavab verərək, siyasətçi
söylədi ki, "1992 və 1999-cu illərdə Usama bin Ladenin qardaşı Dağlıq Qarabağa ABŞ-ın Nyu-York ştatında
yaşayan erməni milyonçusu Giryan Ovanyanla birlikdə gəlmişdi. Onlar "Yerkrap" terrorist qrupunun "055
saylı" hərbi briqadasında birgə iş gördülər. Onlara həmçinin təşkilatı maliyyələşdirən "Araratsement"
zavodunun keçmiş direktoru, sonra isə Ermənistanın sabiq baş naziri Aram Sarkisyan da qoşuldu.
Hazırda bir qrup ermənilər tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini - narkotik
maddələrin yetişdirilməsi işi təşkil olunmuş Kəlbəcər rayonun orta Qaraşanlı və Ağcakəndə nəzarət edirlər.
"525-ci qəzet"
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İlham Əliyev: "Əgər ATƏT-in təklifləri Azərbaycanın
prinsiplərinə cavab verməsə, biz heç bir nəticə əldə etməyəcəyik"
Qarabağ münaqişəsinin hərbi yol ilə həll olunması istisna edilmir
"Hesab edirəm ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı terror siyasətini dövlət səviyyəsində həyata keçirir. Bunu
başqa cür adlandırmaq olmaz", - deyə Milli Məclisin deputatı, ARDNŞ-nin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev
2001-ci il mayın 17-də Avropa Şurasının miqrasiya, qaçqınlar və demoqrafiya komitəsi tərəfindən Bakıda təşkil
olunmuş "Cənubi Qafqazda qaçqınlar və məcburi köçkünlər" problemi üzrə konfransda jurnalistlərin suallarına
cavab verərək söylədi. Onun sözlərinə görə, məhz həmin siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan ərazisinin 20%-i
işğal olunmuş, bizim insan tələfatlarımız minlərlə, on minlərlə insana bərabər olmuş, ölkədə milyondan artıq
qaçqın yaşayır. Bunun haqqında hazırda bütün dünya bilir. Və əgər 8-10 il bundan əvvəl Azərbaycanın
Avropada və bütün dünyadakı mövqeyi güclü deyildisə, əgər o zamanlar erməni lobbisinin cəhdləri sayəsində
dünya ictimaiyyəti doğru məlumatlandırılmırdısa, hazırda vəziyyət tamamilə dəyişmişdir. İndi hər kəs başa
düşür ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçı və təcavüzkar siyasəti həyata keçirir, - deyə İlham Əliyev
söylədi.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə Qarabağ probleminin həll olunmasına dair danışıqların
nəticələri Azərbaycanın dəfələrlə bəyan etdiyi prinsiplərə uyğun olmasından asılı olacaq. İlham Əliyev
həmçinin ümid etdi ki, bu məsələ üzrə bəzi müsbət nailiyyətlər "Qafqaz dördlüyü"nün görüşündə əldə oluna
bilər. "Lakin, münaqişənin hərbi yol ilə həll olunması da mümkündür və bu istina edilmir", - deyə İlham Əliyev
bəyan etdi.
Hər şeyin öz vaxtı var. İlham Əliyev Azərbaycan parlament heyətinin AŞPA iclasındakı işi haqqında suala
belə cavab verdi. Onun sözlərinə görə, növbəti iclasın işinə hazırlıq aparılır, müxtəlif variantlar müzakirə
olunur. Lakin, İlham Əliyev konkret bir məlumat vermədi, çünki əks tərəf həmçinin hazırlaşa bilər. Bundan
başqa o bildirdi ki, Azərbaycanın nümayəndə heyəti iyunda keçiriləcək iclasda fəal iştirak edəcək və öz sözünü
deyəcək, yeni faktlar göstərəcək.
Avropa Şurası ekspertlərinin siyasi məhbuslarla tanış olmaq məqsədilə Azərbaycana gəlməsi sualına cavab
verərək İlham Əliyev dedi ki, onlar bunun haqqında heç bir məlumat verməmişlər. Onun sözlərinə görə,
Azərbaycanda müxtəlif təşkilatlar siyasi məhbusların müxtəlif siyahılarını təşkil edir. Və bütün bunlar qeyriobyektiv hazırlanır. Məsələn, həmin siyahılara dair bir sıra siyasi partyialar da öz fikirlərini bildirir və hətta
onların fikirləri də fərqlidir. Buna görə də İlham Əliyev hesab edir ki, bu məsələdə məntiq və obyektivlik
mövcud olmalı və əlbəttə, həmin məsələ üzrə fikirlər bir birindən fərqlənəcək, çünki "siyasi məhbus" mənası
ümumiyyətlə yoxdur.
ARDNŞ-in vitse-prezidenti Türkmənistanın son bəyanatına da şərh verdi, çünki həmin bəyanatda bu ölkə
Azərbaycana məxsus olan üç dəniz neft yatağına öz iddialarını irəli sürür. İlham Əliyevin sözlərinə görə,
ARDNŞ-in bu məsələ üzrə hər hansı addım atmaq niyyətində deyil: "Biz Türkmənistana öz mövqeyimizi
dəfələrlə bəyan etmişik. Son bəyanata gəldikdə isə, yəqin ki, XİN nə isə hazırlayır".
Bununla əlaqədar ARDNŞ-nin birinci vitse-prezidenti həmçinin Xəzərin statusu məsələsinə də toxundu.
Onun sözlərinə görə Azərbaycan həmişə bu məsələ üzrə öz mövqeyində dururdu. Hətta 1994-cü ildə bu
mövqeyi dəyişdirmək məqsədilə Rusiya hökumətinin ölkəmizə göstərilən təzyiqə baxmayaraq, beynəlxalq
ekspertlər Azərbaycanın mövqeyini təsdiq etdilər. "Əgər biz o zaman öz mövqeyimizi dəyişməmişdiksə,
gələcəkdə də bunu etməyəcəyik", - deyə İlham Əliyev bəyan etdi.
("Exo" qəzetinin materiallarından)

83

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Artıq 10 ildir ki, ölkə qaçqınların əmələ gəlməsinin səbəbkarı
Ermənistanla münaqişədən əzab çəkir
Bunu İlham Əliyev Bakıda mayın 17-də açılmış Cənubi Qafqazda qaçqınlar və məcburi köçkünlərə dair
beynəlxalq konfransda bəyan etdi
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qaçqınlar, miqrasiya və demoqrafiya komitəsi tərəfindən
təşkil olunmuş konfransda Azərbaycan və erməni qaçqınların həyat tərzləri, Cənubi Qafqaz əhalisinin
yerlərindən köçürülməsi, onların qorunması və köməyin göstərilməsinin zəruriyyəti, milli və beynəlxalq
təşkilatlar arasında əməkdaşlığın koordinasiyası kimi məsələlər müzakirə edildi.
Həmin komitənin sədri Tadeuş İvinskinin sözlərinə görə, konfransın keçirilməsi zəruriyyəti Qafqazda və
Balkanlarda humanitar vəziyyətin indiyə qədər Avropada ən tənqidi olduğu ilə şərtlənir. O, hesab edir ki,
bununla əlaqədar Avropa Şurası həmin problemin həll olunması üçün bütün lazımi tədbirlər aparmalıdır.
Öz tərəfindən AŞPA-da Azərbaycan parlament heyətinin başçısı İlham Əliyev konfrans iştirakçılarının
diqqətini ölkəmizin artıq 10 ildir ki, qaçqınların əmələ gəlməsinə səbəb olmuş Ermənistanla münaqişədən əzab
çəkdiyinə yönəltdi. "Biz 8 milyonluq əhalinin 1 milyonu qaçqın olduğunun nə demək olduğunu yaxşı bilirik", deyə İ.Əliyev qeyd etdi və Köhnə Dünyanın ölkələrini Azərbaycan qaçqınların çadırlarda yaşadığına və onların
həyat tərzlərinin normal standartlardan xeyli uzaq olduğuna göz yummamağa çağırdı.
O, həmçinin təəssüflə qeyd etdi ki, Avropa bu vaxta qədər hələ də bu məsələyə öz münasibətini
bildirməmişdir və xüsusilə vurğuladı ki, Avropa Şurası ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri olaraq
təcavüzkar ölkəyə - Ermənistana həmin məsələdə təzyiq göstərməlidir. T.İvinski İ.Əliyevin tənqidini boş yerdə
qoymamaq üçün qeyd etdi ki, başçılıq etdiyi komitə həmin məsələyə öz gözlərini bağlamayacaq.
Şübhəsiz ki, Ermənistanın nümayəndə heyətinin nümayəndələri öz sözlərini də deməli idilər. Belə ki,
Ermənistanın qaçqınlar üzrə dövlət departamentinin sədri Qaqik Yeqanyan Azərbaycandan Ermənistana köçmüş
ermənilərə xüsusi mükafatlandırmalar ödəməli olduğunu söylədi. Öz növbəsində, yuxarıda qeyd olunmuş
Azərbaycanda və Ermənistanda qaçqınlar və məcburi köçkünlər AŞPA komitəsinin sədr müavini Qabi VermonManqold qeyd etdi ki, Ermənistanda və Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin dəhşətli şəraitdə
yaşadıqlarında məhz siyasətçilər cavabdehdilər. Onun sözlərinə görə, bütün bu insanlar öz doğma evlərinə, ola
bilər ki, sabah qayıda bilməyəcəklər, amma bunun üçün onlara sülh şəraitlərinin zəmanəti lazımdır.
Vermon-Manqold həmçinin söylədi ki, Azərbaycanın Sabirabad və Saatlı rayonlarındakı düşərgələrdə
qaçqınların dəhşətli həyat şərtlərini özü şəxsən görmüşdü. Və onun sözlərinə cörə, çadır və ya düşərgələrdə
yaşayan insanlar artıq beynəlxalq təşkilatlarına ümidlərini itirmişlər və iclasın iştirakçılarını həmin münaqişənin
tezliklə həll olunmasında kömək göstərməyə çağırdı. "Biz, siyasətçilər, dəfələrlə hər iki tərəfin tənqidlərini
eşitmişik, amma artıq münaqişənin konkret həllinə yönəltməliyik", - deyə o, söylədi.
Azərbaycan hökumətinin baş nazir müavini, Dövlət qaçqın komitəsnin sədri Əli Həsənov öz çıxışında
bildirdi ki, o, tarixi analoqlar gətirmiş, Mixail Qorbaçovun və erməni separatistlərin mundar hərəkətlərini
serblərin lideri olan Miloşeviç və faşistlər tərəfindən aparılan hərəkətlərlə müqayisə etdi. Onun fikrncə, artıq
Qorbaçovu və erməni separatistlərini Haaqadakı beynəlxalq tribunanın qabağına qoymaq lazımdır.
Erməni-Azərbaycan münaqişəsi haqqında söhbət açaraq, o, "bu balaca bir etnik münaqişə deyil, bu - ciddi
əsası olan bir münaqişədir" söylədi. Həsənov qeyd etdi ki, ölkənin hər səkkizinci sakini qaçqındır və həmin
göstəriciyə görə Azərbaycanda olan vəziyyətin dünyada heç bir analoqu yoxdur. Erməni təcavüzü nəticəsində,
Azərbaycanda 20 min insan həlak olmuş, 15 min ailə başsız qalmış, 8,5 min insan əlil olmuş, 100 mindən artıq
yaralanmışdı. 900 yaşayış məntəqəsi, 700 məktəb, 270 xəstəxana, onlarla km dəmiryolları dağıdılmışdır.
Azərbaycanın ziyanı həmin münaqişədə 50 milyard ABŞ dollarından çoxdur. Azərbaycanlılarla Ermənistanda
qoyulmuş vəsaitin təxminən 3 milyard ABŞ dolları məbləğində qiymətləndirilir.
"Bu gün humanitar vəziyyət Azərbaycanda hələ də çox kritik vəziyyətdədir. Ərzaqla kömək - ayda adam
başına 4 kq təşkil edir. 300 min məcburi köçkünün 200 mini işsizdir" - deyə o qeyd etdi. Daha bir problem
qaçqın və məcburi köçkünlərin psixoloji bərpasından ibarətdir. ("Turan")
Konfransın Azərbaycanda keçirilməsinin təşəbbüskarı olan AŞPA qaçqınlar, miqrasiya və demoqrafiya
komitəsinin üzvü, Azərbaycan parlamentarı Naira Şaxtaxtinskaya qeyd etdi ki, münaqişənin siyasi
nizamlanması hələ qaçqınların humanitar probleminin həlli demək deyil.
Mövzunu davam edən "Links" Britaniya şirkətinin icraçı direktoru Denis Sammut problemə düzgün
münasibət olmasının vacibliyini xüsusilə qeyd etdi. Onun fikrincə, qaçqınların və məcburi köçkünlərin doğma
yerlərinə qayıtması sülhə dair razılıq və təhlükəsizliyə zəmanət olmadan mümkün deyil.
("Ayna" qəzetinin materiallarından)
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Avropa Şurası Qarabağ münaqişəsinə dair konkret mövqe tutmalıdır
İlham Əliyev Ermənistanı münaqişənin həll olunması müddətində qeyri-kompromis mövqe tutduğu
halda Avropa Şurasının üzvlüyündən çıxardılmağını təklif edir
Oktyabrın 29-da Azərbaycanın Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı (AŞPA) nümayəndə
heyətinin başçısı İlham Əliyev alman bundenstaqı Almaniya-Qafqaz parlamentlərarası qrupunun üzvlərini qəbul
etdi. Qonaqları salamladıqdan sonra Azərbaycanla Almaniya arasında ikitərəfli əməkdaşlığa dair ətraflı danışıq
aparıldı. Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı qeyd etdi ki, parlamentlərarası əlaqələrin güclənməsi iki ölkə
arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi üçün xüsusi şərait yaradır. İ.Əliyev qonaqlara söylədi ki, Azərbaycan AŞna cari ilin yanvar ayında daxil olmuş və o vaxtdan bəri heyətimiz AŞ-nın işində fəal iştirak edir. Almaniya
bundenstanqının üzvləri ilə faydalı işgüzar əlaqələrin mövcudluğunu qeyd edərək deputat İ.Əliyev qonaqların
diqqətini dost ölkənin daimi dayağın hiss olunmasına cəlb etdi və qeyd etdi ki, bu hal əməkdaşlığın
genişlənməsi kimi sayıla bilər. Qonaqlara işlərində uğurlar arzulayan İ.Əliyev Almaniya parlamentində Qafqaz
qrupunun mövcudluğunu çox sevindirici hal kimi qiymətləndirdi.
Almaniya nümayəndə heyətinin başçısı xanım Lyerxen səmimi qəbula görə öz minnətdarlığını bildirdi.
Səfərin məqsədlərini açıqlayaraq o, dedi ki, burada əsas hal Azərbaycana gələrək yerdə məlumatı toplamaqdan
ibarətdir. Almaniyalı qonaq onu maraqlandıran suallardan birinə cavab verməyi xahiş etdi: Azərbaycan xalqı
ölkənin AŞ-na qəbul olunmasını, həmin təşkilatın münaqişənin həll olunmasında oynadığı rolu, və AŞ-nın bizə
fayda verə biləcəyi amilləri necə qiymətləndirir.
Suala cavab verən İ.Əliyev dedi ki, birincisi, xalq böyük məmnuniyyətlə ölkənin AŞ-na qəbul olunmasını
qiymətləndirdi, çünki xalqımız və dövlətimiz demokratiyanın dəyərlərinə sadiqdir. Bu Azərbaycanın nailiyyəti
kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın Avropa ictimaiyyəti ilə əməkdaşlıq etməyi və onlara qoşulmaq arzusu
çoxdan bəllidir. Və bütün bunlar prezident Heydər Əliyevin siyasi kursunun nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan siyasətinin strategiyası dəyişməz qalır.
Öz çıxışında İ.Əliyev aşağıdakı məqamları xüsusilə vurğuladı. O, hesab edir ki, Azərbaycanın AŞ-na
tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunması demokratik istiqamətdə inkişafın güclənməsinə şərait yaradır. Azərbaycan
üçün bu əsas məqsədlərdən biridir. Azərbaycan demokratik, inkişaf etmiş, lakin çox gənc bir dövlətdir. 10 il
ərzində müstəqilliyi əldə etdikdən sonra gələcəyimizə müsbət təsir göstərən dəyişikliklər baş vermişdir. "Lakin,
biz həmin demokratiya proseslərinin daha sürətlə getməsini istəyirik", - deyə İ.Əliyev söylədi və Avropa
Şurasının ölkəyə məhz bu istiqamətdə kömək göstərməyi arzuladı. Məsələnin o biri tərəfinə toxunaraq, deputat
İ.Əliyev söylədi ki, AŞ erməni-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasına öz münasibətini bildirməlidir.
"Azərbaycanın bir milyon vətəndaşı qaçqın və məcburi köçkünləridir, 20% ərazilərimiz işğal olunmuşdur.
Bu, Ermənistanın hərbi silahları tərəfindən həyata keçirilmiş təcavüzkar siyasətin nəticəsidir. Əgər Ermənistan
və Azərbaycan AŞ-nın üzvləridirsə, bir ölkənin əraziləri başqa ölkə tərəfindən işğalı qeyri-mümkündür. Hesab
edirik ki, bu məsələdə AŞ-ı ədalət yolunda duracaqdır", - bu Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyətinin
rəhbəri İlham Əliyevin mövqeyidir. O, vurğuladı ki, bəzən beynəlxalq təşkilatlar ədalətsiz mövqe tutur və
"təcavüzkarı cəzalandırmalı və onun qarşısına sanksiyalar qəbul olunmalıdır". Üçüncü suala cavab verərək,
İ.Əliyev söylədi ki, "AŞ münaqişənin həll olunmasında fəal iştirak etməlidir" və qeyd etdi ki, AŞ təcvüzkar
ölkəyə təzyiq göstərməlidir. Əks halda, biz məsələnin başqa surətdə həll olunmasını tələb edəcəyik Ermənistanın AŞ üzvlüyündən çıxardılmasını, çünki təcavüzkar dövlətin Avropa Şurasında üzvlüyü qəbuledici
ola bilməz və belə dövlət cəzalanmalıdır".
Alman nümayəndə heyətinin başçısı xanım Lyerxen xatırlatdı ki, hər iki dövlət AŞ-na eyni vaxtda qəbul
olunmuş dövlətdir və münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına ümid etdi. O, Avropanı bir ailə kimi
səciyyələndirdi və ailənin üzvlərini bir-biri ilə narazılıqlarının olmamasına nail olacağına əmin olduğunu
bildirdi. Almaniyalı qonaq söylədi ki, AŞ münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır və bu işdə
cəhdlərin aktivləşməsinə dair arzusunu bildirdi və qeyd etdi ki, qonşu dövlətlərin rolu münaqişənin həllində çox
böyükdür.
Almaniya parlamentində Almaniyanın Azad Demokratiya partiyasını təmsil edən xanım Şvetser bəyan etdi
ki, münaqişə tərəflərin birinin beynəlxalq təşkilat olan AŞ tərəfindən müdafiəsini düzgün hesab etmir və buna
görə də onun münaqişə tərəflərinə münasibəti ədalətli olmalıdır. Daha sonra xanım Şvetser Azərbaycanda
seçkilərlə bağlı qanunun qəbul olunması ilə maraqlandı. O, həmçinin sərmayələrlə bağlı sual verdi.
İ.Əliyev xanım Şvetserin söylədiyi fikrə qətiyyətlə cavab verdi - "AŞ münaqişə tərəflərin birini müdafiə
etməlidir" və əlavə etdi ki, biz Ermənistanın ərazilərini işğal etməmişik və bir milyon qaçqınlar ermənilərdən
deyil, azərbaycanlılardan ibarətdir və məhz buna görə də mən sizin mövqeyinizlə razılaşa bilmərəm.
Təcavüzkarı və qurbanı müəyyən etmək lazımdır. Başqa cür AŞ öz mövqeyini dəyişə bilməz, - deyə
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Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı söylədi və dedi ki, əgər Avropa Şurası münaqişənin həll olunma
yolunu görürsə və öz rolunu görürsə, problemə ədalətli mövqedən baxmalıdır.
Sonra deputat S.Seyidov seçkilərlə bağlı suala cavab verdi və söylədi ki, parlamentin hazırki tərkibi
seçkilərə dair yeni qanunlara uyğun formalaşmış və həmin qanun AŞ və Venetsiya Konvensiyası ekspertlərinin
iştirakı ilə hazırlanmışdır.
Deputat İ.Əliyev sərmayələrlə bağlı məsələyə qayıtdı. O, qeyd etdi ki, Azərbaycan sərmayələrin adambaşına
həcmi üzrə keçmiş Sovet respublikaları arasında birinci yer tutur. "Azərbaycan xarici sərmayələr üçün çox
etibarlı bir yerdir: Milli Məclis müvafiq qanunla sərmayələrin müdafiəsini təsdiq etmişdir", - deyə İ.Əliyev
söylədi.
Xanım Lyerxen Azərbaycan nümayəndə heyətinin daxilində müxalifət düşərgəsini təmsil edən deputatın
olmasını xüsusilə vurğuladı. Öz çıxışının sonunda almaniyalı qonaq bölgəmizin gözəlliyini qeyd etdi, söylədi ki,
Bakıya öz təşəbbüsü ilə qatarla gəlmişdi. Lakin, təəssüf ki, bu qatar ancaq Tbilisi ilə Bakı arasında gedir və
Cənubi Qafqazın üç respublikası arasında bütün növ nəqliyyatın istifadə olunmasına ümidvar olduğunu bildirdi.
İ.Əliyev bu məqamı da cavabsız qoymadı və dedi ki, o, həmçinin üç ölkənin paytaxtları arasında nəqliyyatın
keçdiyinə ümidvardır. Lakin, bu sadəcə Azərbaycanın arzusundan asılı deyil. "Əgər Ermənistan torpaqlarımızı
azad etsə, hər şey qaydasında olacaq. Əks halda, regional əməkdaşlıq haqqında heç bir söhbət ola bilməz", deyə İ.Əliyev söylədi və terrorizmə dair söhbətini davam edib qeyd etdi ki, Azərbaycan beynəlxalq terrorizmdən
əzab çəkir.
"Ancaq birgə işin aparılması sayəsində biz təhlükəsizliyimizi təmin edə bilərik", - İ.Əliyev söylədi.
SƏNAN
"Yeni Azərbaycan" qəzeti,
30 oktyabr 2001-ci il
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Müharibəyə doğru çağırış - populizmdir
Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin başçısı İlham Əliyev müxalifət partiyasının bəzi deputatları
tərəfindən səslənmiş bəyənatları populizm adlandırır. Onların sözlərinə görə, Ermənistanla heç bir nəticə
verməyən danışıqları dayandırmaq və Dağlıq Qarabağ uğrunda müharibə başlamaq lazımdır. "Parlamentdə hər
bir deputat öz fikrini azad söyləyə bilər. Lakin həmin bəyənatlara məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır", - deyə o
söylədi ("Şərq").
İ.Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanın hökuməti işğal olunmuş torpaqların qaytarılmasını istəyir və bunun
üçün əlindən gələni edir. Azərbaycanın və Ermənistanın AŞ qəbul olunmasından əvvəl sülhə tezliklə nail olması
əsas şərtlərdən biri olmuşdur və ölkəmizin rəhbərliyi həmin öhdəçiliyi yerinə yetirir. Paramentarın sözlərinə
görə, münaqişənin həll olunması üçün Azərbaycanın AŞ-da yeni fürsətləri yaranmışdır.
“Ermənistanla müharibənin aparılmasına dair bəyanatlara gəldikdə isə, belə çağırışlar əvvəllər də səslənmiş,
lakin onların müəllifləri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin gərginləşməsi dövrlərində birdən siyasi səhnədən
yox olurdular”,- deyə İ.Əliyev söylədi.
Azərbaycan ictimaiyyətin milli qəsdlərinin yenidən güclənməsi ATƏT Minsk qrupun həmsədrlərin Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi bölgəsinə son səfəri ilə bağlıdır. Azərbaycanda bəzi qüvvələr bütün bunların heç bir nəticə
gətirməyəcəyinə əmindir. Hazırda müxalifət və bəzi müstəqil siyasətçilər yenə də Minsk qrupun problemin həll
olunmasında fürsətlərinin tükənməsindən danışırlar. Həmsədrlər tərəfindən son zamanlar təklif edilmiş
münaqişənin həll olması variantların Azərbaycanın maraqlarına cavab verməməsini sübut olaraq göstərirlər.
Hərbi əməliyyatların başlanılması, müşahidəçilər əmindirlər ki, beynəlxalq qurumların problemin həllinin
axtarışını daha intensiv edəcəkdir.
Azərbaycan tərəfi ATƏT Parlament assambleyasına Minsk qrupun Qarabağ münaqişəsi üzrə işin
nəticələrini müzakirə etmək təklif edir. Növbəti ilin 20-21 fevral tarixində Venada ATƏT Parlament
assambleyasının qış iclası keçiriləcəkdir. Bunun haqqında Milli Məclisin dünənki iclasında həmin təşkilatdan
Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, iqtisadi siyasət üzrə daimi parlament komissiyasının başçısı Səttar
Səfərov bəyan etmişdi. Azərbaycanın nümayəndə heyəti iclasın gündəliyinə ATƏT Minsk qrupun DağlıqQarabağ münaqişəsinin həll olunmasında aparılan işin nəticələri üzrə məruzəsinin müzakirə məsələsini daxil
etmək təklif etdi.
Onun sözlərinə görə, hazırda bu məsələ ATƏT PA katibliyində müzakirə olunur. Bundan əlavə, həmin
təşkilatın nizamnaməsinə bəzi dəyişiklər etmək planlaşdırılır ki, müvafiq qərarlar sadəcə konsensus əsasında
yox, həmçinin hər iki dövlətin razılaşmadığı halında da qəbul oluna bilsin. S.Səfərovun sözlərinə görə,
Azərbaycan həmçinin ATƏT PA Ermənistanı təcavüzkar adlandırmağa çağırır və 2003-cü ilin ərzində
separatizmlə mübarizə problemini müzakirə etmək təklif edir".
07.10.2002. "Ayna" qəzeti.
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İraqdan sonra növbə Ermənistana çata bilər
İsveç parlamentinin üzvü Qoran Lendbladın sözlərinə görə, dünya birliyi beynəlxalq hüququ saya salmayan
bütün dövlətlərə qarşı birmənalı mövqe nümayiş etdirməlidir.
Ötən həftədən ölkəmizdə olan İsveç-Azərbaycan Komitəsinin nümayəndə heyəti səfərini Milli Məclisdəki
görüşlərlə yekunlaşdırıb. İsveç parlamentarı, Avropa Parlamentinin (Avropa Birliyinin məşvərətçi qurumu)
üzvü Olle Şmidin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinə deputatlar, İsveçdəki azərbaycanlı icmasının təmsilçiləri
daxil idi.
Qonaqların ölkəmizin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı parlament nümayəndə heyətinin
rəhbəri, AŞPA sədrinin müavini və Büro üzvü İlham Əliyevlə görüşündə Azərbaycan-İsveç əlaqələri,
Azərbaycan gerçəkliklərinin Avropada təbliği işində İsveç-Azərbaycan Komitəsinin rolu müzakirə edilib. İlham
Əliyev qonaqları səmimiyyətlə salamlayaraq Azərbaycanda gedən demokratikləşmə prosesi, prezident Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasi, iqtisadi, sosial və hüquqi islahatlar barədə ətraflı məlumat verib,
ölkəmizin beynəlxalq strukturlara, o cümlədən, Avropa təşkilatlarına inteqrasiyasından danışıb. Azərbaycan
üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən söhbət açan İlham Əliyev
bildirib ki, bu münaqişə nəticəsində bir milyondan artıq soydaşımız öz doğma yurd-yuvalarından didərgin
düşmüş, əksəriyyəti çadır düşərgələrində məskunlaşmışlar. İsveçli qonaqlar Sabirabaddakı köçkün
düşərgələrindən birində bu insanlarla görüşmüş və onların ağır vəziyyəti ilə tanış olmuşlar. İlham Əliyev
təəssüflə qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe tutduğuna görə, Azərbaycan rəhbərliyinin bu
münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək səyləri hələlik nəticə vermir. İşğalçı dövlət zəbt olunmuş Azərbaycan
torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmaq haqqında BMT qətnamələrinə və digər beynəlxalq təşkilatların qərarlarına
məhəl qoymur. "Bu gün Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş Azərbaycan əraziləri ermənilər tərəfindən
terrorçuluq və narkotiklərin tranziti üzrə qanunsuz fəaliyyət ərazisinə çevrilmişdir” - deyə İlham Əliyev əlavə
edib.
İlham Əliyev qeyd edib ki, bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti ölkədə yaradılmış Neft
Fondunun vəsaitindən şəffaflıq şəraitində istifadə edərək, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərini
qismən həll etməyə çalışır. Lakin beynəlxalq humanitar təşkilatlar da bu sahədə öz səylərini artırmalıdırlar.
Daha sonra İlham Əliyev Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar barəsində danışaraq vurğulayıb ki,
ölkə iqtisadiyyatında əldə olunmuş nailiyyətlər, ilk növbədə, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə yaradılmış ictimaisiyasi sabitliyin nəticəsidir.
Hazırda Azərbaycan ümumi daxili məhsulun artımına və inflyasiyanın aşağı həddinə görə MDB ölkələri
arasında, adambaşına düşən birbaşa xarici sərmayənin miqdarına görə isə hətta Şərqi Avropa dövlətləri sırasında
öndə gedir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihələrinin həyata
keçirilməsi uğurla aparılır. Öz növbəsində nümayəndə heyətinin rəhbəri, Avropa Parlamentinin üzvü Olle Şmid
Sabirabadda şahidi olduqları acınacaqlı vəziyyəti xatırlatdı. Azərbaycan hökumətinin bu insanlara hər cür
yardım göstərməsini alqışlayan qonaq bildirib ki, onlara humanitar kömək göstərilməsi üçün İsveç hökumətinə
və parlamentinə məlumat verəcəkdir. İsveç parlamentarı regionda sülhü bərqərar etmək və insanları öz doğma
yurd-yuvalarına qaytarmaq üçün Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əməl etməsinin
zəruri olduğunu, indiyədək Ermənistanın belə bir addım atmamasını yolverilməz adlandırıb. "Azərbaycanın
qədim tarixə və ənənələrə malik olduğunu İsveçdə də yaxşı bilirlər. Bu ölkənin belə ağır problemlərlə
qarşılaşması bizi məyus edir. Güman edirəm ki, onlar tezliklə öz həllini tapacaq" - deyə Olle Şmid bildirib.
Görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlama verən isveçli qonaqlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin indiyədək həllinin
tapılmamasının səbəbini Ermənistanın qeyri-konstruktivliyində gördüklərini deyiblər.
"Lider" TV-yə açıqlama verən nümayəndə heyətinin üzvü, İsveç parlamentinin deputatı Qoran Lendblad
beynəlxalq hüququ, BMT qətnamələrini saya salmayan bütün dövlətlərə qarşı dünya birliyinin birmənalı sərt
münasibət bəsləməsinin vacibliyini vurğulayıb. Onun qənaətinə görə, hazırda İraqın BMT qətnamələrinə əməl
etməsinə çalışan beynəlxalq birlik unutmamalıdır ki, Ermənistan da neçə illərdir ki, BMT-nin qətnamələrinə
rəayət etmir. İsveç parlamentarının sözlərinə görə, İraq problemi həll edildikdən sonra Ermənistanı da analoji
aqibət gözləyə bilər. Bu dövləti də BMT qətnamələrinə əməl etməyə məcbur etmək lazım gələcək. İsveçAzərbaycan Komitəsinin üzvləri bu yöndə mümkün səylərini göstərəcəklərini deyiblər.
Nümayəndə heyətinin üzvü, Azərbaycan-İsveç Cəmiyyətinin sədri Manaf Səbabi bildirib ki, İsveçdəki
azərbaycanlı icmasının Xocalı soyqırımının rəsmən tanınması xahişilə bu ölkənin baş nazirinə və parlament
sədrinə müraciət etdiklərini bildirib.
S.Səbabi əlavə edib ki, rəhbərlik etdiyi icma Xocalı faciəsinin günahkarlarının cəzalandırılması tələbi ilə
Beynəlxalq Haaqa Məhkəməsinə müraciət hazırlayıb.
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27.02.2003. “Bizim Əsr”
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Avropa Şurası Qarabağ münaqişəsinin həllinə real töhfə verməlidir
AŞPA-nın vitse-prezidenti və Büro üzvü İlham Əliyev AŞPA məruzəçisi Terri Devislə görüşdə
Ermənistanın təcavüzünün nəticəsi olan bir milyon azərbaycanlının insan haqlarını önə çəkib İlham Əliyev:
"Avropa Şurası kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilat nəzərə almalıdır ki, Ermənistanın təcavüzkar mövqeyi Cənubi
Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinə və ümumi demokratikləşdirmə proseslərinə böyük ziyan
vurur"
Xəbər verdiyimiz kimi, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi, britaniyalı parlamentar Terri Devis regiona ilk
səfərinə başlayıb. Aprelin 13-də Bakıya gələn T.Devis bir sıra görüşlər keçirib.
Dünən səhər AŞPA məruzəçisi AŞPA-dakı Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Nümayəndə
heyətinin başçısı, AŞPA-nın vitse-prezidenti və Büro üzvü İlham Əliyev bu səfəri yüksək qiymətləndirib və
qeyd edib ki, AŞPA-da və Britaniya parlamentində yüksək nüfuza malik olan Terri Devisin ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçi təyin edilməsinin böyük əhəmiyyəti var.
Sonra İlham Əliyev qonağa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, səbəbləri və nizama salınmasına dair
danışıqlar prosesi barədə ətraflı məlumat verib. AŞPA-nın vitse-prezidenti konkret faktlara əsaslanaraq,
Ermənistanın təcavüzünün nəticələrindən - Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin işğal olunmasından və bir
milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün ağır vəziyyətindən danışıb. O bildirib ki, Ermənistan tərəfindən
fərqli olaraq, Azərbaycan danışıqlar prosesində dəqiq mövqe tutur və hesab edir ki, münaqişə yalnız hamılıqla
qəbul olunmuş beynəlxalq prinsiplərə - dövlətlərin ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə
dönmədən əməl edilməklə aradan qaldırıla bilər. "Ermənistanın bu beynəlxalq normalara etinasızlıq göstərməsi
məsələnin həllinə qeyri-konstruktiv yanaşmasında özünü açıq-aşkar büruzə verir. Ermənistan işğal etdiyi
Azərbaycan torpaqlarının dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsi barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrini və beynəlxalq təşkilatların qərarlarını yerinə yetirməkdən indiyədək boyun qaçırır" - deyə İlham
Əliyev qonağı bu məqama diqqət verməyə çağırıb.
İlham Əliyev bir məqamı da vurğulayıb ki, Ermənistanın bu mövqeyi Cənubi Qafqaz regionunda sülhün
və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinə və ümumi demokratikləşdirmə proseslərinə böyük ziyan vurur. O, AŞPA
məruzəçisinin diqqətinə çatdırıb ki, Azərbaycan da, Ermənistan da Avropa Şurasına daxil olarkən bu
münaqişəni dincliklə nizama salmağa dair öhdəlik götürmüşlər. Lakin öz öhdəliklərinə sadiq qalan
Azərbaycandan fərqli olaraq, Ermənistan bu öhdəlikləri addımbaşı pozur. Avropa Şurasının üzvü olan bir
dövlətin bu təşkilatın üzvü olan digər dövlətin ərazisinin bir hissəsini işğal etməsi isə, ümumiyyətlə, yolverilməz
haldır. "Avropa Şurası, bütün beynəlxalq təşkilatlar bir milyondan çox azərbaycanlının hüquqlarının pozulması
faktına daha böyük diqqət yetirməlidir" - deyə İlham Əliyev bildirib. Sonra AŞPA-nın vitse-prezidenti
Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafından, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi üçün qanunvericilik bazası
yaradılmasından ətraflı danışıb. Terri Devis səmimi qəbula və ətraflı məlumata görə İlham Əliyevə təşəkkür
edərək dedi ki, münaqişə regionuna özünün ilk səfərinin gedişində daha çox məlumat toplamağa çalışacaq.
Onun sözlərinə görə, Avropa Şurası bütün münaqişələrin, o cümlədən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
dinciliklə həllinə tərəfdardır.
“Bizim Əsr”, 16.04.2003.
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İşğal olunmuş torpaqlar azad edilməyincə Ermənistanla
sülhdən söhbət gedə bilməz
İlham Əliyev müxalifətin ona ünvanladığı populist ittihamlara cavab verdi. Baş nazir bəyan edib ki,
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Heydər Əliyevin apardığı prinsipial siyasəti dəyişməyəcək və
heç bir təslimçi sülhə imza atmayacaq.
Seçki kampaniyasının ilk günündən müxalifət qüvvələrinin İlham Əliyevə qarşı böhtanlarının bir
istiqaməti də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlıdır. Xüsusilə İlham Əliyev baş nazir vəzifəsinə təyin
olunandan sonra bu ittihamlar daha da intensivləşib.
Müxalifət dairələrinin cəfəng ittihamlarına görə, İlham Əliyevin prezident seçilməsi ilə Azərbaycan
Dağlıq Qarabağla vidalaşmalı olacaq. Guya Qərb İlham Əliyevin prezidentliyinə o şərtlə razılaşar ki, o, dövlət
başçısı postuna gələndən sonra Qarabağ münaqişəsinin təslimçi sülh əsasında həllinə razılıq versin.
Qeyd etmək lazımdır ki, müxalifət bu cür cəfəng ittihamları ötən 10 il ərzində prezident Heydər Əliyevə
də ünvanlayıb. Lakin Heydər Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, dövlət suverenliyi ilə bağlı qəti və dönməz
siyasi xəttini davam etdirib və nəinki Ermənistanla heç bir təslimçi sülhə getməyib, üstəlik bu yöndə beynəlxalq
təşkilatların, ayrı-ayrı dövlətlərin təzyiq və təşviqlərinə də sərt cavab verib.
Odur ki, Azərbaycanda Heydər Əliyev xəttinin davam etdirilməsini özünün başlıca siyasi meyarı sayan
İlham Əliyevə də analoji ittihamların irəli sürülməsi də təəccüb doğurmamalıdır. Bazar günü "Nə? Harada? Nə
vaxt?" intellektual oyunu üzrə dünya çempionatının təntənəli bağlanış mərasimində iştirak edən baş nazir İlham
Əliyev jurnalistlərə müsahibəsində bu məqamı bir daha vurğuladı. Müxalifətin ona ünvanladığı ittihamları
populist və əsassız adlandıran İlham Əliyev "Mənim mövqeyimdə heç bir dəyişiklik olmayıbdır. Əgər fikir
versəniz, bir neçə ildir bu barədə mən öz fikirlərimi açıq-aydın bildirmişəm və yenə bildirirəm.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tamamilə bərpa olunmalıdır, işğalçılar Azərbaycanın torpaqlarını azad
etməlidirlər. Ondan sonra hər hansı bir sülh müqaviləsindən söhbət gedə bilər. Biz bu prinsiplərdən geri çəkiləsi
deyilik" - deyə bildirib. Baş nazir əlavə edib ki, Azərbaycan iqtidarı bundan sonra da münaqişəni sülh yolu ilə
həll etmək üçün bütün imkanlardan istifadə edəcək: "İmkanlar tükənməyib. Minsk qrupu səylərini davam etdirir.
Prezidentlərin ikitərəfli görüşləri gələcəkdə də keçiriləcək. Yeni vəziyyət yarana bilər. Dünya dəyişir. Bilirsiniz
ki, son iki il ərzində dünyada, bizim regiona yaxın olan yerlərdə çox mühüm proseslər baş veribdir. Əgər
belədirsə, gərək biz hər bir vasitədən istifadə edək".
İlham Əliyev bəyan edib ki, beynəlxalq birlik regionda sülhün bərqərar edilməsində maraqlıdır. Amma
sülh hansısa tərəfin birtərəfli güzəştinə əsaslana bilməz: "O ki qaldı Azərbaycanın prinsipial mövqeyinə, ilk
növbədə, işğal edilmiş bütün ərazilər bizə qaytarılmalıdır, Dağlıq Qarabağa dair ardıcıl danışıqlara artıq bundan
sonra başlamaq olar. Ərazi bütövlüyümüz tanınıb, pozulmazdır və məsələnin dincliklə həlli yalnız bu bəndlərə
əməl edilməsi şərtilə mümkündür".
Baş nazir əlavə edib ki, Azərbaycan müharibədən zərər çəkib, ərazimizin 20 faizi işğal edilib, ölkədə bir
milyondan çox qaçqın və köçkün var: "Lakin, buna baxmayaraq, Azərbaycanda iqtisadi inkişafda böyük tərəqqi
əldə edilib. Ərazilərimizi işğal etmiş təcavüzkar ölkə olan Ermənistan isə dərin iqtisadi böhran keçirir, ölkə
tamamilə xarici yardımdan asılıdır. Bir sözlə, qoy onlar mövcud olmayan üstünlük barədə xülyalarla özlərinə
təsəlli verməsinlər". İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan bir dövlət kimi güclənir, inkişaf edir və vaxt onun
xeyrinə işləyir. Bu isə nəticə etibarilə münaqişənin ədalətli həllində bizə yardım edəcək: istər sülh yolu ilə,
istərsə də digər vasitələrlə. Baş nazir bildirib ki, Azərbaycanın regional əməkdaşlıq layihələrinə münasibəti də
dəyişməyəcək: "Qarabağ məsələsi həll edilməyincə, Ermənistanla hər hansı regional əməkdaşlıqdan söhbət gedə
bilməz". İlham Əliyev nizamlama prosesində Dağlıq Qarabağın hansısa şəkildə müstəqil olmasının yolverilməz
olduğunu bir daha vurğulayıb: "Azərbaycan öz sərhədləri daxilində tanınıb. Avropada bir çox ölkələrdə muxtar
vilayətlər var. Odur ki, biz məsələnin həlli yolunu yalnız bu istiqamətdə axtarmalıyıq. Dağlıq Qarabağ tarixən
Azərbaycan ərazisidir və o, ancaq yüksək muxtariyyət statusuna malik ola bilər. Biz öz mövqeyimizi dəfələrlə
izah etmişik, o da bundan ibarətdir ki, biz Dağlıq Qarabağa ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə hazırıq".
“Bizim Əsr”, 20.08.2003.
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Avropa Şurası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
siyasi qiymət verməlidir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AŞPA-nın Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisini qəbul etmişdir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da Prezident sarayında AŞPA-nın Siyasi
işlər komitəsinin üzvü, bu qurumun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Terri
Devisi qəbul etmişdir.
Qonağı səmimiyyətlə qarşılayan Azərbaycan dövlətinin başçısı İLHAM ƏLİYEV dedi:
-Hörmətli cənab Devis, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi ürəkdən salamlayıram.
Avropa Şurası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı artıq ilk addımlar atmışdır.
Xüsusi məruzəçi təyin edilmişdir və biz çox şadıq ki, məruzəçi kimi Siz bu məsələ ilə çox fəal məşğul
olursunuz. Doğrudur, bu məsələ müzakirə olunanda Ermənistan tərəfi buna razılıq vermək istəmirdi və məsələni
arxa plana çəkmək istəyirdi. Buna baxmayaraq, Avropa Şurasının qəti qərarı bundan ibarət oldu ki, məsələ
gündəliyə salınsın və Siyasi komitədə müzakirə olunsun, eyni zamanda, xüsusi məruzə hazırlansın.
Əlbəttə, biz ümidvarıq ki, bu məruzədə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında
real həqiqətlər öz əksini tapacaqdır. Bu həqiqətlər ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz
etmiş, torpaqlarımızın 20 faizini işğal etmiş və bu işğalın nəticəsində bir milyondan artıq insan öz doğma
torpaqlarından didərgin düşmüşdür. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləşən 7 rayon işğal altındadır və bu
faktlar Avropa Şurasının rəsmi sənədlərində öz əksini tapmışdır.
Dünya ictimaiyyətinin bu məsələyə böyük diqqət göstərməsi bizi çox sevindirir. Avropa Şurası bilavasitə
bu məsələ ilə məşğuldur, eyni zamanda, Avropa İttifaqı çərçivəsində müzakirələr aparılır. Hesab edirəm ki,
bunlar müsbət istiqamətdə atılmış addımlardır. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
da bu münaqişə ilə bağlı 4 qətnaməsi vardır və həmin qətnamələrdə göstərilir ki, Ermənistanın işğalçı qüvvələri
qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Digər tərəfdən, ATƏT-in Minsk qrupu bu məsələ ilə
bilavasitə məşğul olur və vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüşdür. Ən əlamətdar hal ondan ibarətdir ki,
son görüşlərimizdə Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi barədə elə
bu otaqda açıq-aşkar bəyanat vermişlər.
Əlbəttə, biz Avropa Şurasının bu məsələ ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunu əvəz etməsini istəməzdik.
Lakin hesab edirik ki, Avropa Şurası tərəfindən, o cümlədən məruzədə bu münaqişəyə siyasi qiymət
verilməlidir. Əminəm ki, bu siyasi qiymət veriləcəkdir və həqiqət öz yerini tapacaqdır. Mən bu çətin işdə sizə
uğurlar diləyirəm.
Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən TERRI DEVİS dedi:
-Cənab Prezident, bu, mənim Sizinlə ötən ilin sentyabrından bəri ilk görüşümdür və fürsətdən istifadə
edərək, atanızın vəfatı ilə əlaqədar şəxsən Sizə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Yəqin ki, bilirsiniz, bu gün mən
onun məzarını ziyarət etmişəm.
Mən habelə Sizi Azərbaycan Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə də təbrik etmək istəyirəm.
Bildiyiniz kimi, mənim vəzifəm ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini əvəz etmək deyildir. Mənim
işim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına dair məruzə hazırlamaqdan ibarətdir. Siz özünüz də
qeyd etdiyiniz kimi, bu, heç də asan iş deyildir. Bir il əvvəl mən Sizin atanızla görüşərkən o bildirmişdi ki,
Dağlıq Qarabağ haqqında bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri hesabat hazırlayır. Lakin onların heç
biri orada olmayıblar. O vaxt mən Heydər Əliyevə söz verdim ki, münaqişə zonasına səfər edəcəyəm və bu
sözümü yerimə yetirdim.
Deyə bilərəm ki, bu problemin tezliklə həll olunması zəruridir, çünki münaqişə bir çox insanlara - qaçqın
və köçkün vəziyyətinə düşmüş adamlara ciddi təsir edir. Həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda, həm də Dağlıq
Qarabağın özündə adamlarla söhbət edərkən bir daha şahidi oldum ki, onların vəziyyəti çox ağırdır. Çox yaxşı
haldır ki, indi açıq qarşıdurma olmadığından insanlar həlak olmur və münaqişənin dinc yolla həlli üçün hələ
imkanlar mövcuddur. Avropa Şurasının üzvləri kimi həm Azərbaycan, həm Ermənistan, eyni zamanda, Avropa
Şurası özü də münaqişəni dinc yolla həll etmək yollarını axtarmalıdırlar.
Britaniyanın nümayəndəsi kimi mən bu məsuliyyəti üzərimə götürmüşəm və biz keçmişi yada salaraq
çalışmalıyıq ki, gələcəkdə münaqişə qurbanları olmasın, ailələr başçılarını itirməsinlər. Bu məsuliyyəti üzərimə
götürərkən bir çoxları mənə problemin ağır olması ilə əlaqədar məsləhətlər verirdilər. Eyni zamanda, mən həm
Azərbaycanın, həm də Ermənistanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasında fəal iştirak etmişəm və indi də
çalışacağam ki, tez bir zamanda obyektiv məruzə hazırlayım. Siz bilirsiniz ki, münaqişə zonasına səfər zamanı
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hava şəraitinin pisləşməsi ucbatından bizim bir çox problemlərimiz oldu. Lakin məruzəni hazırlamaq üçün mən
orada olmalı idim.
Bir daha bildirirəm ki, mən məruzənin tez bir zamanda hazır olmasına çalışacağam və onun obyektiv
olması üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Ən vacibi odur ki, biz səylərimizi problemin tezliklə həllinə yönəldək və
bununla da Cənubi Qafqaz regionunda yaşayan bütün xalqların daha yaxşı gələcəyini təmin edək.
Qəbulda Azərbaycan parlamentinin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov iştirak
edirdi.
AzərTAc
27.02.2004
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti
Robert Koçaryanın Kazan görüşü
Avqustun 27-də Tatarıstan Respublikasının paytaxtı Kazanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və
Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın görüşü keçirilmişdir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin də iştirak
etdikləri görüşdə dövlət başçıları Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması məsələlərini geniş müzakirə etmişlər.
Sonra görüş təkbətək davam etdirilmişdir.
AzərTAc
2005-08-28
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü
AzərTAc-ın xüsusi müxbirləri xəbər verirlər ki, fevralın 10-da Paris yaxınlığındakı Rambuye sarayında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Robert
Koçaryanın ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü olmuşdur.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair müzakirələr
aparıldı.
Sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında təkbətək görüş keçirildi.
Dövlət başçılarının təkbətək görüşünün fevralın 11-də davam etdiriləcəyi gözlənilir.
AzərTAc
10 Fevral, 2006
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan
arasında təkbətək görüş olmuşdur
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 11-də Paris yaxınlığındakı Rambuye
sarayında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT sədrinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşmüşdür.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan arasında təkbətək
görüş olmuşdur.
Prezidentlər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Praqa prosesi əsasında nizama
salınması ilə bağlı məsələləri müzakirə etmişlər.
AzərTAc
11 Fevral, 2006
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti
Robert Koçaryanın görüşü
İyunun 4-də Buxarestdə, Polşanın Rumıniyadakı səfirliyinin binasında Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın görüşü keçirilmişdir.
Görüş iyunun 5-də davam etdirilmişdir.
AzərTAc
05 İyun, 2006
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti
Robert Koçaryanın görüşü
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB
dövlət başçılarının Minskdə keçirilən zirvə görüşü çərçivəsində noyabrın 28-də, Rusiya Federasiyasının
Belarusdakı səfirliyinin binasında Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan ilə görüşmüşdür.
Əvvəlcə geniş tərkibdə keçirilən görüşdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar
Məmmədyarov və Vartan Oskanyan, habelə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, ATƏT-in hazırkı sədri
Karel de Quxt, onun şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşik, rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov da iştirak edirdilər.
Görüşü giriş sözü ilə açan Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqlar
prosesinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğuladı.
Sonra dövlət başçıları görüşü təkbətək davam etdirdilər. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

AzərTAc
“Xalq qəzeti”, 29 noyabr 2006-cı il
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti
Robert Koçaryanın görüşü
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, iyunun 9-da Sankt-Peterburqun “Konqreslər sarayı” dövlət
kompleksinin “Baltik ulduzu” mehmanxanasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan
Prezidenti Robert Koçaryanın görüşü keçirilmişdir.
Üç saat davam edən görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov
jurnalistlərə bildirmişdir ki, əvvəlcə prezidentlər təkbətək görüşmüşlər. Sonra ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri və xarici işlər nazirləri danışıqlara qatılmışlar.
Azərbaycanın xarici işlər naziri demişdir ki, tərəflər mövqelərini bildirmiş, başlıca prinsiplər
müzakirə olunmuşdur. Biz həmin prinsiplər əsasında regionda uzunmüddətli sülhə nail olunması barədə razılığa
gəlməyə hazırlaşırıq.
AzərTAc
9 iyun 2007-ci il
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti
Serj Sarkisyanın görüşü
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, iyunun 6-da Sankt-Peterburqda Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.
Görüşdə ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak etmişlər.
Görüşün yekunlarına əsasən iki ölkənin xarici işlər nazirləri – Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbandyan
mətbuat konfransı keçirmişlər. Xarici işlər nazirləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşünü
müsbət və konstruktiv hadisə kimi qiymətləndirdilər.
Bildirildi ki ki, prezidentlər tərəflərin mövqeləri ilə tanış olmuş, xarici işlər nazirlərinə danışıqlar
prosesinin davam etdirilməsi üçün Minsk qrupu ilə əməkdaşlıq etmək barədə təlimat vermişlər.
Elmar Məmmədyarov onu da vurğulamışdır ki, Minsk qrupunun vasitəçilik fəaliyyətinin davam etdirilməsi
arzusu ifadə olunmuşdur. O bildirmişdir ki, hazırda prezidentlərin və xarici işlər nazirlərinin iş cədvəli nəzərə
alınmaqla, həmsədrlərin regiona növbəti səfərinin vaxtı razılaşdırılır. Gözlənildiyinə görə, bu səfər iyunun
axırlarında baş tuta bilər.
Elmar Məmmədyarov sonda demişdir: “Biz qarşılıqlı yanaşmalarla tanış olandan sonra tərəflərin
mövqelərinin yaxınlaşdırılması üzrə işi davam etdirməliyik”.
Amerikalı həmsədr Mətyu Brayzə də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü uğurlu görüş
adlandırmışdır. O demişdir ki, hər iki tərəfin arzuları nəzərə alınmaqla, vasitəçilərin təkliflərini yaxşılaşdırmaq
lazımdır.
Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov konkret nəticələr əldə etmək üçün əməkdaşlığı
davam etdirməyə hazır olduqlarını bildirmişdir.
AzərTAc
6 iyun 2008-ci il
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü
AzərTAc xəbər verir ki, noyabrın 2-də, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü başa
çatdıqdan sonra Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı ilə danışıqlar üçtərəfli formatda
davam etdirilmişdir.
Sonra görüşə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın xarici işlər nazirləri qoşulmuşlar.
AzərTAc
2 noyabr 2008-ci il
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri bəyannamə imzalamışlar
AzərTAc xəbər verir ki, noyabrın 2-də Rusiya dövləti başçısının “Mayn Dorf” iqamətgahında, üçtərəfli
formatda görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan
və Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Bəyannamə imzalamışlar.
Bəyannamənin imzalanmasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak etmişlər.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini Bəyannamənin mətni ilə
tanış etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan
Respublikasının və Rusiya Federasiyasının
bəyannaməsi
Rusiya Federasiyası Prezidentinin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının
və Rusiya Federasiyasının prezidentləri 2008-ci il noyabrın 2-də Moskvada görüşərək,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vəziyyətini və onun siyasi vasitələrlə, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri kimi Rusiyanın, ABŞ-ın və Fransanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa
dialoqun davam etdirilməsi yolu ilə həlli perspektivlərini konstruktivlik şəraitində konkret şəkildə və dolğun
müzakirə edərək,
1. Bəyan edirlər ki, münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsipləri və normaları, bu çərçivələrdə qəbul
olunmuş qərarlar və sənədlər əsasında siyasi yolla həlli ilə Cənubi Qafqazda vəziyyətin sağlamlaşmasına və
regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinin təmin olunmasına kömək edəcəklər ki, bu da
regionda iqtisadi inkişaf və hərtərəfli əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradacaqdır.
2. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişənin siyasi yolla həllinin əsas prinsiplərinin işlənib
hazırlanması məqsədi ilə 2007-ci ilin noyabrın 29-da Madriddə tərəflərlə keçirilmiş görüşü və sonrakı
diskussiyalar nəzərə alınmaqla, həmsədrlərin vasitəçilik səylərinin davam etdirilməsinin böyük əhəmiyyətə
malik olmasını təsdiq edirlər.
3. Razılaşırlar ki, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olunmasının bütün aspektləri və mərhələləri
hüquqi öhdəliklər yaradan beynəlxalq təminatlarla müşayiət edilməlidir.
4. Qeyd edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla
həllinin razılaşdırılması üzərində işi davam etdirmək, o cümlədən gələcəkdə yüksək səviyyədə təmasların
gedişində davam etdirmək barədə razılığa gəlmişlər və özlərinin xarici işlər nazirlərinə ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə qarşılıqlı əlaqədə danışıqlar prosesində gələcək addımları fəallaşdırmağı tapşırmışlar.
5. Münaqişənin həllinə dair səylər kontekstində etimadın möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlərin
reallaşdırılmasına şərait yaradılmasının təşviq olunmasını vacib hesab edirlər.
“Xalq qəzeti”.-2008.- 4 noyabr.- S. 1.
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın
görüşü
(28 yanvar 2009-cu il)
Sürix, 28 yanvar (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, bu gün İsveçrənin Sürix şəhərində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj
Sarkisyanın təkbətək görüşü olmuşdur.
Sonra görüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam etdirilmişdir.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlərin hazırkı vəziyyəti və
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
AzərTAc
28 yanvar 2009-cu il
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çexiya Respublikasına işgüzar səfəri
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü
(7 may 2009-cu il)
Praqa, 7 may (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, mayın 7-də Praqada, ABŞ səfirliyinin
iqamətgahında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü
olmuşdur.
Hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirak etdikləri
görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların hazırkı vəziyyəti və
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
AzərTAc
7 may 2009-cu il
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Ermənistan-Azərbaycan
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına işgüzar səfəri
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın
görüşü
(4 iyun 2009-cu il)
Sankt-Peterburq, 4 iyun (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, iyunun 4-də Sankt-Peterburqda
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun, Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanın
və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Mətyu Brayzə (ABŞ), Bernar Fasye (Fransa) və Yuri Merzlyakovun
(Rusiya) iştirak etdikləri görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə
bağlı danışıqların hazırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
AzərTAc
4 iyun 2009-cu il
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Ermənistan-Azərbaycan
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moldovaya səfəri
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın
görüşü
(8 oktyabr 2009-cu il)
Kişinyov, 8 oktyabr (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, oktyabrın 8-də Kişinyovda
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun, Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanın
və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratke (ABŞ), Bernar Fasye (Fransa), Yuri Merzlyakovun
(Rusiya) və ATƏT-in hazırkı sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşikin iştirak etdikləri görüşdə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırkı vəziyyəti və
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
AzərTAc
8 oktyabr 2009-cu il
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Kişinyovda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin
görüşü keçirilmişdir
(9 oktyabr 2009-cu il)
Kişinyov, 9 oktyabr (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, oktyabrın 9-da Kişinyovda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin
və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.
AzərTAc
9 oktyabr 2009-cu il
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan prezidenti
Serj Sarkisyan Münxendə görüşmüşlər
(22 noyabr 2009-cu il)
Münxen, 22 noyabr (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, noyabrın 22-də Fransanın Münxendəki
baş konsulunun iqamətgahında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan
Respublikasının prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun və Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard
Nalbandyanın, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratkenin (ABŞ), Bernar Fasyenin (Fransa), Yuri
Merzlyakovun (Rusiya), habelə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşikin iştirak
etdikləri görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı
danışıqların hazırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
AzərTAc
22 noyabr 2009-cu il
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti
Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur
(25 yanvar 2010-cu il)
Soçi, 25 yanvar (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, yanvarın 25-də Soçinin “Adler”
Beynəlxalq hava limanında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan
Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun və Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard
Nalbandyanın, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratkenin (ABŞ), Bernar Fasyenin (Fransa), Yuri
Merzlyakovun (Rusiya), habelə təşkilatın fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşikin iştirak
etdikləri görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı
danışıqların hazırkı vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
AzərTAc
25 yanvar 2010-cu il
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Sankt-Peterburqda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Prezidentlərinin
görüşü keçirilmişdir
(17 iyun 2010-cu il)
Sankt-Peterburq, 17 iyun (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, iyunun 17-də Sankt-Peterburqda,
“Konstantinovski” sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Dmitri Medvedevin və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.

111

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Həştərxanda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin
görüşü keçirilmişdir
(27 oktyabr 2010-cu il)
Həştərxan, 27 oktyabr (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, oktyabrın 27-də Həştərxanda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin
və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.
AzərTAc
27 oktyabr 2010-cu il
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Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü
(5 mart 2011-ci il)
Bakı, 5 mart (AzərTAc). AzərTAc xəbər verir ki, martın 5-də Soçidə “Grand Polyana” mehmanxanasının
“Qəbullar evi”ndə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Dmitri Medvedevin və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın birgə görüşü olmuşdur.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı məsələlər müzakirə
edilmişdir.
Görüşün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul edildi.
Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının prezidentlərinin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair birgə
Bəyanatı
Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının prezidentləri martın
5-də Rusiya Federasiyası Prezidentinin dəvəti ilə Soçidə görüşmüş və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsinə dair danışıqların gedişini və perspektivlərini ətraflı müzakirə etmişlər.
Prezidentlər 2010-cu il oktyabrın 27-də Həştərxanda qəbul edilmiş üçtərəfli Bəyanatın praktiki
reallaşdırılması məsələlərini müzakirə etmiş və həmin bəyanatda nəzərdə tutulan tədbirlərə əlavə olaraq növbəti
addımlar barədə razılığa gəlmişlər.
1. Hərbi əsirlərin dəyişdirilməsini ən qısa müddətdə başa çatdırmalı.
2. Bütün mübahisəli məsələləri dinc vasitələrlə həll etməyə və atəşkəs xətti boyunca yarana biləcək
insidentləri tərəflərin iştirakı ilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin himayəsi altında, təşkilatın
fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsinin köməyi ilə təhqiq etməyə çalışmalı.
Prezidentlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələlərinə dair özlərinin müntəzəm
əlaqələrinin böyük əhəmiyyət kəsb etməsini qeyd etmiş və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin işinə əlavə
olaraq bu formatda əlaqələri davam etdirmək barədə razılığa gəlmişlər.
AzərTAc
6 mart 2011-ci il
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Kazanda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin
birgə görüşü olmuşdur
(24 iyun 2011-ci il)
Kazan, 24 iyun (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, iyunun 24-də Kazan Kremlində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin
və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın birgə görüşü olmuşdur.
Kazan Kremlinin önündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Dmitri Medvedev qarşıladı.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələlər
müzakirə edildi.
Görüşün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul olundu.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə
dair birgə bəyanat qəbul etmişlər
Kazan, 24 iyun (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, iyunun 24-də Kazanda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyan və Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsinə dair danışıqların yekunlarına əsasən birgə bəyanat qəbul etmişlər.
Bəyanatda deyilir: “2011-ci il iyunun 24-də Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Federasiyasının
prezidentləri Kazanda görüşmüş və onların tapşırığına əsasən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin
Əsas Prinsipləri layihəsinin razılaşdırılması məqsədilə aparılan işin gedişini nəzərdən keçirmişlər.
Dövlət başçıları bir sıra məsələlərə dair qarşılıqlı anlaşma əldə edilməsini, bu məsələlərin həllinin Əsas
Prinsiplərin bəyənilməsi üçün şərait yaradılmasına kömək etdiyini bildirmişlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri kimi Rusiya, ABŞ
və Fransa liderlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi probleminə daimi diqqətinə görə onlara
minnətdarlıq bildirmiş və Rusiya Federasiyası Prezidentinin razılaşma əldə edilməsinə kömək üçün göstərdiyi
şəxsi səylərini yüksək qiymətləndirmişlər”.
AzərTAc
24 iyun 2011-ci il
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Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü
(23 yanvar 2012-ci il)
Soçi, 23 yanvar (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, yanvarın 23-də Soçidə, “Grand Polyana”
mehmanxanasının “Qəbullar evi”ndə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın birgə
görüşü olmuşdur.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələlər
müzakirə edildi.
Görüşün yekunlarına dair Birgə Bəyanat qəbul olundu.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair
Birgə Bəyanat qəbul etmişlər
Soçi, 23 yanvar (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedev və Ermənistan Respublikasının prezidenti
Serj Sarkisyan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair danışıqların
yekunlarına əsasən Birgə Bəyanat qəbul etmişlər.
Bəyanatda deyilir: “Azərbaycan Respublikasının, Rusiya Federasiyasının və Ermənistan Respublikasının
prezidentləri Rusiya Federasiyasının Prezidentinin dəvəti ilə 2012-ci il yanvarın 23-də Soçidə görüşmüş və
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin gedişini və perspektivlərini müzakirə etmişlər.
Üç ölkənin dövlət başçıları 2008-ci il noyabrın 2-də onların görüşündə Moskva Bəyannaməsinin qəbul
edildiyi vaxtdan keçən dövr ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair böyük həcmdə iş
görüldüyünü qeyd etmişlər. Prezidentlər bəyan etmişlər ki, intensiv danışıqlar nəticəsində Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tənzimlənməsinin Əsas Prinsiplərinin razılaşdırılması məsələsində irəliləyiş əldə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının prezidentləri Sülh Sazişinin hazırlanmasına
keçməyin vacibliyini nəzərə alaraq indiyə qədər görülmüş iş hesaba alınmaqla Əsas Prinsiplər barədə razılaşma
əldə edilməsini sürətləndirməyə hazır olduqlarını bildirmişlər.
Hər iki prezident Rusiya Federasiyasının və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan digər ölkələrin
vasitəçilik fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş və ümid etdiklərini bildirmişlər ki, Rusiya, ABŞ və Fransa
həmsədrlər olaraq, münaqişənin tənzimlənməsində bundan sonra da, regionda tam sülh və sabitlik bərqərar
olana qədər fəal rol oynayacaqlar.
Azərbaycan Respublikasının, Rusiya Federasiyasının və Ermənistan Respublikasının prezidentləri 2011-ci
il martın 5-də Soçidə qəbul edilmiş Birgə Bəyanatın müddəalarını inkişaf etdirərək həmsədrlərin ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi ilə birlikdə işləyib hazırladıqları, atəşkəs xətti boyunca təhqiqatlar
aparılması mexanizmi haqqında məruzəni nəzərə almış və bu işi davam etdirməyi tapşırmışlar.
Prezidentlər təsdiqləmişlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi baxımından etimadın
möhkəmlənməsi tədbirlərindən biri tərəflər arasında humanitar əlaqələrin inkişaf etdirilməsidir. Bununla
əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının prezidentləri ziyalıların, elmi və ictimai
dairələrin nümayəndələri arasında dialoqun daha da möhkəmlənməsinə hazır olduqlarını bəyan etmişlər”.
AzərTAc
23 yanvar 2012-ci il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan ilə görüşmüşdü
(19 noyabr 2013-cü il)
Vyana, 19 noyabr (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, noyabrın 19-da Avstriyanın paytaxtı
Vyanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olmuşdur.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı məsələlər müzakirə
edilmişdir.
AzərTAc
19 noyabr 2014-cü il
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Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin birgə görüşü keçirilib
(10 avqust 2014-cü il)
Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, avqustun 10-da Soçi şəhərindəki “Boçarov Ruçey” iqamətgahında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və
Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın birgə görüşü keçirilib.
Rusiya dövlətinin başçısı Vladimir PUTİN Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini salamlayaraq
dedi:
- Hörmətli İlham Heydər oğlu,
Hörmətli Serj Azatoviç,
Sizinlə Rusiyada görüşmək imkanına görə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
Dünən bizim həm Ermənistan Prezidenti, həm də Azərbaycan Prezidenti ilə ikitərəfli münasibətlər
barədə söhbət etmək imkanımız oldu. Axşam qeyri-formal şəraitdə də görüşdük. Düzdür, şükür Tanrıya ki,
dünən axşam biz işgüzar xarakterli məsələlərə toxunmadıq. Bununla belə, bir-birimizlə müxtəlif mövzularda
söhbət etməyə imkan oldu. Mənim fikrimcə bu, regional tənzimləmə ilə bağlı ən mürəkkəb, ağır məsələlər
barədə səmimi söhbət etmək üçün müəyyən şərait yaradır.
Təbii ki, bu problemlərin həllinin, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin beynəlxalq formatları
mövcuddur. Şübhəsiz ki, biz bütün bu beynəlxalq formatlara hörmətlə yanaşırıq və həmkarlarımızla işləməkdə
davam edəcəyik.
Lakin hər halda bizim xüsusi, daha yaxın münasibətlərimizin mövcud olmasını nəzərə alsaq, dərin tarixi
keçmişimiz bizim harada olmağımız və keçmişdən bizə miras qalmış bütün bu problemlərin nizamlanmasında
irəliləmək üçün nə etmək lazım gəldiyi barədə səmimi fikir mübadiləsi aparmağa imkan verir. Hər halda mənə
elə gəlir ki, bu, faydalıdır. İstənilən halda faydalıdır. Bu gün sizinlə görüşmək və bütün bu mövzular barədə
söhbət etmək imkanına görə çox şadam.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV dedi:
- Sağ olun, Vladimir Vladimiroviç.
Bu məsələyə münasibətinizə görə sağ olun. Dünən müzakirə etdiyimiz kimi, bu məsələ öz həllini tələb
edir. O, həddən artıq uzandı. Ümidvaram ki, bu prosesdə Sizin şəxsən iştirak etməyiniz danışıqlar prosesinə yeni
təkan verəcəkdir.
Qeyd etdiyiniz kimi, danışıqların formatı artıq mövcuddur, münaqişənin tənzimlənməsi üçün hüquqi
baza da vardır. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul edib. Təəssüf ki, 20 ildən çox keçib, amma həmin
qətnamələr hələ də kağız üzərində qalıb.
Minsk qrupu həmsədrlərin şəxsində işləyir, tərəfləri yaxınlaşdırmağa cəhd göstərir, lakin bu, o qədər də
yaxşı alınmır. Buna görə düşünürəm ki, Rusiya bizim yaxın dostumuz, tərəfdaşımız və qonşumuz kimi,
tənzimləmə prosesində əlbəttə, xüsusi rol oynayır. Ümid edirik ki, biz ən yaxın vaxtda danışıqlar yolu ilə, sülh
yolu ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun ədalətli həlli tapacağıq.
XXX
Rusiya Prezidenti Vladimir PUTİN dedi:
- Məmnuniyyətlə bildirirəm ki, Azərbaycan Prezidenti də problemin sülh yolu ilə həll edilməsinin
zəruriliyinə diqqət yetirdi. Bu, həqiqətən ən başlıca məsələdir, çünki insanların həlak olmasından daha böyük
faciə yoxdur.
Hər halda, bunu nəzərə almaq lazımdır ki, münaqişəli vəziyyət çoxdan yaranıb, bizə keçmişdən, deyə
bilərik və demək lazımdır ki, Sovet İttifaqının mirası kimi qalıb. Biz bu məsələnin həllini tapmaq üçün səbir,
müdriklik, bir-birimizə hörmət nümayiş etdirməliyik.
Şübhəsiz, xoş məram varsa, hər hansı mürəkkəb vəziyyət tənzimlənə bilər. Mənə elə gəlir ki,
Azərbaycan xalqı tərəfindən, erməni xalqı tərəfindən bu cür xoş məram mövcuddur. Gəlin, bu tərkibdə söhbət
edək, sonra isə həmkarlarımızla bərabər oturub bir qədər də məsləhətləşək.
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XXX
Soçi, 10 avqust (AzərTAc). Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, avqustun 10-da Soçi şəhərindəki “Boçarov
Ruçey” iqamətgahında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putin və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın birgə görüşü keçirilib.
AzərTAc
10 avqust 2014-cü il
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Uelsdə Azərbaycan, Ermənistan prezidentlərinin və ABŞ dövlət katibinin birgə görüşü olub
(5 sentyabr 2014-cü il)
Bakı, 5 sentyabr (AzərTAc). Sentyabrın 4-də Uelsdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Ermənistan
prezidenti Serj Sarkisyanın və ABŞ dövlət katibi Con Kerrinin birgə görüşü olub.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqların hazırkı
vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
AzərTAc
5 sentyabr 2014-cü il
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın
Parisdə görüşü olub
(27 oktyabr 2014-cü il)
Paris, 27 oktyabr, AzərTAc
Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, oktyabrın 27-də Parisdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə
birgə görüşü olub.
XXX
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü keçirilib.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə yenidən birgə görüşü olub.
XXX
Daha sonra Fransa Respublikasının Prezidenti Fransua Ollandın, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərinin iştirakı ilə birgə görüşü keçirilib.
XXX
Görüşlərdən sonra Fransa Prezidenti Fransua Olland tərəfindən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və
Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın şərəfinə şam yeməyi verilib.
AzərTAc

27 oktyabr 2014-cü il
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Berndə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub
(19 dekabr 2015-ci il)
Bern, 19 dekabr, AZƏRTAC
Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə İsveçrə
Konfederasiyasının Bern şəhərində keçirilən Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündə iştirak
etmək üçün Bern şəhərində səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə dekabrın 19da Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan arasında görüş keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev əvvəlcə İsveçrə Federal hökumətinin üzvü, Xarici
İşlər Departamentinin rəhbəri Didye Burkhalterlə görüşüb.
Görüşdən sonra birgə foto çəkdirilib.
Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü
olub.
Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi iştirak ediblər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsveçrə Konfederasiyasına səfəri dekabrın 19-da başa çatıb.
AZƏRTAC
19 dekabr 2015-ci il
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Vyanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iştirakı ilə görüş keçirilib
(16 may 2016-cı il)
Vyana, 16 may, AZƏRTAC
Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, mayın 16-da Vyanada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin, Ermənistan Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın, ABŞ-ın dövlət katibi Con Kerrinin, Rusiya
Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovun, Fransa Respublikasının Avropa məsələləri üzrə dövlət
katibi Harlem Desirin, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin, ATƏT-in hazırkı sədrinin xüsusi
nümayəndəsi Anji Kaspşikin iştirakı ilə görüş keçirilib.
AZƏRTAC
16 may 2016-cı il
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Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub
(20 iyun 2016-cı il)
Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, iyunun 20-də Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın görüşü olub.
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşünün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul
edilib.
Prezidentlər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müntəzəm əlaqələrin mühüm
əhəmiyyət daşıdığını qeyd edərək ATƏT-in Minsk qrupunun işini tamamlayacaq bu formatda görüşləri davam
etdirmək barədə razılığa gəliblər. Dövlət başçıları münaqişənin nizamlanmasında inkişafa şərait yaratmağa
imkan verən bir sıra məsələlərdə qarşılıqlı anlaşmanın əldə olunduğunu ifadə ediblər.
Bununla da Prezident İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına işgüzar səfəri başa çatıb.
Azərbaycan.-2016.-21 iyun.-№132.-S.1.
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Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilib
(16 oktyabr 2017-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Cenevrədə təşkil edilmiş görüşünə gəlib.
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, oktyabrın 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan arasında görüş keçirilib.
Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi iştirak ediblər.
XXX
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İsveçrə Konfederasiyasına səfəri başa
çatıb.
Xalq qəzeti.-2017.-17 oktyabr.-№227.-S.1.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Davosda qeyri-rəsmi
görüşü olub
(22 yanvar 2019-cu il)
Yanvarın 22-də Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın qeyri-rəsmi görüşü olub.
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanmasına dair danışıqlar prosesinin cari vəziyyəti müzakirə edilib.
AZƏRTAC
2019, 22 yanvar

125

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Vyanada Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş nazirinin görüşü keçirilir
(29 mart 2019-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 29-da Vyanada Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həllini müzakirə etmək üçün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşür.
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Prezident Administrasiyasının xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev öz “Twitter” səhifəsində məlumat verib.
Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, Helsinki
Yekun Aktına və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun şəkildə mövcud format əsasında həllini dəstəkləyir.
AZƏRTAC
2019, 29 mart
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Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
görüşü olub
(15 fevral 2020-ci il)
Fevralın 15-də Münxendə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan
Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü olub.
AZƏRTAC
2020, 15 fevral
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Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı panel müzakirələr keçirilib:
Müzakirələrdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
iştirak ediblər
(15 fevral 2020-ci il)
Fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr keçirilib.
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, tədbirdə birinci xanım Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva
da iştirak ediblər.
Moderator: Sessiyaya, Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirələrə xoş gəlmisiniz. Mənim adım Selest
Volenderdir. Bu paneldə moderator olmaq şərəfi mənə nəsib olub. Auditoriyaya da mənə vəzifələrimlə bağlı
kömək etdiyi üçün təşəkkür edirəm. Mən hörmətli qonaqlarımızı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi
üçün hər iki tərəfin gördüyü çağırışlar və imkanlarla bağlı öz ilkin fikirlərini söyləmək üçün dəvət etmək
istərdim. Daha sonra suallar və növbəti müzakirələr üçün vaxtımız olacaq. Bugünkü qonaqlarımız Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandır. Hər iki lider Münxen Təhlükəsizlik
Konfransının hər zaman diqqətdə saxladığı və irəliləməsi üçün çalışdığı bir mövzu, beynəlxalq sistemdəki
mübahisələrin sülh yolu ilə həllinə dair məsələlərdən danışacaqlar. Mən sədr İşingerə bu məsələni gündəmdə və
Münxen Təhlükəsizlik Konfransının diqqətində qalmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlığımı bildirirəm.
Bununla mən Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək onu çağırışlar və imkanlarla bağlı fikirlərini bölüşməsini
dəvət edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür edirəm. İlk növbədə, cənab İşingerə bu tədbiri təşkil etdiyinə görə
minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Mən elə indicə cənab İşingerə dedim ki, bir neçə il əvvəl Davosda
Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən mesajlar ötürülməsi üçün imkan var idi. Cənab Paşinyanın
sələfi də iştirak etməli idi, lakin son anda o, iştirakını təxirə saldı. Beləliklə, mən şadam ki, nəhayət, həmin an
gəldi və biz mesajları çatdıra biləcəyik. Düşünürəm ki, bu gün yetərli suallara cavab verə biləcəyik, ilk növbədə,
münaqişənin həlli ilə bağlı. Münaqişənin necə həll edilməsi haqqında danışmaq üçün hər şeydən öncə biz geriyə
qayıtmalı və məsələnin tarixinə baxmalıyıq. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu, tarixi
həqiqətdir və beynəlxalq hüququn normalarına əsaslanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən
tanınır. Dağlıq Qarabağ bizim ölkənin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Tarixi nöqteyi-nəzərdən, 1805-ci ildə Qarabağ
xanı İbrahim xan Rusiya imperiyasının generalı Sisianovla saziş imzalayır. Bu sazişə əsasən, Azərbaycanın
Qarabağ xanlığı müstəqil ölkə kimi Rusiya imperiyasının tabeçiliyinə keçir. Kürəkçay adlandırılan həmin
sazişdə, - sazişin mətni internetdədir, - Qarabağın erməni əhalisi barədə heç nə deyilmir. 1813-cü və 1828-ci
illərdə imzalanmış digər müqavilələr - Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə əsasən Azərbaycanın qalan
hissələri Rusiya imperiyasının tərkibinə keçir. Dağıstan, Gürcüstan və Ermənistan da həmçinin. Beləliklə, bu,
məsələnin tarixi tərəfidir. Daha sonra Rusiya imperiyasının süquta uğradığı, Gürcüstan və Azərbaycan
Demokratik respublikaları yaradıldığı zamanlarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə verdiyi ilk
fərmanlardan biri Yerevanın Azərbaycandan Ermənistana verilməsi və onun Ermənistanın paytaxtı elan
edilməsi ilə bağlı idi. Bu da, həmçinin tarixi faktdır. Əgər siz kiməsə nəsə verirsinizsə, bu, o deməkdir ki, həmin
o nə isə sizə məxsus olub. 1921-ci ildə Bolşevik partiyasının Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
tərkibində saxlanılması barədə qərar qəbul etdi. Saxlanılması barədə qərar, bəzi erməni tarixçilərinin yazdığı
kimi verilməsi barədə yox. Bu da, həmçinin tarixi faktdır. Digər tarixi fakt ondan ibarətdir ki, 1923-cü ildə
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
yaradılması barədə fərman qəbul etdi. Beləliklə, bu, tarixdir. Sonralar, 1980-ci illərin sonunda Ermənistan
Azərbaycana qarşı təcavüzə başladı, 300 min azərbaycanlı Ermənistan ərazisindən deportasiya olundu. Sonra
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində 1990-cı illərin əvvəlində bizim
ərazilərimizin təxminən 20 faizi işğal altına düşdü və 1 milyon azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə
çevrildi. Xalqımız etnik təmizləməyə məruz qalıb. 1992-ci ildə Ermənistanın əvvəlki rejimi müharibə cinayəti Xocalı soyqırımını törətdi. Nəticədə aralarında 106 qadın, 63 uşaq olmaqla, 613 günahsız mülki şəxs
vəhşicəsinə öldürüldü. Xocalı soyqırımını 10-dan artıq ölkə tanıyır.
Beynəlxalq hüquq məsələsinə gəlincə, yenə deməliyəm ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib
hissəsidir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasını tələb edən
4 qətnamə qəbul edib. Bu qətnamələrin tələbləri hələ də yerinə yetirilməyib. Ona görə də sülh danışıqları
nəticəsində əldə ediləcək istənilən həll yolu Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünün
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saxlanılmasını təmin etməlidir. Mən planlaşdırılan vaxtdan daha çox istifadə etməmək üçün hələlik çıxışımı
tamamlayıram. Təşəkkür edirəm.
Moderator: Təşəkkür edirəm, cənab Prezident. Xülasəyə görə təşəkkür edirəm. Cənab baş nazir,
düşünürəm ki, biz bu məsələ ilə bağlı sizin fikirlərinizi eşitməyə hazırıq.
Nikol Paşinyan: Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, mən Prezident İlham Əliyevdən tarixin çox dərinliklərinə
getməməyini xahiş edəcəyəm. Çünki erməni kralı Böyük Tiqran romalı hərbi lider Pompeylə danışıqlar aparan
zaman bütün Cənubi Qafqazda və bütün dünyada Azərbaycan adlı ölkə olmayıb. Düşünürəm ki, çox uzağa
getmək o qədər də düzgün deyil. Çünki mən daha uzağa gedə bilərdim və misal üçün, eramızdan əvvəlki 400-cü
ildən başlaya bilərdim. Lakin mən bunu etməyəcəyəm. Çünki bunun düzgün yol olduğunu düşünmürəm. Dağlıq
Qarabağın ölkə kimi hesab olunmasına gəlincə, deməliyəm ki, mən Prezident Əliyevlə razı deyiləm. Çünki
Qafqaz Bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ... yox üzr istəyirəm, Ermənistanın tərkib hissəsi olmasına qərar
verdi. Bu, tamamilə qanuni qərar idi və budan sonra İosif Stalinin şəxsi təşəbbüsü əsasında bu qərar Moskvada
dəyişdirildi. Bu, bir nov Stalin, Lenin və Atatürkün gizli sövdələşməsi idi. Qarabağ heç vaxt müstəqil
Azərbaycan dövlətinin tərkib hissəsi olmayıb. Qarabağ Sovet İttifaqının formalaşması prosesi zamanı
Azərbaycana verilib. Biz ərazi bütövlüyündən danışan zaman qərar verməliyik ki, biz hansı ölkənin ərazi
bütövlüyü barədə danışırıq. Mənim sualım bundan ibarətdir. Azərbaycan müstəqil ölkə olaraq Sovet İttifaqının
ərazi bütövlüyünə hörmət etmişdimi? Azərbaycanın Sovet İttifaqını tərk etdiyi kimi, eyni yolla Dağlıq Qarabağ
da Sovet İttifaqını tərk edib. Siz indi deyə bilərsiniz ki, mən hazırda mövcud olmayan ölkə - Sovet İttifaqı
barədə danışıram. Lakin Dağlıq Qarabağın da tərkibində olduğu Sovet Respublikası da mövcud deyil.
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası da mövcud deyil. Bu, həqiqətdir. Azərbaycanın Sovet İttifaqından
müstəqillik əldə etdiyi kimi, eyni yolla Qarabağ həm Sovet İttifaqından, həm də Sovet Azərbaycanından
müstəqilliyini əldə edib. Xocalıya gəlincə isə, 1990-cı illərin ortasında Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz
Mütəllibov Rusiyanın “Arqumentı i Faktı” qəzetinə müsahibə verib. Həmin müsahibədə deyir ki, Xocalıdakı
təxribat Azərbaycan müxalifəti tərəfindən onu hakimiyyətdən devirmək üçün təşkil olunub. Əslində, bu, baş
verib. Çünki bu hadisə nəticəsində Ayaz Mütəllibov Azərbaycan prezidenti vəzifəsindən devrildi.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə gəlincə. Bu sənədlərin ümumi mənası nə olub? Bu
sənədlərin ümumi mənası hər cür zorakılığın qarşısını almaq və hərbi əməliyyatların dayandırılması məqsədilə
qeyd-şərtsiz və dərhal atəşkəs elan edilməsindən ibarət olub. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 884 saylı
qətnaməsinə baxdıqda görərik ki, orada yazılıb ki, Azərbaycan atəşkəsi pozub və nəticədə torpaqlarını itirib. Hər
şeydən öncə Təhlükəsizlik Şurası qətnaməsinin şərtlərinə əməl etməyən Azərbaycan özü idi. Bunu bəyan etmək
çox vacibdir. Lakin bilirsiniz, mən Azərbaycan və Ermənistan liderləri üçün hər dəfə eyni şeyləri təkrar etməyin
yaxşı yol olduğunu düşünmürəm. Lakin təəssüf ki, son 25, hətta 30 il ərzində biz hər dəfə eyni şeyləri təkrar
edirik. Qorxuram ki, beynəlxalq ictimaiyyət müəyyən mənada eyni şeyləri eşitməkdən artıq yorula. Düşünürəm
ki, biz yeni ideyalar gətirməliyik. Demək istəyirəm ki, mən qeyri-zorakı “Məxməri xalq inqilabı” vasitəsilə
Ermənistanın baş naziri olanda anladım ki, 30 ildir davam edən münaqişəni bir və ya iki addımla həll etmək
mümkün deyil. Mən düşündüm ki, bu problemin həlli üçün bizim inqilablara ehtiyacımız var. Mən mikroinqilab
proseslərinə başladım və növbəti çıxışım zamanı siz mənə söz verdikdə mən sizə mənim təşəbbüskarı olduğum
Dağlıq Qarabağ danışıqları prosesində mikroinqilabların rolu barədə danışacağam. Təşəkkür edirəm.
Moderator: Təşəkkür edirəm, cənab baş nazir. Bu, giriş nitqləri idi. Düşünürəm ki, hər ikinizin
auditoriyaya təqdim etdiyiniz tarixi qeydlərin məntiqi ardıcıllığı olaraq və bir siyasi alim kimi mən həll yoluna
keçmək istəyirəm.
Düşünürəm ki, tarixçilər bizə anlamaqda kömək edə bilər. Lakin onlar həmişə bizə prosesi necə irəli
apara bilməklə bağlı kömək edə bilmirlər. Əgər auditoriyada tarixçilər varsa, onlardan üzr istəyirəm. Mən sizin
fikirlərinizlə başlamaq istərdim, cənab baş nazir. Siz beynəlxalq ictimaiyyətdən müəyyən fikirlər eşidirsiniz, çox
sayda təcrübəli danışıq aparanlardan, bu çağırış üzərində təqribən 30 il işləmiş və münaqişənin sülh yolu ilə
həllini dəstəkləməyə çalışmış bir çox insanlardan, beynəlxalq ictimaiyyətdən Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı
görmək istədiyiniz və bu münaqişənin həllini irəli aparmaq üçün sizə kömək edəcək və sizi qane edəcək bir
məqam nə olardı? Cavab vermək üçün iki dəqiqəniz var.
Nikol Paşinyan: Beynəlxalq ictimaiyyətin edə biləcəyi çox konkret bir məqam var. Bir məsələ aydındır
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Hərbi yolla həll yoxdur. Beynəlxalq ictimaiyyət
bunu güclü və aydın şəkildə bəyan etməlidir. Əgər kimsə əksini düşünürsə, deyirsə ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin hərbi yolla həlli mümkündür, güman edirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin xalqları
cavab verərdi. Bu halda, biz deyə bilərik ki, münaqişə artıq həll edilib.
Lakin mən düşünürəm ki, bizim davamlı sülhə ehtiyacımız var. Ermənistan Dağlıq Qarabağı danışıqlar
prosesində təmsil etmir. Lakin mən bilirəm ki, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ regionumuzda davamlı sülh
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yaratmaq üçün real cəhdlər ortaya qoymağa hazırdır. Ermənistanın baş naziri kimi mən bu vəziyyəti anlayıram.
Bu, nəinki təkcə ölkəmin təhlükəsizliyi üçün mənim məsuliyyətimdir, eyni zamanda, mən regional təhlükəsizlik
və qlobal təhlükəsizlik üçün öz məsuliyyətimi anlayıram. Mən Prezident Əliyevi bu vəziyyəti davamlı sülh,
sabitlik yaratmaq üçün bizim qarşılıqlı vəzifəmiz olaraq anlamağa və bu vəziyyəti təkcə milli gündəlik kimi
deyil, həm də qlobal, regional təhlükəsizlik gündəliyi kimi və qlobal təhlükəsizlik üçün səylər göstərmək və
töhfə vermək kimi vəzifə nöqteyi-nəzərindən anlamağa dəvət edirəm. Sizi əmin edirəm ki, Ermənistan və
Dağlıq Qarabağ buna hazırdır.
Moderator: Təşəkkür edirəm, cənab baş nazir. Məlumatınız çox faydalı idi. Prioritetlərinizi bizimlə
bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm.
Prezident Əliyev, eyni sualı sizə verə bilərəm? Siz danışıqlar prosesində çox təcrübəlisiniz. Siz bu məsələ
ilə bağlı bu otaqdakıların çoxları ilə təmasda olmusunuz. Lakin bizə anlamağa kömək edin. Hazırkı tarixi
məqamda daha vacib olan nədir? Beynəlxalq ictimaiyyət prosesi irəliyə doğru aparmaq və münaqişənin sizin
üçün ən məqbul və sülh yolu ilə həlli üçün sizcə nə edə bilər?
Prezident İlham Əliyev: İlk növbədə, mən bir şərh vermək istərdim. Mən tamamilə əminəm ki, biz hər
ikimiz buraya həqiqəti demək üçün gəlmişik. Mənim giriş nitqimdə dediklərim 100 faiz həqiqətdir. Hansılar ki,
elə indi yoxlanıla bilər. Sadəcə, internetə daxil olub istinad etdiyim həmin sənədləri taparaq siz kimin həqiqəti
deyib-demədiyini anlaya bilərsiniz. İkinci şərhim budur. Mən, təəssüf ki, ermənilərin Xocalıda törətdiklərinə
bəraət qazandırmaq cəhdinə çevrilmiş bu vəziyyətə aydınlıq gətirmək istərdim. Prezident Ayaz Mütəllibovun
səhhəti çox yaxşıdır və Bakıda yaşayır. Ola bilsin ki, Ermənistan tərəfi bunu bilmir. O, bu yaxınlarda və bir neçə
dəfə deyib ki, o, heç vaxt Xocalı soyqırımının azərbaycanlılar tərəfindən təşkil edildiyini deməyib. Günümüzdə
deyildiyi kimi, bu, “feyk” xəbərdir. Rusiyadakı bəzi erməni jurnalistlər tərəfindən icad olunub və Rusiya
mətbuatında dövriyyəyə buraxılıb. Lakin o, heç vaxt bunu deməyib. Bu, tamamilə bir həqiqətdir. Xocalıda
soyqırımı törədənlərin adları hamıya məlumdur. Onlar yerli ermənilər idi, Ermənistandan olan ermənilər və
diaspordan olan ermənilər idi. Bu şəxslərin adları hamıya məlumdur. Bu barədə çoxlu kitablar və beynəlxalq
məqalələr çap olunub. Ona görə azərbaycanlıların özlərinin 63 uşağı, 100 qadını vəhşicəsinə öldürdüyünü
demək, eyni zamanda, 1000 nəfərin itkin düşdüyünü söyləmək, bu, sinizmin zirvəsidir.
Beynəlxalq ictimaiyyətin nə etməli olduğu məsələsinə gəlincə, düşünürəm ki, ən vacib olan odur ki,
beynəlxalq ictimaiyyət, - biz beynəlxalq ictimaiyyətdən danışan zaman əsasən ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin səylərini nəzərdə tuturuq, - onlar, nəhayət, Ermənistan tərəfinə çox aydın şəkildə izah
etməlidirlər ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistan deyil, Dağlıq Qarabağ müstəqil ölkə deyil! Heç kim bu qeyri-qanuni
qurumu tanımır. Bu, birincisidir. İkincisi, düşünürəm ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə
yetirməklə bağlı beynəlxalq təzyiq daha çox Ermənistana göstərilməlidir. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurasından
daha yuxarı olan beynəlxalq orqan yoxdur. Onlar 4 qətnamə qəbul ediblər. Onları yoxlamaq çox asandır.
Mütəxəssislərə onların nömrələri məlumdur. Onlar nə deyir: Erməni qoşunları işğal edilmiş ərazilərdən dərhal
və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Təkcə Dağlıq Qarabağ işğal edilməyib. Həmçinin onun ətrafındakı 7 rayon da
işğal olunub. Ermənistan bunu gizlətmək istəyir. Bu, o 7 rayondur ki, ermənilər heç vaxt orada yaşamayıb.
1989-cu ilin son sovet əhali siyahıyaalınmasında Dağlıq Qarabağın əhalisi 189 min nəfər olaraq qeydə alınıb.
Onlardan 139 mini ermənilər, 48 mini azərbaycanlılar və digər xalqların nümayəndələri idi. Beləliklə, Dağlıq
Qarabağ və qədim şəhərimiz olan Şuşadan bütün azərbaycanlılar etnik təmizləməyə məruz qalıb. Sonra bütün
azərbaycanlılar 7 rayonda etnik təmizləməyə məruz qalıb. Ermənilər bizim xalqımıza, mədəniyyətimizə qarşı
soyqırımı törədiblər, məscidlərimizi, məzarlarımızı dağıdıblar, şəhərlərimizin adlarını dəyişdiriblər. Onlar
hazırda bütün işğal edilmiş ərazilərdən ibarət olan Dağlıq Qarabağın xəritəsini çap ediblər. Sonra onlar deyirlər
ki, biz bu reallıqlarla razılaşmalıyıq. Ona görə də beynəlxalq ictimaiyyət izah etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ
Azərbaycandır. İkincisi, təcavüzkara ciddi təzyiq göstərməlidir ki, dayansın. Baş nazir... bir dəqiqə gözləyin...
Baş nazir indicə sülhdən danışdı. Yaxşı mən razılaşıram. Lakin onda bu, bu gün baş verənlə, təmas xəttində
azərbaycanlı əsgərin erməni snayperi ilə öldürülməsi ilə necə uzlaşır?
Moderator: Hesab edirəm ki, çağırışın elementləri hər kəsə aydındır. Mürəkkəb tarix var, müxtəlif siyasi
rejimlərin tərkibinə daxil olan ərazilər var, məcburi köçkünlərin və hər iki tərəfdən ölənlərin faciəsi, etimad və
siyasi danışıqların irəliləməsi üçün zəmin yaratmaq məqsədilə kifayət qədər zaman kəsiyində tələblərinə əməl
olunmayan atəşkəs var. Buna görə mən bu məsələlərin bəziləri ilə bağlı sizi sual verməyə dəvət edirəm.
Nikol Paşinyan: Mən bir neçə qeyd edə bilərəm?
Moderator: Mən suallara keçmək istəyirəm və güman edirəm ki, veriləcək suallar əsnasında bu
məsələlərin bəziləri ilə bağlı fikirlərinizin davamını bildirmək imkanınız olacaq. Mənin rəhbərim burada əyləşib
və mən qaydaları pozmaq istəmirəm, ona görə də suallara keçmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm cənab. Bəli,
buyurun, birinci sual, zənnimcə, auditoriyada mikrofon var. Buyurun. Sual vermək üçün şərait yaradıram, amma

130

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

siz məni məyus edirsiniz. Bu, belədir? Cənab baş nazir, sizə qayıdıram. Cənab baş nazır, siz fikrinizin davamını
bildirə bilərsiniz. Biz o suala qayıdacağıq. Buyurun.
Nikol Paşinyan: Bilirsiniz, mən bir neçə qeyd etmək istərdim. İlk növbədə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnaməsi ilə bağlı. Orada Ermənistan qoşunları sözü yoxdur. Orada “yerli erməni qüvvələri” yazılıb. Bu, o
deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi özünümüdafiə üçün qüvvələr yaradıb, orada Ermənistan qoşunları
yazılmayıb. Qurbanlara gəlincə. Bəli, bu, faciədir, bu, münaqişədir və bu münaqişə nəticəsində minlərlə adam,
həm erməni, həm də azərbaycanlı həlak olub. Bu, faktdır. Lakin şəxsən mən “Arqumentı i Faktı” qəzetində
Azərbaycanın sabiq prezidentinin müsahibəsini oxumuşam. Düşünürəm ki, biz onu internetdə asanlıqla tapa
bilərik. Tarixi faktlara gəlincə, “Dağlıq Qarabağ qanuni aspekt” kitabı var. Siz mənim dediklərimi orada tapa
bilərsiniz və siz bunu tarix kitablarından tapa bilərsiniz. Şəhərin adları və etnik təmizləmə barədə. Dağlıq
Qarabağda Şaumyan adlı rayon var idi.
Prezident İlham Əliyev: Xeyr. O, Dağlıq Qarabağda deyildi. O, Dağlıq Qarabağda deyildi. Xeyr, xeyr...
Moderator: Mən Sizə söz verəcəyəm.
Nikol Paşinyan: Yaxşı, yaxşı. Şaumyan var. Mənim fikrimcə Dağlıq Qarabağda. Yaxşı.
Prezident İlham Əliyev: Görürsünüz, yalan danışır.
Moderator: Mən Sizə söz verəcəyəm.
Nikol Paşinyan: Şaumyan rayonu var idi və 1988-ci ildə oranın əhalisi 100 faiz ermənilərdən ibarət idi.
İndi isə orada bir erməni yoxdur və Şaumyan adı azərbaycanca adla əvəz olunub. Bu, mənim üçün çətin sözdür.
Prezident Əliyev dedi ki, bu gün Azərbaycan əsgəri öldürülüb və mən deyə bilərəm ki, bu gün Qazaxda
Ermənistan və Azərbaycan sərhədində erməni əsgər Azərbaycan snayperləri tərəfindən yaralanıb. Bu prosesi
dayandırmaq üçün nə etmək bizim qarşılıqlı vəzifəmizdir?
Moderator: Çox sağ olun. Bu, sözü sizə vermək üçün yaxşı məqamdır. Cənab prezident, mən Sizə razı
olmadığınız spesifik məqamlarla bağlı cavab vermək imkanı verəcəyəm. Sonra bizim sualımız var və mən bu
fürsəti qaçırmaq istəmirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sadəcə, şərhlərimi bildirmək istəyirəm. Çünki bir daha qeyd edirəm, mən
buraya həqiqəti söyləməyə gəlmişəm. Bir daha deyirəm. Mən “Arqumentı i Faktı”da nə yazıldığını bilmirəm.
“Arqumentı i Faktı” çox sayda erməninin çalışdığı bir qəzet, müstəqil qəzetdir. Rusiyanın aparıcı mətbuat
orqanlarına rəhbərlik edən ermənilərin sayı bizə Azərbaycanda məlumdur. Beləliklə, onlar istədiklərini yaza
bilərlər. Ona görə də mən Azərbaycanın sabiq prezidenti Ayaz Mütəllibovun rəsmi bəyanatına istinad edirəm. O
deyib ki, heç vaxt belə deməyib. İndi isə baxın. Prezident, sabiq prezident, onun sözləri və bir ermənipərəst və
ya erməni jurnalistin sözləri. Hansının dəyəri daha çoxdur? Bu, birincisi. Şaumyana gəlincə. Cənab baş nazir
indicə qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycana vermək qərarını Stalin verib. Bu, səhvdir. Bir daha Qafqaz
Bürosunun qərarına baxın, 1921-ci il iyul, orada deyilir ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanda saxlamaq,
Azərbaycana vermək yox. Əgər o Stalini belə çox bəyənmirsə, qəribədir ki, niyə Şaumyanı belə çox bəyənir?
Çünki Şaumyan bolşeviklərdən biri idi. O, günahsız azərbaycanlıları qətlə yetirmiş şəxs idi. Bugünkü Dağlıq
Qarabağın qondarma paytaxtı onun adı ilə adlandırılıb. Sual olunur: əgər Dağlıq Qarabağ qədim Ermənistan
ərazisidirsə, niyə paytaxtın adı qədim erməni adı ilə adlandırılmayıb. Çünki paytaxtın qədim adı Xankəndidir Xanın kəndi. Stepanakert, çünki Şaumyanın adı Stepan idi, kert Ermənistanda şəhər deməkdir, elə deyilmi?
Stepanakert həmin bolşevikin adı ilə adlandırılıb. Bu, bir daha onu sübut edir ki, həmin ərazilərdə heç bir
erməni tarixi irsi yoxdur və mənim başladığım məqama gəldikdə bu tarixi məsələ münaqişənin necə həll
olunmalı olduğunu başa düşmək üçün mühümdür.
Moderator: Çox sağ olun cənab. Ümid edirəm ki, hər kəs qeydlər aparır, çünki bizə burada müxtəlif
məqamlardan ibarət olan tarix dərsi verilir. Sualımız var. Buyurun. Xahiş edirəm özünüzü təqdim edin ki, biz
kiminlə danışdığımızı bilək.
Auditoriyadan sual: Çox sağ olun. Mənim adım Forin Krinadır. Mən beynəlxalq hüquq üzrə Maks Plank
İnstitutunun tədqiqatçısıyam. Prezident Əliyev artıq beynəlxalq hüququn rolunu qeyd etdi. Mənim sualım hər iki
tərəfə aiddir. Siz bu mübahisəni xüsusi razılaşma vasitəsilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim
edərdinizmi?
Moderator: Cənab Prezident, Sizdən suala birinci cavab verməyinizi xahiş edə bilərəmmi?
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan danışıqlar prosesinə sadiqdir, ona görə də biz ərazi bütövlüyümüzü
danışıqlar yolu ilə bərpa edə biləcəyimizlə bağlı ümidlərimizi itirməmişik. Bu səbəbdən də hələ də bu ümidləri
bəsləyərkən ola bilsin ki, bu, ən yaxşı seçim olmayacaq. Lakin əgər Ermənistan tərəfdən yeni yanaşma
nəticəsində danışıqlar tamamilə pozulsa, onda əlbəttə ki, bu seçim nəzərdən keçirilə bilər...
Moderator: Təşəkkür edirəm, cənab Prezident. Cənab baş nazir.
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Nikol Paşinyan: Dediyim kimi, biz də danışıqlar prosesinə, sülh prosesinə sadiqik. Düşünürəm ki,
danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi formatında aparılmalıdır. Biz çox intensiv şəkildə işləyirik.
Qeyd etdiyim kimi, biz real dəyişiklik etmək və münaqişənin həllinə çatmaq üçün real səylər göstərməyə
hazırıq. Lakin heç kim məndən danışıqlar prosesində etdiyim mini inqilablar barədə heç nə soruşmadı.
Ümidvaram ki, imkanım olacaq.
Moderator: Xahiş edirəm, buyurun izah edin. Mən sizdən bizə bunu izah etməyinizi xahiş edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Bəlkə gələn dəfə? Mən inqilablar haqqında eşitmək istəmirəm.
Moderator: Mini inqilablar, xahiş edirəm izah edin.
Nikol Paşinyan: Bilirsiniz, mənim konseptual qavrayışım ondan ibarətdir ki, artıq qeyd etdiyim kimi,
uzunmüddətli münaqişəni bir-iki addımda həll etmək mümkün deyil. Niyə mən bizim mikroinqilaba ehtiyacımız
olduğunu deyirəm. Çünki düşünürəm ki, şərti olaraq bizim mikroinqilaba ehtiyacımız var ki, onu mini inqilaba
çevirək və ondan sonra danışıqlar prosesində real irəliləyişə nail olaq. Mikroinqilab nədən ibarət idi? 2018-ci
ilin sentyabrında mən elan etdim ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin istənilən həlli Ermənistan xalqı üçün,
Qarabağ əhalisi üçün və Azərbaycan xalqı üçün məqbul olmalıdır. Niyə bu, mikroinqilabdır? Çünki mən
istənilən həllin həm də Azərbaycan xalqı üçün məqbul olmalı olduğunu deyən ilk Ermənistan lideriyəm. İndi isə
həmin inqilabdan bir ildən çox müddət ötəndən sonra mən istənilən həllin bütün tərəflər üçün məqbul olmalı
olduğunu deyən təkcə Ermənistan lideri deyil, həm də Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında bunu deyən
yeganə liderəm. Bu, çox mühüm mikroinqilabdır. Başqa bir inqilab, mətbuat konfranslarımdan birində mən
azərbaycanlı və erməni sosial şəbəkə istifadəçilərini sosial şəbəkədən bir-birini incitmək, bir-birini hədələmək
və bir-birini təhqir etmək üçün istifadə etməməyə, sosial şəbəkədən, yeni texnologiyalardan bir-birini daha yaxşı
başa düşməyə çalışmaq üçün istifadə etməyə çağırdım. Bu, başqa bir yoldur. Mən birbaşa Azərbaycan xalqına
müraciət etməyə çalışdım və əgər Prezident Əliyev etiraz etmirsə, mən Prezident Əliyevin Ermənistan xalqı ilə
danışmağına da etiraz etmirəm. Lakin bizdə çox qəribə bir fakt var. Prezident Əliyev Dağlıq Qarabağın
nümayəndələri ilə danışmaqdan imtina edir. Bu, çox qəribə faktdır. Dağlıq Qarabağın nümayəndələri ilə
danışmadan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini necə həll etmək mümkündür? Yeri gəlmişkən, Dağlıq Qarabağ
ATƏT tərəfindən münaqişə tərəfi, danışıqlar tərəfi kimi tanınıb. Bu, iki dəfə - 1992-ci il martın 24-də və 1994cü il ATƏT-in Budapeştdəki sammitində baş verib.
Moderator: Çox sağ olun.
Nikol Paşinyan: Çox sağ olun.
Moderator: Prezident Əliyev, icazə verin, sizdən soruşum. Müharibədən əziyyət çəkmiş Azərbaycan
vətəndaşlarının, Ermənistan vətəndaşlarının, Dağlıq Qarabağ sakinlərinin və həmin işğal olunmuş ərazilərdən
məcburi köçkünlərin təklif olunan üç mikroinqilab barədə fikirlərini öyrənmək və sosial mediadan düşmənçilik
yaratmaq üçün vəziyyəti daha kəskinləşdirən bir qüvvə kimi deyil, insanların bir-biri ilə səmimi danışmaq üçün
bir vasitə kimi istifadə edilməsi ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz, mənim Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar təcrübəmdən çıxış
edərək, deyə bilərəm ki, mənim cənab Paşinyanın iki sələfi ilə də danışıqları aparmaq imkanım olub. Hər zaman
danışıqların ən həlledici məqamında söhbəti davam etdirməmək üçün müəyyən bəhanə tapıblar. Digər sözlə
desək, onların hamısı status-kvonun dəyişməz olaraq qalmasını istəyiblər. Lakin elə onların da hamısı buna
fərqli tərzdə nail olmağa çalışıblar. İndi isə baş nazir Paşinyanın öz təklifi haqqında danışanda və söyləyəndə ki,
həll variantı Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul edilən olmalıdır, mən buna cavab vermişəm və Azərbaycan
xalqı üçün nəyin qəbul edilən olduğunu söyləmişəm. Erməni təcavüzündən əziyyət çəkmiş Azərbaycan
vətəndaşları öz evlərinə qayıtmaq istəyirlər. Bu, onların fundamental hüququdur. Onlar Ermənistan rəhbərliyinə
görə demək olar ki, otuz ildir bu hüquqdan məhrum ediliblər. Söhbət Dağlıq Qarabağdan getmir. Baş nazir
Dağlıq Qarabağın dırnaqarası özünümüdafiə qüvvələrindən danışanda, o, bir daha həqiqətə uyğun olmayan
sözlər söyləyir. O, çox yaxşı bilir və mən də bilirəm ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ ordusunun 80 faizini
Ermənistan vətəndaşları təşkil edir. Bu, həqiqətdir. Bəlkə, 80 faizdən də artıqdır. Buna görə, “Dağlıq Qarabağ
ordusu” anlayışı yoxdur. “Dağlıq Qarabağ respublikası” anlayışı yoxdur. Münaqişənin yalnız iki tərəfi var:
Ermənistan və Azərbaycan. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən soruşun: münaqişə tərəfləri kimlərdir?
Onlar da eyni sözləri söyləyəcəklər: Ermənistan və Azərbaycan. Dağlıq Qarabağ deyil. Nəyə görə yox? Bu,
başqa sualdır. Lakin o, tərəf deyil və biz onlarla danışmayacağıq. Biz təcavüzkarla danışıqlar aparırıq. Biz
Dağlıq Qarabağla danışmağa hazır olarıq ki, Ermənistan həmin qeyri-qanuni rejimi maliyyələşdirməsini
dayandırsın, bütün hərbi qoşunları Dağlıq Qarabağdan çıxarsın və bizim əraziləri tamamilə tərk etsin. Sonra isə
bizim həmin insanlarla danışıq aparmağa arqumentimiz olacaq. Lakin nə qədər ki, onlar oradadır, bu, baş
verməyəcək. Onlar status-kvonu dəyişməz olaraq saxlamaq istəyirlər. Hesab edirlər ki, həmin əraziləri daim
işğal altında saxlaya bilərlər. Əminəm ki, bu, belə qalmayacaq. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir.
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İkinci hissəyə gəlincə, bu yaxınlarda biz jurnalistlərin qarşılıqlı səfərlərini təşkil etdik. Fikrimcə, bu, elə
bir təcrübədir ki, biz onu qiymətləndirməliyik. Onun mənfi və müsbət tərəflərini qiymətləndirməliyik, çünki
həm Ermənistan, həm Azərbaycandakı cəmiyyətin bir hissəsi bu formatı o qədər dəstəkləmədi. Lakin bu, hər iki
liderin qərarı idi ki, buna bir cəhd edilsin. Biz sülh yolu ilə məsələnin həlli üçün hər bir imkanı sınaqdan
keçirmək istəyirik. Erməni xalqını inandırmaq istəyirik ki, onlar daim bu cür yaşaya bilməz. Onlar bizimlə
çözüm tapmalıdırlar və gələcəkdə qonşu kimi sülh şəraitində yaşamalıdırlar.
Moderator: Sizin burada konstruktiv cəhdləriniz haqqında söylədiklərinizi yüksək qiymətləndiririk,
çünki biz bu yanaşmanı dəstəkləyirik. Bəlkə əlavə bir suala və yekun fikirlərə vaxtımız qalır. Auditoriyadan bir
sual var. Buyurun.
Sual: Çox sağ olun. Adım Yelena Çernenkodur. Mən “Kommersant” qəzetinin rus jurnalistiyəm və
“Münxen gənc liderləri 2015” təşkilatının üzvüyəm. Rusiya ATƏT prosesi çərçivəsində məsələnin həllinə
çalışan ölkələrdən biridir. Belə başa düşdüm ki, təkliflərdən biri status məsələsinin sonraya saxlanması və
tərəflərin daha həvəslə razılaşa biləcəyi məsələlərə diqqət yetirmək idi. Məsələn, Dağlıq Qarabağın ətrafında
olan rayonlar, dəhlizin yaradılması və digər addımları nəzərdə tuturam. Beləliklə, siz status məsələsini sonraya
saxlayaraq, bəlkə başqa addımlarla nəticələnə biləcək keçid həll variantı üçün hər hansı şans görürsünüzmü?
Sağ olun.
Moderator: Prezident Əliyev, şərhiniz varmı?
Prezident İlham Əliyev: Bəli, düşünürəm ki, bu, mümkündür. Bu təklif Azərbaycan tərəfindən ciddi
şəkildə nəzərdən keçirilmişdir və bütövlükdə, biz buna razılıq vermişdik. Bu, atıla biləcək ən məntiqli addımdır.
Aydındır ki, biz bu münaqişəni mərhələlərlə həll etməliyik. Münaqişəni tam şəkildə bir gündə həll edə bilmərik.
O, mərhələli olmalıdır və birinci mərhələdə jurnalistin söylədiyi və Rusiyanın təklif etdiyi kimi, işğal olunmuş
ərazilərin bir qisminin azad edilməsi baş verməlidir, Azərbaycan məcburi köçkünləri həmin ərazilərə
qayıtmalıdır, həmin ərazilərdə yenidən köçürülmə olmalıdır və eyni zamanda, Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi getməlidir. Bu halda, Dağlıq Qarabağın statusu hər iki tərəf
hazır olanda sonrakı müzakirəyə qala bilər, çünki yerlərdə proses getməsə, ərazilərin azad edilməsi başlamasa,
status üzərində razılığa gəlmək mümkün olmayacaq. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, status məsələsi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə müdaxilə etməməlidir. Eyni zamanda, biz həmişə söyləyirik ki, Azərbaycan
çoxkonfessiyalı, çoxmillətli ölkədir. Azərbaycanda sülh və rahat şəkildə yaşayan çox sayda etnik azlıqlar var.
Ərazi bütövlüyümüz tam bərpa olunarsa, ermənilər milli azlıq kimi, ölkəmizdə istənilən digər millətin
nümayəndəsi kimi, bütün hüquqlara və imtiyazlara malik olacaqlar.
Moderator: Sağ olun Prezident Əliyev. Addımbaaddım kiçik inqilabları irəli doğru aparırıq. Bu
mövzunu bəyənirəm.
Nikol Paşinyan: Yeri gəlmişkən, bizim bir kiçik və qarşılıqlı inqilabımız var. Ümid edirəm ki, bunu
söyləməyə imkanım olacaq.
Moderator: Buyurun, söz sizindir.
Nikol Paşinyan: Bəli. İlk dəfə Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində görüşəndən sonra biz Prezident
Əliyevlə kiçik inqilab etdik, çünki həmin görüş nəticəsində gərginlik, ümumilikdə, görünməmiş dərəcədə azaldı.
Biz təmas və informasiya məqsədli birbaşa xətti yarada bildik. Etiraf etməliyəm ki, bu halda, Prezident Əliyev
və mən bu təşəbbüsün birgə müəllifləriyik. Prezident Əliyevin söylədiyi ərazilərə gəldikdə, Azərbaycanın
nöqteyi-nəzərindən bunlar ərazidir. Lakin Qarabağın nöqteyi-nəzərindən, bu, təhlükəsizlikdir. Çünki biz
anlamalıyıq ki, hazırkı status-kvo nə səbəbə görə yaranıb. Dağlıq Qarabağ öz müqəddəratını təyinetmə
hüququndan yararlanmaq istədiyi zaman Dağlıq Qarabağın ermənilərinə qarşı hərbi əməliyyatlar başladı. Dağlıq
Qarabağ erməniləri öz müdafiəsini təşkil etməyə məcbur oldular. Prezident Əliyev Şuşa haqqında danışdı.
Dağlıq Qarabağın paytaxtı Stepanakert illər ərzində Şuşadan bombardman edilirdi. Dinc vətəndaşlar isə çox
uzun müddət ərzində zirzəmilərdə yaşamalı idilər. Bu, həqiqətdir. Bilirsiniz, heç kəsin təhlükəsizliyi kənarda
qala bilməz. Bu, Qarabağa da aiddir. Prezident Əliyev Azərbaycanın hərbi qüvvələri haqqında danışdı. Mənim
oğlum hərbi qulluğu Dağlıq Qarabağda keçir. Lakin o, oraya həmvətənlərini müdafiə etmək üçün könüllü
qaydada gedib, çünki o, tarixi, 1998-ci ildən nəyin baş verdiyini bilir. Mən Şaumyan rayonu haqqında artıq
söylədim. Oranın əhalisi 100 faiz erməni idi. İndi orada heç bir erməni yaşamır. Biz çox böyük erməni əhalisi
olan Naxçıvan məsələsini də bilirik. O, Azərbaycanın muxtar respublikasıdır. Hazırda orada heç bir erməni
yoxdur. Bir cümləni də söyləyim. Prezident Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ danışıqların və münaqişənin tərəfi
deyil. Lakin Azərbaycan iki dəfə Dağlıq Qarabağla razılaşma imzalayıb. Birincisi, 1994-cü ildə oldu. Bu,
Ermənistan, Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan arasında atəşkəs sazişi idi. Müdafiə nazirləri onu imzaladılar. Üç
aydan sonra, 1994-cü ilin iyulunda onlar təsdiqlədilər ki, atəşkəs münaqişənin siyasi həllinə qədər qorunub
saxlanılacaq.
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Moderator: Bir sözlə, bizim sessiyamız başa çatır. Mən Prezident Əliyevə və baş nazir Paşinyana çox
gözəl biliklərinə, bu söhbətə xüsusi bağlılıqlarına görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Fikrimcə, aydındır ki,
hər iki lider münaqişənin həllinə və həmçinin onun necə həllinə də biganə deyillər. Biz bundan azını onlardan
gözləyə bilmərik. Əlavə olaraq, hesab edirəm ki, bu çətin məsələni, onun dinamikasını, elementlərini tam
həcmdə nəzərdən keçirdik. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, biz, eyni zamanda, münaqişənin təsir göstərdiyi
insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün irəliyə getmək imkanların mümkün elementləri barədə də eşitdik. Kim
bilir, bəlkə də mikroaddımlarla, mikroinqilablarla dinc yolla həllin tapılmasında konstruktiv proses başlaya
bilər. Beləliklə, Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində belə bir tarixi fürsət bizə nəsib olduğu üçün biz
çox xoşbəxtik. Fikirlərini bizimlə bölüşdüklərinə görə Prezident Əliyevə və baş nazir Paşinyana təşəkkürümüzü
bildirək. Buyurun.
Prezident İlham Əliyev: Sadəcə, bir qeyd edim.
Moderator: Konstruktiv olsun.
Prezident İlham Əliyev: Konstruktiv, bəli. Öz müqəddəratı haqqında danışacağam. Yalnız bu haqda.
Yerevanda əhalinin XIX əsrin əvvəlində 70 faizinin azərbaycanlı olması faktını bir yana qoyuram. Bunu bir
yana qoyuram...
Moderator: Bu, konstruktiv deyil.
Prezident İlham Əliyev: Bunun haqqında danışmayacağam. Öz müqəddəratına gəldikdə, onlar hər
zaman bu haqda danışırlar.
Moderator: 30 saniyə.
Prezident İlham Əliyev: Erməni xalqı öz müqəddəratını artıq təyin edib. Onların erməni dövləti var.
Mənim məsləhətim belə olacaq ki, onlar ikinci dəfə öz müqəddəratını təyin etmək üçün Yer kürəsində başqa yer
tapsınlar, Azərbaycanda yox!
Moderator: 30 saniyə
Nikol Paşinyan: Cənab Prezident, bu, o qədər də konstruktiv olmadı. Lakin mən deyərdim ki, Böyük
Tiqranın dövründə bizim regionda yalnız iki millət var idi: ermənilər və gürcülər.
Prezident İlham Əliyev: Ermənilər və ermənilər.
Nikol Paşinyan: Nəinki Böyük Tiqranın dövründə, o cümlədən Baqratunilər, Arşakunilər dövründə də
belə olub. Bunu istənilən tarix kitabında tapa bilərsiniz. Mən bu müzakirəyə görə çox minnətdaram və bir daha,
vurğulamaq istərdim ki, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ bu münaqişənin həllində real səyləri göstərməyə
hazırdırlar. Təşəkkür edirəm.
Moderator: Hər kəsə təşəkkür edirəm.
AZƏRTAC
2020, 16 fevral
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş nazirinin və Rusiya Federasiyası
Prezidentinin Bəyanatı
(11 yanvar 2021-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol
Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Bəyanat imzalayıblar.
AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir.
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Ermənistan Respublikası baş nazirinin və
Rusiya Federasiyası Prezidentinin Bəyanatı
11 yanvar 2021-ci il
Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri
N.V.Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putin aşağıdakıları bəyan edirik:
1. 2020-ci il 9 noyabr tarixli Bəyanatın 9-cu bəndinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
bərpası ilə bağlı hissəsinin reallaşdırılması məqsədilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putinin
Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının baş nazirləri müavinlərinin və Rusiya Federasiyası
Hökumətinin sədr müavininin birgə həmsədrliyi ilə üçtərəfli İşçi qrupu yaradılması barədə təklifi dəstəklənir.
2. İşçi qrupu 2021-ci il yanvarın 30-dək ilk iclasını keçirəcək, bu iclasın nəticələrinə görə Bəyanatın 9-cu
bəndinin reallaşdırılmasından irəli gələn işlərin əsas istiqamətlərinin siyahısını formalaşdıracaq, prioritet
qismində dəmir yolu və avtomobil yollarını müəyyən edəcək, həmçinin bundan sonra Tərəflər adlanacaq
Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında razılaşma əsasında digər
istiqamətləri müəyyən edəcəkdir.
3. Fəaliyyətin əsas istiqamətlərinin reallaşdırılması məqsədilə İşçi qrupunun həmsədrləri bu istiqamətlər
üzrə Tərəflərin səlahiyyətli hakimiyyət orqanları və təşkilatlarının vəzifəli şəxslərindən ibarət ekspert
yarımqruplarının tərkibini təsdiq edəcəklər. Ekspert yarımqrupları İşçi qrupunun iclasından sonra bir ay
müddətində layihələrin siyahısını təqdim edəcək, onların reallaşdırılması və Tərəflərin yüksək səviyyədə təsdiq
etməsi üçün zəruri resursları və tədbirləri əsaslandıracaqlar.
4. İşçi qrupu 2021-ci il martın 1-dək Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası ərazisindən
həyata keçirilən beynəlxalq daşımaların, həmçinin Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası
tərəfindən həyata keçirilən, yerinə yetirilməsi zamanı Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan
Respublikasının ərazilərinin kəsişməsi tələb olunan daşımaların təşkili, yerinə yetirilməsi və təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üçün zəruri olan yeni nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin bərpasını və tikilməsini nəzərdə
tutan tədbirlərin siyahısını və reallaşdırılması qrafikini Tərəflərin yüksək səviyyədə təsdiqləməsi üçün təqdim
edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İ.H.Əliyev
Ermənistan Respublikasının baş naziri
N.V.Paşinyan
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
V.V.Putin”.
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Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri mətbuata bəyanatla
çıxış ediblər
(11 yanvar 2021-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Rusiya Prezidenti,
Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin
bəyanatı
-İlk növbədə, həmkarlarıma - həm Azərbaycan Prezidentinə, həm də Ermənistanın baş nazirinə bu gün
Moskvaya gəlməyə, bizim keçən ilin 9 noyabr tarixli sülh razılaşmamızın şərtlərinin icrası ilə bağlı məsələləri
müzakirə etmək üçün görüşməyə razılıq verdiklərinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Bu razılaşmanın şərtlərinə ümumilikdə riayət edildiyi, heç bir ciddi insidentin qeydə alınmadığı qənaətinə
gəldik.
Rusiyanın sülhməramlı qrupu hər iki tərəf qarşısındakı öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirir.
Bugünkü görüşümüzün əvvəlində dediyim kimi, 48 mindən çox köçkün və qaçqın artıq Dağlıq Qarabağa
qayıdıb. İnfrastruktur, energetika, yaşayış binaları, sosial infrastrukturun bərpası üçün davamlı iş aparılır.
Bugünkü görüşü son dərəcə vacib və faydalı hesab edirəm, çünki razılığa gələ bildik və bölgədəki
vəziyyətin inkişafına dair birgə Bəyanat imzaladıq. İqtisadi əlaqələrin qurulması, infrastruktur layihələrinin
inkişafı üzrə konkret addımları nəzərdə tuturam.
Bu məqsədlə üç hökumətin - Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirləri müavinlərinin rəhbərlik
edəcəyi işçi qrupu yaradılacaq. Yaxın zamanda onlar işçi ekspert alt qrupları yaradacaq, regionun nəqliyyat
infrastrukturu və iqtisadiyyatının inkişafı üzrə konkret planlar təqdim edəcəklər.
Əminəm ki, bu razılaşmaların icrası həm Ermənistan, həm də Azərbaycan xalqlarına fayda verəcək və heç
şübhəsiz, bütövlükdə regiona, deməli, Rusiya Federasiyasının mənafeyinə də fayda verəcək. Sağ olun.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
bəyanatı
-Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, ilk növbədə, bu dəvətə və bu görüşün keçirilməsi təşəbbüsünüzə görə
Sizə təşəkkür etmək istərdim. Mən də Sizin fikrinizə şərikəm ki, bizim regionun bundan sonrakı davamlı və
təhlükəsiz inkişafını təmin etmək üçün görüş çox vacib idi.
Atəşkəs elan ediləndən sonra iki ay keçib və noyabrın 9-10-da Bəyanatı imzalamış üç ölkənin liderlərinin
bu gün Moskvada toplaşması onu göstərir ki, biz nəticə əldə etmək, sentyabrda, noyabrda baş vermiş hadisələrə
yekun vurmaq əzmindəyik. Bu gün imzalanmış bəyanat bizim niyyətlərimizə dəlalət edir, ona görə ki, hərbi
əməliyyatların dayandırılmasının yekunlarına dair bəyanatın bir bəndi nəqliyyat kommunikasiyalarının
bərpasına aid idi. Bu sahə regionun inkişafına böyük dinamizm gətirə, təhlükəsizliyi möhkəmlədə bilər. Ona
görə ki, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xalqlarının, bizim
qonşularımızın mənafelərinə cavab verir. Əminəm ki, qonşu ölkələr də bizim regionda nəqliyyat dəhlizlərinin və
nəqliyyat arteriyalarının şaxələndirilmiş şəbəkəsinin yaradılmasına fəal qoşulacaqlar. Biz bundan sonra da qısa
müddətdə səmərə verən və nəticəyə yönəlmiş fəaliyyət sahələrini tapmağa çalışmalıyıq.
Bütövlükdə demək istərdim ki, 9 noyabr, Azərbaycan vaxtı ilə 10 noyabr tarixli birgə Bəyanat uğurla
həyata keçirilir. Bu Bəyanatın bəndlərinin çox hissəsi yerinə yetirilib. Rusiya sülhməramlı missiyası öz işini
səmərəli şəkildə yerinə yetirir və iki ay ərzində kiçik insidentlər istisna olmaqla narahatlıq üçün ciddi əsas
olmayıb. Bütün bunlar belə əminlik yaradır ki, Vladimir Vladimiroviçin dediyi kimi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi keçmişdə qalıb və biz gələcək barədə, qonşular kimi birlikdə necə yaşamaq, nəqliyyat arteriyalarının
açılması məsələlərini həll etməyə necə çalışmaq və gələcəkdə regional sabitliyi və təhlükəsizliyi möhkəmlətmək
haqqında düşünməliyik.
Vladimir Vladimiroviç, dəvətə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm və hesab edirəm ki, görüş çox
faydalı və səmərəli olub. Sağ olun.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
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bəyanatı
-Hörmətli Vladimir Vladimiroviç.
İlk növbədə, icazə verin, bizim regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin bərpa edilməsi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması üçün göstərdiyiniz səylərə görə Sizə təşəkkür edim. Təəssüf ki, bu münaqişə hələ
nizamlanmayıb. Münaqişə qalır. Əlbəttə, biz atəşkəs rejimini təmin etməyə nail olmuşuq, lakin hələ həll
edilməli olan çox məsələ qalır. Bu məsələlərdən biri Dağlıq Qarabağın statusu məsələsidir. Əlbəttə, Ermənistan
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində, o cümlədən bu məsələyə dair danışıqları davam etdirməyə
hazırdır. Təəssüf ki, bu günə qədər biz hərbi əsirlər məsələsini həll edə bilməmişik və bu, ən həssas və ağrılı
məsələdir. Ona görə ki, bu, humanitar məsələdir. Biz bu istiqamətdə işi davam etdirmək barədə razılığa
gəlmişik. Lakin hesab edirik ki, konkret olaraq bizim birgə Bəyanatın 8-ci bəndi, təəssüf ki, tam yerinə
yetirilmir. Ümidvaram ki, biz qısa müddətdə konkret qərara gələ biləcəyik. Lakin deməliyəm ki, bizim bu gün
imzaladığımız bəyanat həqiqətən çox vacibdir. Gizlətmirəm, bu bəyanatdakı razılaşmaların reallaşması bizim
regionun iqtisadi obrazını və simasını, sadəcə, dəyişə bilər. İqtisadi yeniliklər təhlükəsizliyin daha etibarlı
qarantiyalarına gətirib çıxara bilər və biz, əlbəttə, bu istiqamətdə konstruktiv iş aparmağa hazırıq. Lakin dediyim
kimi, təəssüf ki, bütün məsələləri bir görüş ərzində həll etmək mümkün deyil. Ümidvaram ki, biz daha irəli
gedəcəyik. Bir daha vurğulamaq istəyirəm, indiki məqamda bizim üçün ən başlıca məsələ humanitar məsələlər bizim 9, yaxud 10 noyabr tarixli birgə Bəyanatın 8-ci bəndi ilə nəzərdə tutulmuş hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi
məsələləridir.
Vladimir Putin: Bütövlükdə bugünkü konstruktiv işə görə həmkarlarıma bir daha təşəkkür etmək
istəyirəm. Təşəkkür edirəm.
AZƏRTAC
2021, 11 yanvar
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ikitərəfli
görüşü olub
(11 yanvar 2021-ci il)
Yanvarın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putinin ikitərəfli görüşü olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevi salamlayan Prezident Vladimir Putin dedi:
-Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizi Moskvada bir daha salamlayıram. Təklifimi qəbul etdiyinizə,
Rusiyanın paytaxtına gəldiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
Təbii ki, ötən ilin ən mühüm hadisəsi Dağlıq Qarabağda vəziyyətin ağır keçməsi olub. Lakin mən
məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz hər halda döyüş əməliyyatlarına, qan tökülməsinə son qoya
bildik. Bugünkü işin nəticələri barədə indicə dediyimiz kimi, sülhməramlı missiya öz funksiyasını yerinə yetirir
və bütövlükdə vəziyyət tədricən normallaşır. Bu gün bizim imzaladığımız birgə Bəyanatın əsasını uzunmüddətli
perspektivdə vəziyyətin nizamlanması istəyinin təşkil etməsi isə, fikrimcə, çox vacibdir.
Lakin Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə bağlı hadisələrin kontekstindən əlavə, bizdə ikitərəfli gündəlik də
mövcuddur və bununla əlaqədar, bizim Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 75 illiyini qeyd etməyimizlə
bağlı işi bir daha vurğulamaq və təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu, bütün ölkələrimiz üçün, postsovet
məkanındakı bütün ölkələr üçün çox əlamətdar hadisə idi. Ona görə ki, biz hamımız o vaxtkı ümumi
vətənimizin azadlığı, müstəqilliyi uğrunda mübarizədə iştirak edirdik.
Bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox uğurla inkişaf edir. Bu, ilk növbədə, əlaqələrin
iqtisadi tərkib hissəsinə aiddir. Bizim birgə işimizin əksər istiqamətləri, o cümlədən iqtisadiyyat istiqaməti üzrə
üst-üstə düşən maraqlarımız çoxdur. Mən çox ümid edirəm ki, bütövlükdə Cənubi Qafqazda vəziyyətin
nizamlanması üzrə iş, şübhəsiz, indicə dediyim kimi, bizim ikitərəfli münasibətlərin də xeyrinə olacaq. Mən onu
əsas götürürəm ki, bu nizamlama bizim həm iqtisadiyyatda, həm də humanitar sahədə daha sıx, daha sistemli
münasibətlər qurmağımıza imkan verəcək.
Bu gün Moskvada olmağınıza görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
XXX
Prezident İlham Əliyev dedi:
-Sağ olun, hörmətli Vladimir Vladimiroviç.
Rusiya paytaxtında olmaq mənə həmişə xoşdur. Dəvətə, həmçinin üçtərəfli görüşün keçirilməsi
təşəbbüsünə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istərdim. Görüş çox faydalı və hesab edirəm ki, səmərəli
oldu. Ona görə ki, görüşün yekunlarına əsasən biz Bəyanat imzaladıq. Bu, müharibə qurtarandan iki ay sonra
imzalanmış və mahiyyət etibarilə keçən il baş verənlərə yekun vuran ikinci Bəyanatdır. Bu Bəyanat bizim
regionda tamamilə yeni vəziyyət yaranmasına – nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasına yönəlib. Bizim üçün
bu, böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki beləliklə, 30 ildən artıq müddətdən sonra Azərbaycan Ermənistan
ərazisindən keçən nəqliyyat kommunikasiyaları vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə əlaqə imkanına, Ermənistan da Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyaya, İrana dəmir yolu
çıxışı imkanına malik olacaq. Biz, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən keçməklə Türkiyə
bazarına çıxış əldə edəcəyik, Türkiyənin və Rusiyanın dəmir yolu arteriyaları birləşəcək. Yəni, bu Bəyanat çox
böyük perspektivlər açır və əminəm ki, bizim bu gün yaratdığımız İşçi qrupu səmərəli işləyəcək, layihələrin
reallaşdırılması barədə bizə vaxtaşırı məruzə edəcəkdir. Orada bir deyil, bir neçə layihə var. Əminəm ki, onlar
hamısı reallaşacaq.
Hərbi əməliyyatların dayandırılmasında və 9 noyabr tarixli Bəyanatın imzalanmasında şəxsən iştirakınıza
görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istərdim. Hesab edirəm ki, Siz Rusiyanın lideri, həm Ermənistanın,
həm də Azərbaycanın qonşusu kimi iradə, qətiyyət, müdriklik nümayiş etdirdiniz. Sizin təşəbbüsünüzlə baş
tutmuş bugünkü görüş bir daha bu məsələyə necə böyük diqqət yetirməyinizə dəlalət edir. Təbii ki, bu, bizi çox
sevindirir, çünki bütün regionda vəziyyətin müsbət inkişaf dinamikası çox cəhətdən Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında artıq tarixdə qalmış münaqişənin nizamlanmasından asılı olacaq. Tamamilə yeni, əvvəllər bəlkə də
hətta təsəvvür edə bilməyəcəyimiz perspektivlər açılır.
İkitərəfli münasibətlərə gəldikdə isə, ötən ilin pandemiya ilə əlaqədar ağır keçməsinə baxmayaraq, hər
halda bizdə əmtəə dövriyyəsinin azalması o qədər də çox olmayıb. Əminəm ki, bu il biz bütün bunları
kompensasiya edəcəyik. Gündəlikdə, o cümlədən iqtisadi sahədə çox geniş məsələlər durur. Siyasi sahədə
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Azərbaycan və Rusiya artıq çoxdandır ki, strateji tərəfdaşlardır. Müharibənin dayandırılmasında, habelə
sülhməramlı missiyada Rusiyanın fəal iştirakı məhz ona dəlalət edir ki, bu uzunmüddətli strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin çox yaxşı dinamikası var.
Siz ölkələrimiz arasında humanitar əməkdaşlığı qeyd etdiniz. Bu əməkdaşlıq həmişə yüksək səmimiyyəti,
səmərəliliyi və konkret nəticəyə yönəlməsi ilə fərqlənib. Bütün başqa sahələrdə də biz həm bu il, həm də sonrakı
illərdə çox səmərəli əməkdaşlıq etmək əzmindəyik. Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı vəziyyət uzun illər
boyu yaranıb və nəticə etibarilə həll edilib. Mən əminəm ki, erməni tərəfi 9 noyabr tarixli Bəyanatı təftiş etmək
üçün heç bir cəhd göstərməyəcək, hər iki xalq gələcək barədə və barışıq haqqında fikirləşmək üçün özündə iradə
və müdriklik tapacaq.
Dəvətə görə və bu təşəbbüsünüzə görə bir daha sağ olun.
Vladimir Putin: Sizə təşəkkür edirəm.
Xalq qəzeti. - 2021.- 12 yanvar. - № 6. - S.1-2.
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Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında ikitərəfli
görüş olub
(26 noyabr 2021-ci il)
Noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putin arasında ikitərəfli görüş olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevi salamlayan Prezident Vladimir Putin dedi:
- Hər vaxtınız xeyir, hörmətli İlham Heydər oğlu. Sağ olun ki, gəlməyə razılıq verdiniz. Çoxlu suallar
yığılıb qalıb. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması ilə əlaqədar bizim üçtərəfli görüşümüz diqqət
mərkəzində olacaq. Mən indicə öz həmkarlarımla - Sizin yaxşı tanıdığınız və iqtisadiyyat problemləri, nəqliyyat
dəhlizlərinin açılması məsələləri ilə məşğul olan Rusiya hökumətinin Baş nazirinin müavini, müdafiə naziri,
məlum olduğu kimi nizamlanma işinə əhəmiyyətli töhfə verən Sərhəd Xidmətinin tabe olduğu Federal
Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru ilə söhbət edirdim.
Ümumiyyətlə, orada suallar çoxdur, lakin hər halda bizim ikitərəfli görüşümüzü ondan başlamaq istərdim
ki, gələn il ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 30 illiyi tamam olur. Şübhəsiz, bu elə
bir hadisədir ki, onu müvafiq şəkildə qeyd etməli olacağıq. Bununla əlaqədar demək istərdim ki, bizim strateji
tərəfdaşlığımız çox uğurla inkişaf edir. Bunu demək kifayətdir ki, pandemiya ilə bağlı bütün məsələlərə və
bununla əlaqədar iqtisadiyyatda məhdudiyyətlərə baxmayaraq, hər halda bu ilin 9 ayı ərzində bizdə əmtəə
dövriyyəsinin həcmi 11 faiz artıb. Bu, yaxşı göstəricidir. Rusiyanın 900 müəssisəsi Azərbaycanda işləyir.
Azərbaycan iqtisadiyyatına Rusiya tərəfindən 4,5 milyard dollar birbaşa investisiya qoyulub. Rusiya
Azərbaycanın aparıcı iqtisadi-ticari tərəfdaşlarından biridir. Əlbəttə, humanitar əlaqələr bu fonda davam edir.
Mən bizim görüşlərimizdə həmişə, ilk növbədə, bu barədə danışıram. Rus dilinin inkişafına, dəstəklənməsinə
göstərdiyiniz diqqətə görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Sizdə 304, hətta mən bilən daha çox - 340 məktəbdə
rus dili tədris edilir. Azərbaycan məktəblilərinin 34 faizi bu və ya digər şəkildə rus dilində oxuyur və bu dili
öyrənirlər. Bu da yaxşı göstəricidir, Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan xalqının yaxın və çoxtərəfli əlaqələr
saxlamaq cəhdinə dəlalət edir. Bu əlaqələr həqiqətən çoxtərəfli xarakter daşıyır. Humanitar sahədə münasibətlər
də, gənclərin əlaqələri də inkişaf edir. Bizdə bu cür ümumbəşəri səviyyədə dəstəklənən tədbirlər çoxdur. Bu,
gələcəkdə münasibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı şərait yaradır.
Dağlıq Qarabağ məsələsinin nizamlanmasına gəldikdə isə, bu barədə üçtərəfli formatda danışarıq. Bir
azdan Ermənistanın baş naziri bizə qoşulacaq və biz bu diskussiyanı davam etdirəcəyik. Lakin mənə belə gəlir
ki, burada bizim sülhməramlılar da müsbət rol oynayırlar. Atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə mərkəzi fəal iş
aparır. Təəssüf ki, problemlər, insidentlər var. Təəssüf ki, hələ də insan tələfatı olur. Biz də bundan ötrü
toplaşmışıq ki, baxaq, nəinki buna oxşar heç bir hadisə baş verməməsi, əksinə, vəziyyətin sakitləşməsi və
regionda insanların rahat yaşamasına, ölkələrin inkişaf etməsinə imkan verəcək şərait yaradılması üçün nə edilib
və hamı nə etməlidir.
Sizi görməyimə çox şadam. Xoş gəlmisiniz.
XXX
Prezident İlham Əliyev dedi:
- Çox sağ olun, hörmətli Vladimir Vladimiroviç.
İlk növbədə, dəvətə görə sağ olun. Yenidən görüşməyimizə şadam. Bu il ərzində biz çox fəal dialoq
aparmışıq – həm görüşmüşük, həm də tez-tez telefonla danışmışıq. İkitərəfli münasibətlərimizin inkişaf
dinamikası bizi çox sevindirir. Lakin mən əvvəlcə Kemerova vilayətində kömür şaxtasında baş vermiş faciə ilə
əlaqədar Sizə şəxsən başsağlığı vermək istərdim. Təəssüf ki, xeyli insan həlak olub. Dünən Sizə teleqram
göndərmişəm. Bu gün Azərbaycan xalqı adından bir daha Sizə, bütün Rusiya xalqına başsağlığı vermək
istəyirəm.
Biz ikitərəfli formatda çox məsələləri həll etmişik və bu gün münasibətlərimizi strateji tərəfdaşların
münasibətləri kimi səciyyələndiririk. Bu, sadəcə, söz birləşməsi deyil, həqiqətən belədir və bütün istiqamətlər
üzrə qarşılıqlı münasibətlərimizin səviyyəsini daha da yüksəltmək əzmindəyik. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, əmtəə
dövriyyəsi artır. İqtisadi sahədə əməkdaşlığa, o cümlədən biznes dairələri arasında qarşılıqlı maraq çox
güclüdür. Əlbəttə, münasibətlərimizin çoxlu sahələri ehtiva etməsi bizi çox sevindirir. Hazırda biz
iqtisadiyyatın, nəqliyyatın əksər sahələrinə, humanitar əməkdaşlığa aid 7 yol xəritəsini reallaşdırırıq.
Azərbaycanda rus dilinin, o cümlədən təhsil prosesləri vasitəsilə populyarlaşdırılması və qorunub
saxlanması üzrə bizim fəaliyyətimizi qiymətləndirdiyinizə görə sağ olun. Sizə həm də ona görə təşəkkür etmək

142

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

istərdim ki, Azərbaycan tələbələrinin Rusiyada təhsil almaları üçün gözəl şərait yaradılıb. Bu səfərdən əvvəl son
məlumatları gözdən keçirdim, 15 mindən çox azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı Rusiyanın ali məktəblərində
təhsil alır. Əslində, bu, bütöv bir ali məktəb deməkdir. Burada çox yaxşı təhsil verilir və bu, avtomatik olaraq
ölkələrimiz arasında körpü olur. Bizim münasibətlərimizin inkişafı işində bu həftə çox əlamətdar olub. Mən bu
həftə Rusiya Federasiyası hökumətinin sədrinin müavinini qəbul etmişəm, dünən axşam Rusiya Elmlər
Akademiyasının prezidentini qəbul etdim. Sizin humanitar əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəniz Azərbaycanın
və Ermənistanın intellektualları, mədəniyyət xadimləri arasında Rusiya tərəfin fəal iştirakı ilə əlaqələrin
nizamlanması kimi çox mühüm bir missiya ilə bütün həftə ərzində Bakıda olub. Bu günlərdə, bu həftə
Rusiyanın ixrac mərkəzi və “Roseksimbank”ın böyük biznes konfransı keçirilib. Bu konfransda Rusiyanın 30dan çox şirkəti iştirak edirdi. Yəni, bu, bir həftə bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizin istiqamətlərinin yalnız bir
hissəsini səciyyələndirmək üçün kifayət qədər əlamətdardır.
Əlbəttə, bu gün biz Ermənistan-Azərbaycan problematikası barədə ətraflı söhbət edəcəyik. Qeyd
etməliyəm ki, keçən il noyabrın 10-dan etibarən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyətə başlaması ilə
əlaqədar o vaxtdan bəri bir il ərzində Rusiya sülhməramlılarının məsuliyyəti zonasında ciddi insidentlər
olmayıb. Silahlı toqquşmalar olmayıb, hər hansı ciddi hadisələr olmayıb, sistemli böhran xarakteri daşımayan
müəyyən təsadüfi insidentlər olub. Azərbaycan və Ermənistan sərhədində silahlı toqquşmalar olub, lakin bu,
Rusiya sülhməramlılarının məsuliyyət zonası deyil. Bununla belə, əlbəttə, bu, bizi bütün bunlara çox diqqətlə
yanaşmağa, risklərə necə nəzarət etmək, onları necə minimallaşdırmağın mümkün olması barədə, o cümlədən
üçtərəfli formatda söhbət aparmağa və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin hərtərəfli nizamlanması
üzərində işləməyə vadar edir. Biz bu məsələdə şəxsən Sizin rolunuzu, Rusiya Federasiya hökumətinin
yüksəkvəzifəli nümayəndələrinin rolunu və əlbəttə, Qarabağda sülhün saxlanması üçün Rusiya
sülhməramlılarının rolunu çox yüksək qiymətləndiririk və ümid edirik ki, gələn il bu iş davam etdiriləcək və
yenə yaxşı nəticələr alınacaq.
Dəvət üçün bir daha çox sağ olun, təkcə Rusiyanın deyil, bütün dünyanın incisi olan bu diyarın gözəl
təbiətinə heyran olduğumu bir daha bildirmək istərdim.
Vladimir Putin: Çox sağ olun.
AZƏRTAC
2021, 26 noyabr
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Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirilib
(26 noyabr 2021-ci il)
Noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş
keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə çıxış edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dedi:
-Hörmətli həmkarlar, dostlar.
İlk növbədə, sizə təşəkkür etmək istərdim ki, mənim dəvətimə cavab verməyi və atəşkəs haqqında
bəyanat qəbul ediləndən sonra bir il ərzində görülmüş işə müəyyən yekun vurmaq üçün Rusiyaya gəlməyi
mümkün hesab etmisiniz. Sonra biz artıq cari ilin yanvarında atəşkəs və normal həyatın bərpa edilməsi haqqında
razılaşmalarımızı təsdiq etdik. Bu müddətdə həqiqətən az iş görülməyib.
Əfsuslar olsun ki, məsələlərin hamısı hələ də nizamlanmayıb. Sərhəddə baş verən insidentlərdən, faciəli
insidentlərdən, hər iki tərəfdən insanların həlak olmasından və yaralanmasından xəbərim var. Bütün bunlar
bizim tərəfimizdən xüsusi diqqət tələb edir. Əslində, biz sizinlə bu gün onun üçün toplaşmışıq ki, gələcəkdə
buna bənzər insidentlər baş verməsin.
Lakin bütövlükdə il ərzində az iş görülməyib. Birincisi, heç bir irimiqyaslı döyüş əməliyyatları baş
vermir, bu da özlüyündə çox yaxşı haldır. Bu müddət ərzində və bizim tərəfin köməyi ilə qaçqınların
qaytarılması ilə bağlı böyük iş aparılıb, 53 min insan daimi yaşayış yerlərinə qayıdıb. Yaxşı monitorinq qrupu
yaradılıb, bizim kontingent fəaliyyət göstərir, hər iki tərəfin dəyərləndirməsindən belə başa düşürəm ki,
layiqincə işləyir, insanların həyatı üçün təhlükəsiz şərait təmin edir. Atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə
mərkəzi fəaliyyət göstərir. Ən əsası odur ki, gələcəkdə normal dinc həyat üçün şərait yaradılır. Bu, çox vacibdir.
Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya hökumətlərinin Baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində üçtərəfli
komissiya yaradılıb. Mənim həmkarlarım işin necə getməsi barədə məruzə etdilər. Asan deyil. Lakin buna
baxmayaraq, bu iş irəliləmə vəziyyətindədir və elə düşünməyə əsas var ki, yaxın vaxtlarda biz nəqliyyat
kommunikasiyalarının işə salınması üzrə müvafiq qrupun işini nəinki təsdiqləyəcək, həm də hamı üçün uyğun
zəruri tədbirlər görəcəyik.
Mənə elə gəlir ki, bütün səylərimizin məqsədi bundan ibarətdir, yəni regionun dirçəldilməsi üçün şəraitin
yaradılması, insanların orada özlərini təhlükəsiz hiss etmələri və təsərrüfat fəaliyyəti ilə normal məşğul olmaları,
iqtisadiyyatı inkişaf etdirə bilmələri üçün bütün bunlar, sözsüz ki, hər iki ölkənin vətəndaşlarının həyat
səviyyəsində ən əlverişli şəkildə əksini tapmalıdır.
Ermənistan və Azərbaycan ilə münasibətlərin xüsusi xarakterini nəzərə alsaq, bu, Rusiya üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Biz yüzilliklər boyu vahid dövlətin tərkibində olmuşuq, bizim çox dərin tarixi əlaqələrimiz
var. Bu əlaqələrin kəsilməsini istəməzdik. Əksinə, biz onları bərpa etməyə və gələcəkdə də dəstəkləməyə səy
göstərməliyik.
Əvvəldə mənim demək istədiklərim bunlardır.
Biz indi İlham Heydər oğlu ilə birgə işlərin gedişində razılaşdırmalı olacağımız məsələləri qabaqcadan
müzakirə etdik. Ermənistan tərəfi ilə biz bunu qabaqcadan, vaxtında etmişik, Ermənistanın baş naziri ilə son
vaxtlar dəfələrlə bu barədə danışmışıq. İndi, görüş yerinə gələndə də bu barədə fikirlərimizi bölüşdük. Bizim
üçtərəfli görüşümüzdən sonra Nikol Vovayeviç qalacaq, biz hələ onunla ikitərəfli görüş də keçirəcəyik.
Görüşümüzün əvvəlində mənim demək istədiklərim bunlardır. Əgər görüşümüzün əvvəlində
həmkarlarımın deməyə sözü və istəyi varsa, buyursunlar.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev: Dəvət üçün çox sağ olun, Vladimir Vladimiroviç. Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında münasibətlərin nizamlanması məsələsində Sizin şəxsi iştirakınızı və əlbəttə, keçən il
Bəyanatın mətninin razılaşdırılması işində fəal iştirakınızı Azərbaycanda yüksək qiymətləndiririk. Siz qeyd
etdiyiniz kimi, biz ilin əvvəlində bu formatda görüşmüşdük, indi artıq ilin sonunda görüşürük. Yekun vurmaq
olar. Əlbəttə, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin məsuliyyəti zonasında vəziyyət bütövlükdə sabitdir. Ciddi
insidentlər olmayıb. Qəsdən törədilmiş təxribatlar olmayıb. Müşahidə olunan ayrı-ayrı hallar sistemli xarakter
daşımırdı. Buna görə də Rusiya sülhməramlı kontingentinin yaxşı xidmətinə görə, uzun illər boyu dondurulmuş
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münaqişə, keçən il tammiqyaslı müharibə vəziyyətində olan regionda təhlükəsizliyi təmin etmələrinə görə
təşəkkürümü bildirmək istərdim.
Bu il ərzində Azərbaycan müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması və kommunikasiyaların bərpası
işində maksimum konstruktivlik nümayiş etdirib. Hesab edirəm ki, bu, hələlik yerinə yetirilməmiş mühüm
məsələlərdən biridir. Ona görə ki, keçən il noyabr ayında qəbul edilmiş və imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın
praktiki olaraq bütün bəndləri yerinə yetirilib. Buna görə düşünürəm ki, - bu gün biz Sizinlə təbii ki, bu barədə
əvvəlcə söhbət etmişik, - bu mövzu, həmçinin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyən
edilməsi mövzusu müzakirə ediləcək. Biz, bu məsələdə Rusiya tərəfinin dəstəyini, o cümlədən məsləhət
dəstəyini də çox yüksək qiymətləndiririk.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhəd delimitasiya edilməyib. Buna görə biz dəfələrlə açıq
bildirmişik ki, delimitasiya prosesinə təxirə salınmadan başlamağa hazırıq. Üstəlik, biz Ermənistan tərəfinə açıq
təklif etmişik ki, qarşıdurmaya son qoymaq, bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini tanımaq və gələcəkdə
qonşular kimi yaşamağı, yenidən qonşular kimi yaşamağı təşviq etmək üçün sülh müqaviləsi üzərində işə
başlayaq.
Əlbəttə, bir sıra başqa məsələlər də qarşıya çıxır, lakin onlar operativ şəkildə, o cümlədən Rusiya
tərəfinin, şəxsən Sizin, Xarici İşlər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin, hökumətin və digər strukturların fəal
iştirakı ilə həll edilir.
Dəvət üçün, yenidən belə bir görüş keçirmək imkanı üçün bir daha təşəkkür edirəm.
XXX
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan: Vladimir Vladimiroviç, icazə verin, əvvəlcə dəvətə, bu
görüşün təşkilinə görə Sizə təşəkkür edim. Bugünkü görüşün gündəliyinə keçməzdən əvvəl icazə verin,
Kuzbasda çoxsaylı insanın həlak olması ilə nəticələnmiş partlayışla əlaqədar öz adımdan, erməni xalqı adından
Sizə başsağlığı verim. Həlak olmuş şaxtaçıların bütün doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı vermək istəyirəm.
Prezident Vladimir Putin: Sağ olun.
Nikol Paşinyan: Keçən il müharibənin dayandırılmasında Sizin rolunuz və Rusiya Federasiyasının rolu
aşkardır. Noyabrın 9-dan sonra Dağlıq Qarabağda, Laçın dəhlizi boyunca Rusiya sülhməramlı qüvvələri
yerləşdirilib. Aşkardır ki, Dağlıq Qarabağda və regionda vəziyyətin sabitləşməsində Rusiya sülhməramlıları,
Rusiya Federasiyası mühüm rol oynayır. Lakin təəssüflə vurğulamaq istəyirəm ki, vəziyyət istənilən qədər sabit
deyil. Keçən il noyabrın 9-dan sonra hər iki tərəfdən onlarca insan həlak olub və hadisələr Dağlıq Qarabağda da
baş verir. Bu il mayın 12-dən bəri Ermənistan-Azərbaycan sərhədində faktiki olaraq böhranlı vəziyyətdir və
bizim rəyimiz belədir ki, Azərbaycan qoşunları Ermənistanın suveren ərazisinə soxulub. Əlbəttə, Ermənistan və
Azərbaycan arasında sərhədlər delimitasiya və demarkasiya edilməyib, lakin dövlət sərhədi mövcuddur və bu,
Ermənistan Respublikasının suveren ərazisidir.
Mən Azərbaycan Prezidentinin bu fikri ilə razılaşmıram ki, kommunikasiyaların bərpasından başqa
Bəyanatın faktiki olaraq bütün bəndləri yerinə yetirilib. Bilirsiniz ki, biz bu məsələni Sizinlə dəfələrlə, həm
əyani şəkildə, həm də telefonla müzakirə etmişik ki, girovlar və digər saxlanılan şəxslər, hərbi əsirlər problemi
də var. Bu, çox mühüm humanitar məsələdir. Lakin demək istəyirəm ki, mənim fikrimcə bu gün biz təkcə
problemləri səsləndirmək üçün deyil, söhbət etmək, məsələləri müzakirə etmək və mövcud problemləri həll
etmək üçün toplaşmışıq. Mən də dəfələrlə elan etmişəm ki, Ermənistan sərhədlərin demarkasiyası və
delimitasiyası prosesinə başlamağa hazırdır. Bütün nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların açılması,
blokadadan çıxarılması mövzusu da bizim üçün çox vacibdir. Biz bu məsələlərin həll edilməsində həqiqətən
maraqlıyıq. Ümid edirəm ki, bu gün biz bütün bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Mən gördüm, Siz Azərbaycan
Prezidenti ilə ikitərəfli görüş zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması problemini də xatırlatdınız.
Azərbaycan Prezidenti də indicə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh danışıqları məsələsini xatırlatdı.
Əlbəttə, biz də bunda maraqlıyıq və hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində aparılmalıdır. Düşünürəm ki, çox məsələləri üçtərəfli formatda,
ikitərəfli formatda müzakirə və həll etmək lazımdır və mümkündür.
Deməliyəm ki, Azərbaycanın və Ermənistanın rəsmi şəxsləri arasında birbaşa əlaqələr də nəzərdə tutulur.
Mənim fikrimcə, o qədər də yaxşı və pozitiv olmayan nüanslar fonunda bu müsbət nüansları da vurğulamaq
lazımdır. Ən başlıcası, təkrar etmək istəyirəm, üzr istəyirəm, düşünürəm ki, bugünkü görüşün əsas mənası
hansısa problemlərin mövcud olmasını və ya mövcud olmamasını, sadəcə, səsləndirmək deyil. Əsas odur ki, bu
gün biz regionda, Cənubi Qafqazda vəziyyətin sabitləşməsinə dair konkret və ya mümkün qədər konkret
qərarlara gələ bilək. Buna görə bizim məsuliyyətimiz, sülh, sabitlik və insanların təhlükəsizliyidir. Sağ olun.
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XXX
Prezident Vladimir Putin: Mənə belə gəlir ki, sizin indicə dedikləriniz - həm Azərbaycan Prezidenti
tərəfindən, həm də Ermənistanın baş naziri tərəfindən deyilənlər, əslində, çox vacibdir. Vəziyyətin
normallaşdırılmasının inkişafında, vəziyyətin müsbət həllinin inkişafında hər iki tərəfin marağı var. Siz indicə
kommunikasiyalar barədə, kommunikasiyaların açılması barədə xatırlatdınız. İlham Heydər oğlu da bu barədə
danışıb. Bu məsələdə hamı maraqlıdır. O cümlədən Rusiya da. Mən onu nəzərdə tuturam ki, biz bütün yaxın
ölkələr, - biz qonşuyuq, biz böyük əmtəə dövriyyəsinə malikik, - hamımız bu məsələdə maraqlıyıq. Birincisi də,
ikincisi də, biz yenə də o barədə razılığa gəlirik ki, yaxın vaxtlarda sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası
üzrə işləri, əvvəlcə delimitasiya, daha sonra demarkasiya işlərini sahmana salaq. Əlbəttə, biz bu barədə də bu
gün danışacağıq. Baxmayaraq ki, məsələnin mürəkkəb olması aydındır. O, hələ Sovet İttifaqından qalıb. Orada
dəqiq sərhədlər olmayıb. Lakin bütün bunlar barədə danışmaq imkanı var. Həmkarlarımla razıyam ki, nə qədər
çox əlaqə, o cümlədən birbaşa əlaqələr olarsa, daha yaxşıdır. Birbaşa ikitərəfli əlaqələr ümumiyyətlə prioritetdir.
Mən bilirəm ki, yaxın vaxtlarda sizin Brüsseldə görüşünüz nəzərdə tutulub. Siz oraya getməyə və orada görüş
keçirməyə razılıq vermisiniz. Biz bunu da alqışlayırıq. Nə qədər birbaşa ünsiyyət olarsa, bir o qədər yaxşıdır.
Mən bu yaxınlarda bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti cənab Mişellə də danışmışam. O, sizi
gözləyir. Ümidvaram ki, biz irəliyə doğru hansısa addım atacağıq. Bundan sonrakı addımları digər
platformalarda da atmaq mümkün olacaq. Bir daha təkrar edirəm, tərəfdaşlarımızın bu dialoqa cəlb edilməsini
biz yalnız alqışlayırıq. Əsas odur ki, bu dialoq faydalı olsun. Çox sağ olun.
AZƏRTAC
2021, 26 noyabr
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Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər
(26 noyabr 2021-ci il)
AZƏRTAC xəbər verir ki, noyabrın 26-da Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra Rusiya
Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin
bəyanatı
-Bizim üçtərəfli görüşün yekununda mən öz həmkarlarım – Azərbaycan Prezidentinə və Ermənistanın baş
nazirinə bir daha təşəkkür etmək istərdim ki, onlar Rusiyaya gəlməyə və Qarabağ problemi ətrafında və
bütövlükdə, hazırda regionda nizamlama məsələlərində yaranan vəziyyəti müzakirə etməyə razılaşıblar.
Əvvəlcədən deməliyəm ki, bu gün biz çox konstruktiv şəkildə işləmişik. Bu gün üçün yaranmış vəziyyət
dərindən təhlil edilib. Biz Rusiya sülhməramlılarının, sərhədçilərin, ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə
məşğul olan, insanların daimi yaşayış yerlərinə qayıtmalarını təmin edən mütəxəssislərin işini yüksək
qiymətləndirdik.
Onu da qeyd etmək istərdim ki, mənim fikrimcə biz mühüm olan bir sıra məsələlər barədə razılığa gəldik.
Onlardan birincisi bu ilin sonuna qədər mexanizmlər yaradılmasıdır. Biz iki dövlət arasında sərhədin
demarkasiyası və delimitasiyası mexanizmlərini yaratmaq barədə razılığa gəldik. Ümidvaram ki, bu, tezliklə baş
verəcək. Bu mexanizmlərin yaradılması üçün heç bir maneə yoxdur.
Diqqəti cəlb etmək istədiyim ikinci məsələ humanitar xarakterli məsələlərlə bağlı çox mühüm, həssas
məqamdır. Biz burada da nəzərəçarpacaq dərəcədə irəlilədik.
Nəhayət, üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, biz iqtisadi xarakterli məsələlər, iqtisadi əlaqələrin inkişafı
barədə çox ətraflı söhbət etdik, birinci addım kimi nəqliyyat dəhlizlərinin açılması barədə danışdıq, bu, həm
dəmir yoluna, həm də avtomobil yollarına aiddir. Düşünürəm ki, biz artıq xeyli müddət ərzində bu məsələ
üzərində işləyən baş nazirlərimizin müavinlərinə təşəkkür etməliyik. Gələn həftə, - bu, bizim növbəti
razılaşmadır, - onlar müəyyən yekunlar vurmaq və bu gün razılaşdırdığımız və qəbul etdiyimiz qərarları elan
etmək üçün Moskvada toplaşacaqlar. Bugünkü işə görə bir daha çox sağ olun. Həm Azərbaycan Prezidentinə,
həm də Ermənistanın baş nazirinə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
bəyanatı
-Çox sağ olun, hörmətli Vladimir Vladimiroviç. İlk növbədə, icazə verin, bugünkü görüşə görə, həmçinin
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında mövcud məsələlərin həlli işində əlverişli şərait yaradılması üçün səylərinizə
görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirim. İki ölkə arasında müharibəyə son qoymuş məlum üçtərəfli Bəyanatın
qəbul edilməsindən bir il keçib və biz bu ili bütövlükdə, müsbət səciyyələndirə bilərik.
Vladimir Vladimiroviç, fürsətdən istifadə edib Sizə, habelə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinə
Qarabağda sülhməramlı fəaliyyətə görə bir daha təşəkkür etmək istərdim. Bu bir ildə Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin məsuliyyəti zonasında ciddi insidentlər olmayıb. Əlbəttə, bu il ərzində çox mühüm hadisələr baş
verib. Biz bu formatda artıq ikinci dəfə görüşürük – ilin əvvəlində və ilin sonunda. Sərhədlərin delimitasiyası,
demarkasiyası, nəqliyyat arteriyalarının bərpası ilə bağlı məsələlər barədə Vladimir Vladimiroviçin dediklərini
təkrar etmək istəmirəm. Bu gün bu məsələlər barədə çox ətraflı, mən deyərdim, səmimi söhbət oldu. Biz öz
planlarımızı, hər iki tərəfi narahat edən məsələləri açıq müzakirə etdik. Ən başlıcası, mübahisələrin, fikir
ayrılıqlarının nizamlanması işində qəbul etdiyimiz qərarlar, zənnimcə, Cənubi Qafqazda vəziyyətin daha
təhlükəsiz və proqnozlaşdırıla bilən olmasına şərait yaradacaq. Vladimir Vladimiroviçin qeyd etdiyi kimi,
humanitar xarakterli məsələlər də müzakirə edilib. Azərbaycan həmişə, - istər döyüş əməliyyatları dövründə,
istər onlardan sonra, - bütün humanitar normalara riayət edilməsinə ardıcıl tərəfdar olub. Deməliyəm ki, hərbi
əməliyyatlar bitəndən sonra saxlanılmış 100 nəfərdən çox erməni hərbi qulluqçu, o cümlədən bir nəfər bu gün
səhər Ermənistan tərəfə verilib. Yaralanmış hərbi qulluqçuya azərbaycanlı həkimlər tərəfindən tibbi yardım
göstərilib, bir nəfər mülki şəxs yolu azaraq bizim əraziyə keçib. Yəni, biz həmişə humanizm prinsipinin aliliyini
əsas götürmüşük və bundan sonra da işi bu istiqamətdə davam etdirmək niyyətindəyik. Biz Ermənistan
tərəfindən də regionda vəziyyətin daha artıq dərəcədə proqnozlaşdırıla bilən olması üçün şərait yaradılması
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niyyətini görürük. Mən dəfələrlə demişəm, biz Azərbaycanda Ermənistan ilə çoxillik qarşıdurma səhifəsini
çevirmək, normal qarşılıqlı fəaliyyət mərhələsinə başlamaq əzmindəyik və düşünürəm ki, məhz bu formatda öz
məqsədlərimizə çatacağıq.
Azərbaycan üçün Rusiya dostdur, strateji tərəfdaşdır. Mən deyərdim ki, hətta strateji tərəfdaşdan da
artıqdır. Azərbaycan ilə Rusiya arasında etimada əsaslanan münasibətlərin səviyyəsi, o cümlədən ən həssas
məsələlər barəsində Ermənistan ilə ortaq fikrə gəlməyimizə şərait yaradır. Düşünürəm ki, görüşümüzün
yekununun nəticələri yaxşı olacaq, bu nəticələri çox gözləmək lazım gəlməyəcək, regionda vəziyyət daha
təhlükəsiz və proqnozlaşdırılan olacaq.
Vladimir Vladimiroviç, dəvətə və bugünkü görüşə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
bəyanatı
-Vladimir Vladimiroviç, icazə verin, dəvətə görə və əlbəttə, pozitiv iş şəraiti yaradılmasına görə Sizə bir
daha təşəkkür edim. Mən təsdiqləmək istəyirəm ki, bizim çox müsbət görüşümüz, müsbət söhbətimiz oldu. Biz
faktiki olaraq, gündəlikdəki bütün məsələləri müzakirə etdik. Bu görüş problemi gizlətmək üçün deyildi. Bu
görüşdə biz bütün məsələləri açıq müzakirə etdik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox məsələlər üzrə
mövqelərimizi çox pozitiv dəqiqləşdirdik və məlum oldu ki, bəzi məsələlər barədə bu görüşə qədər güman
edildiyi kimi, bizdə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Demək istəyirəm ki, biz regionda bütün nəqliyyat və iqtisadi
kommunikasiyaların açılması məsələsi barədə həqiqətən qeyd etdik ki, bu kommunikasiyaların necə işləyəcəyi
barədə təsəvvürümüz ortaqdır. Delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlamaq mövzusu təzə deyil. Biz bu
məsələni müzakirə etdik. Biz həm də üçtərəfli Bəyanat qəbul etdik, orada qeyd etdik ki, bundan əvvəl zəruri
şərait yaratmaq, yəni Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhəddə müəyyən təhlükəsizlik və sabitlik
mexanizmləri yaratmaq lazımdır.
Əlbəttə, humanitar məsələlərə də toxunuldu. Bugünkü söhbətləri, bugünkü görüşü mən də bütövlükdə çox
müsbət qiymətləndirirəm. Bizim strateji müttəfiqimiz olan Rusiya Federasiyasına bu təşəbbüsə görə bir daha
təşəkkür etmək istəyirəm. Fikrimcə, əgər bu görüşün bazasında bizim söhbətimizin müəyyən dinamikasını
yarada bilsək, onda konkret nəticələr də gözləmək olar. Mən Ermənistanın və Ermənistan xalqından mandat
almış Ermənistan hökumətinin ölkəmiz üçün, bizim region üçün dinc inkişaf erasının başlanmasına hazır
olduğunu təsdiq edirəm və bizim hədəfimiz budur. Əlbəttə, bugünkü görüşümüz bu gündəliyin reallaşmasının
xeyrinə oldu. Sağ olun.
Prezident Vladimir Putin: Son olaraq bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, görüş yüksək dərəcədə faydalı
və vaxtında oldu. Artıq deyildiyi kimi, biz bugünkü birgə işimizin nəticələrinə əsasən Bəyanat imzaladıq.
İctimaiyyət və kütləvi informasiya vasitələri bu bəyanatla tanış ola bilərlər. Orada bizim məşğul olduğumuz və
razılığa gəldiyimiz bütün məsələlər ətraflı şərh edilib.
Məndən sol tərəfdə bizim həm erməni dostlarımıza, həm də azərbaycanlı dostlarımıza hədiyyəmizi –
sülhün və əmin-amanlığın rəmzi olan zeytun budağını görürsünüz. Mən çox ümid edirəm ki, bugünkü
razılaşmalar yerinə yetiriləcək və bütövlükdə Cənubi Qafqazda münasibətlərin normallaşması işində növbəti
addımlar üçün şərait yaradacaq. Sağ olun.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş nazirinin və Rusiya Federasiyası
Prezidentinin Bəyanatı
Noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan
Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Bəyanat
imzalayıblar.
AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir.
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Ermənistan Respublikası baş nazirinin və
Rusiya Federasiyası Prezidentinin Bəyanatı
26 noyabr 2021-ci il
Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev, Ermənistan Respublikasının baş naziri
N.V.Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.V.Putin 2021-ci il noyabrın 26-da Soçi şəhərində
görüşdük və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tamamilə
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dayandırılması haqqında 2020-ci il 9 noyabr tarixli Bəyanatın, həmçinin regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin bərpası haqqında 2021-ci il 11 yanvar tarixli Bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə
etdik.
Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi naminə 2020-ci il 9
noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli bəyanatların bütün müddəalarının bundan sonra ardıcıl surətdə yerinə
yetirilməsinə və dönmədən riayət olunmasına tərəfdar olduğumuzu təsdiq etdik. 2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci
il 11 yanvar tarixli bəyanatlardan irəli gələn, həllini gözləyən məsələlərin tezliklə həllinə yönəlmiş birgə səyləri
fəallaşdırmaq barədə razılığa gəldik.
Regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə Rusiya sülhməramlı
kontingentinin mühüm töhfəsini qeyd etdik.
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sabitlik və təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması üzrə addımlar atmağı
və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası, sonradan
tərəflərin sorğusu əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə ikitərəfli
komissiya yaradılması barədə şərtləşdik.
2021-ci il 11 yanvar tarixli Bəyanata müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan
Respublikasının baş nazirlərinin müavinlərinin və Rusiya Federasiyası hökumətinin sədrinin müavininin birgə
sədrliyi ilə regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə təsis edilmiş Üçtərəfli İşçi Qrupunun
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdik. Regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədilə konkret
layihələrin tezliklə həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğuladıq.
Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında münasibətlərin
normallaşması, Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin formalaşması, habelə regionda
mehriban qonşuluq münasibətlərinin bərqərar olması məqsədilə bundan sonra da zəruri olan hər cür köməyi
göstərəcək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İ.H.Əliyev
Ermənistan Respublikasının baş naziri
N.V.Paşinyan
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
V.V.Putin
AZƏRTAC
2021, 26 noyabr
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Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan baş
naziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşü olub
(14 dekabr 2021-ci il)
Dekabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə birgə görüşü
keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, konstruktiv mühitdə keçən görüşdə bir sıra önəmli məsələlər müzakirə olunub.
Görüşdə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi məsələsi gündəliyə
gətirilib, Avropa İttifaqının bu istiqamətdə Azərbaycana texniki yardım göstərməyə hazır olduğu bildirilib.
Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı hər iki tərəf müvəqqəti işçi qrupun
yaradılması ilə bağlı razılığa gəliblər. Eyni zamanda, kommunikasiya və nəqliyyat xətlərinin açılması məsələsi
geniş müzakirə olunub. Ermənistan tərəfi öz ərazisindən dəmir yolu xəttinin çəkilməsi ilə bağlı üzərinə düşən
öhdəliyi təsdiq edib. Bildirilib ki, Ermənistan tərəfi dəmir yolunun çəkilişinə tezliklə start verəcəkdir. Burada
gömrük və sərhəd nəzarət məsələlərinin qarşılıqlı prinsip əsasında təmin olunması barədə razılığa gəlinib.
Avtomobil yolunun marşrutunun müəyyən edilməsi ilə bağlı müzakirələr davam etdiriləcəkdir.
Görüşün nəticəsi olaraq Avropa İttifaqı Komissiyasının Prezidenti tərəfindən mətbuata açıqlama verilib.
AZƏRTAC
2021, 15 dekabr
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Fransa Prezidentinin təşəbbüsü ilə Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasında
qeyri-formal görüş keçirilib
(15 dekabr 2021-ci il)
Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə dekabrın 15-də Brüsseldə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan
arasında qeyri-formal görüş keçirilib.
AZƏRTAC
2021, 16 dekabr
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Prezident İlham Əliyevin, Fransa Prezidentinin, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidentinin və Ermənistanın
baş nazirinin iştirakı ilə videoformatda görüş keçirilib
(4 fevral 2022-ci il)
Fevralın 4-də Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Fransanın Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel
Makronun, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol
Paşinyanın iştirakı ilə videoformatda görüş keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüş zamanı əvvəlcə Prezident Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə 2021-ci il
dekabrın 14-də Brüsseldə keçirilmiş birgə görüşün əhəmiyyəti vurğulandı.
Sonra Brüssel sülh gündəliyinin davamı olaraq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin
normallaşdırılmasına dair ətraflı müzakirələr keçirildi. Bu xüsusda, tədbirin əvvəlcədən müəyyən edilmiş
gündəliyinə uyğun olaraq, iki ölkə arasında münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən humanitar məsələlər,
etimad quruculuğu, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası, sülh sazişi üzrə danışıqların başlanması kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi
aparıldı.
Prezident İlham Əliyev müzakirə olunan məsələlər barədə Azərbaycanın mövqeyini bir daha vurğuladı.
Müzakirələr zamanı Prezident İlham Əliyev Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin
taleyinin, kütləvi məzarlıqların yerinin müəyyənləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan
təmizlənməsi sahəsində Azərbaycana beynəlxalq dəstəyin artırılması, dəmir yolu və avtomobil yolu ilə
nəqliyyat dəhlizinin açılması məsələsinə xüsusi olaraq diqqət verdi.
Dövlətimizin başçısı Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 71-i uşaq, 267-si qadın və 326-sı ahıl olmaqla,
ümumilikdə 3890 Azərbaycan vətəndaşının itkin düşməsini qabartdı.
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Vətən müharibəsinin başa çatmasından bəri mina partlayışı
nəticəsində 36 nəfər Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, 165 nəfər isə yaralanıb.
Görüşdə, həmçinin UNESCO-nun Azərbaycana və Ermənistana missiyası məsələsi də müzakirə olundu
və missiyanın hər iki ölkəyə göndərilməsinə dair razılıq ifadə edildi.
AZƏRTAC
2022, 4 fevral
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Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə
işçi nahar formasında görüşü olub
(6 aprel 2022-ci il)
Aprelin 6-da Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə işçi nahar formasında görüşü
olub.
AZƏRTAC
2022, 7 aprel
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Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə
görüşü olub
(22 may 2022-ci il)
Mayın 22-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü olub.
AZƏRTAC
2022, 23 may
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Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilib
(31 avqust 2022-ci il)
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəvəti ilə Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə işgüzar
səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin avqustun 31-də Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilib.
AZƏRTAC
2022, 31 avqust
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Praqada Prezident İlham Əliyevin Fransa Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və
Ermənistanın baş naziri ilə görüşü keçirilib
(6 oktyabr 2022-ci il)
Oktyabrın 6-da Praqada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fransa Respublikasının
Prezidenti Emmanuel Makron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının
baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü keçirilib.
AZƏRTAC
2022, 6 oktyabr
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Praqada Azərbaycan, Fransa, Avropa İttifaqı Şurası və Ermənistan liderlərinin yenidən görüşü olub
(6 oktyabr 2022-ci il)
Oktyabrın 6-da Praqada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fransa Respublikasının
Prezidenti Emmanuel Makron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının
baş naziri Nikol Paşinyan ilə yenidən görüşü olub.
AZƏRTAC
2022, 7 oktyabr
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Soçidə Azərbaycan Prezidentinin Rusiya Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə görüşü olub
(31 oktyabr 2022-ci il)
Oktyabrın 31-də Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə çıxış edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dedi:
- Hörmətli həmkarlar, bu gün biz üç sessiyadan ibarət danışıqlar apardıq. Əvvəlcə, Ermənistan
nümayəndə heyəti ilə, sonra isə Ermənistanın baş naziri ilə təkbətək danışdıq. Daha sonra Azərbaycan
nümayəndə heyəti ilə və Azərbaycan Prezidenti ilə təkbətək danışdıq və sonra iki saat, bəlkə də bir qədər artıq
müddətdə üçlükdə söhbət etdik. Bizim ümumi fikrimizə görə bu görüş çox faydalı oldu. Məncə bu görüş bəzi
prinsipial məsələlər barədə gələcəkdə mümkün razılaşmalar üçün çox yaxşı ab-hava yaratdı.
Bu gün biz birgə Bəyanatı razılaşdırdıq. Açıq deməliyəm, hər şeyi razılaşdırmaq mümkün olmadı.
Əvvəlcədən mütəxəssislər səviyyəsində işlənmiş mətndən bəzi hissələri çıxarmalı olduq. Bununla belə, mən
ümumi rəylə razıyam ki, görüş faydalı oldu və bu, bütövlükdə vəziyyətin nizamlanması istiqamətində sonrakı
addımlar üçün şərait yaradır. Özü də mən bütövlükdə deyəndə həm yaxın keçmişə aid cari hadisələri, həm də iki
il bundan əvvəl baş vermiş hadisələri nəzərdə tuturam. Hər halda, o vaxt biz prinsipial məsələlər barədə razılığa
gəlməyə nail olduq. Bugünkü diskussiya onu göstərir ki, biz bütün ölkələrimizin gələcəyi barədə də razılığa gələ
bilərik. Mən bizim bütün ölkələr dedikdə həm Rusiyanı, həm Azərbaycanı, həm Ermənistanı, həm də bütün
region ölkələrini nəzərdə tuturam. Ona görə ki, bu ərazidə yaşayan bütün xalqlar münasibətlərin
normallaşmasında maraqlıdırlar. Rusiya öz tərəfindən, qəti və hərtərəfli nizamlamaya nail olmaq üçün nə
mümkündürsə edəcək.
Çox sağ olun. Mən öz həmkarlarıma – həm Ermənistanın baş nazirinə, həm də Azərbaycanın Prezidentinə
təşəkkür etmək istəyirəm ki, siz Rusiyaya, Soçiyə gəlməyə və bugünkü diskussiyanı aparmağa razılaşdınız.
Razılaşdığımız kimi biz əlaqə saxlayacağıq, bu dialoqu və uzun müddət davam edən bu münaqişəyə nöqtə
qoymaq üçün zəruri həllərin axtarışını davam etdirəcəyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
AZƏRTAC
2022, 31 oktyabr
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