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«EKONOMİÇESKAYA JİZN» QƏZETİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
2 yanvar 2000-ci il
Bir vaxtlar ucsuz-bucaqsız məkan olan, gah Rusiya imperiyası, gah SSRİ, gah da MDB adlandırılan
məkanın dağıdılması və ya birləşdirilməsi lüzumu barədə ictimaiyyətin niskili çoxdandır ki, geniş hal almışdır.
Bəs qonşularımız azadlıq və suverenlikdən savayı daha nə əldə etmişlər? Nə itirmişlər? O cümlədən Rusiyanın
özü də nə qazanmış, nə itirmişdir? İqtisadi mövzuda yazan jurnalistlərin nümayəndə heyəti bu yaxınlarda
Bakıda olmuşdur. Onların arasında «Ekonomiçeskaya qazeta» nəşriyyat evinin jurnalistləri də vardı.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə söhbətimiz, hökumət komandasındakı respublikanın gənc iqtisadçıları
ilə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyevlə, habelə adi adamlarla və şəhər
sakinləri ilə görüşlərimiz bu ölkənin Rusiya ilə əməkdaşlığa açıq və hazır olması təəssüratı bağışladı.
Heydər Əliyeviç, Bakıda yeniliklər çoxdur. Şəhərin tarixi hissəsinin necə bərpa edildiyi görünür, çoxlu
müasir binalar var, yeni hava limanı tikilib…
Respublikanın rəhbəri kimi, mən hava limanını hələ 1981-ci ildə tikdirməyə başlamışdım, sonra Moskvaya işləməyə
getdim və tikintini dayandırdılar. 1993-cü ildə mən respublikaya rəhbərliyə qayıtdım və gördüm ki, burada hər şey
dağıdılır. Biz işləyib ilk vəsaiti qazandıqdan sonra aerovağzalın inşasına başladıq və indi o, beynəlxalq dərəcəyə
layiqdir.
Bakıda az qala bir-birinə yapışmış çoxlu köhnə evlər var. Baş tikinti planına uyğun olaraq onlar uçurulur və
yerlərində yeni, müasir evlər və inzibati binalar ucaldılır. Bu, bazar iqtisadiyyatı dövründə mümkün olmuşdur,
hərçənd SSRİ dövründə də biz respublikamıza buraxılan maliyyə vəsaitindən səmərəli istifadə edirdik. İndi bizdə
tikintini özəl strukturlar aparır. Biz şəhərdə sərmayədarların planlarına uyğun olaraq tikinti aparılmasına imkan vermişik.
Məsələn, Milli Bank pulu özü qazanır və dövlətdən bir qəpik almadan tikinti ilə də özü məşğul olur. Bilirsiniz ki,
ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilib və bu torpaqlardan qovulmuş bir milyon qaçqın
çadırlarda, ictimai binalarda və məktəb binalarında yaşayır. Bu adamların çoxu işləmir və dövlət onları dolandırmağa məcburdur.
Aydındır ki, respublikada problemlər çoxdur, amma Bakının küçələrində geyinib-gecinmiş adamlar çoxdur,
xarici markalı maşınların əlindən tərpənmək mümkün deyil, bazar yerli məhsullarla doludur, o qədər də baha
olmayan yaxşı kafelər var, teatrlar işləyir, fərəhli haldır ki, onlardan biri də rus teatrıdır. Yəni, həyat qaydasına
düşür.
Məsələ hər şeydən əvvəl iqtisadi islahatların səmərəli və planlı şəkildə aparılmasındadır. Biz Azərbaycanda
torpaqları kəndlilərə vermişik və kənd təsərrüfatı məhsullarının 98 faizini özəl sektorun hesabına əldə edirik. 1999-cu
ilə istehsalı altı dəfə artmışdır, halbuki 1990-cı ildən 1994-cü ilədək respublikanın iqtisadiyyatında tənəzzül hər il 2025 faiz təşkil edirdi. Çörək almaq mümkün deyil, çox böyük növbələr yaranırdı. İndi bizdə ət çox ucuzdur. Ümumi
məhsulun 60 faizi, sənaye məhsulunun 30 faizi, tikintinin 60-70 faizi, yük daşınmalarının 40-45 faizi özəl sektorun
payına düşür.
Lakin başlıcası neftdir. Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra öz iqtisadiyyatının inkişafını təmin etməli idi və
təbii ki, biz ilk növbədə öz sərvətlərimizdən istifadə etməyi qərara aldıq. Bizim neftçilərin – dənizdə «qara
qızıl» hasilatı sahəsində ən təcrübəli olan neftçilərimizin nə vəsaiti, nə də Şimal dənizində cəmi 25 il neft
çıxaran İngiltərə və Norveç kimi inkişaf etmiş ölkələrin bu gün malik olduğu texnologiyaları yox idi. Lakin biz
Yaponiyadan tutmuş ABŞ-dək 15 ölkənin 33 şirkətinə Azərbaycanda işləməyə imkan verərək vəziyyəti düzəltdik. Onlar bizim sənayemizə öz kapitallarını qoyur, 500-700 metrə qədər dərinliklərdə işləmək üçün müasir texnikadan və platformalardan istifadə edirlər. Biz onların təcrübəsini fəal surətdə öyrənir və eyni zamanda Xəzər
dənizinin şelfinə yaxşı bələd olan neftçilərimizin təcrübəsini onlarla bölüşürük. Son dörd ildə respublikanın iqtisadiyyatına 5 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur, özü də ancaq neft sektoruna yox.
1995-ci ildə biz tənəzzülün qarşısını aldıq və sonrakı illər iqtisadiyyatımızın inkişaf illəri oldu. Faktlar və
statistika məlumatı bunu sübut edir. Bunlar beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin – Beynəlxalq Valyuta Fondunun,
Dünya Bankının, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, Avropa Birliyi İqtisadi Komissiyasının daimi nəzarəti
altındadır. Biz insanlara sərbəstlik, sahibkarlıq üçün geniş imkanlar vermişik, xarici ticarəti liberallaşdırmışıq.
Heydər Əliyeviç, Siz necə işləyirsiniz? Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında təxminən 2,5 saatlıq
emosional və «sinədəftər» çıxışınızdan hiss edilir ki, Siz yaxşı formadasınız.
Necə lazımdırsa, elə də işləyirəm, vəssalam. Mən çıxışlarımın mətnini heç vaxt əvvəlcədən yazmıram, baxmayaraq ki,
həmişə çoxlu rəqəm göstərirəm. Sadəcə, bir gün əvvəl məlumat və arayışlarla tanış oluram, mənim yaxşı yaddaşım var. Öz
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işinə bağlı olanda, öz işinə yaxşı bələd olanda, nə deyəcəyini həmişə bilirsən. O ki qaldı mənim formada olmağıma, neçə
yaşım olduğunu bilirsiniz. Mən yaşca MDB ölkələrinin, necə deyərlər, ən ahıl prezidentiyəm… Mən həmişə çox
işləmişəm və bu cür işləməyi də davam etdirirəm. Respublikamızda təxirəsalınmaz işlər çoxdur.
Gennadi Poqov
(«Ekonomiçeskaya jizn» qəzeti, nömrə 2, yanvar 2000-ci il)
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TÜRKİYƏ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ* İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
6 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən bilirəm ki, siz burada sizi
də, bizi də maraqlandıran məsələ barədə danışıqlar aparmısınız. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, biz Bakı-Ceyhan
neft boru kəməri haqqında qərar qəbul etməyə, yəni anlaşma əldə etməyə 5 il çalışdıq və bunu əldə etdik. Ancaq
ondan sonra işlər zəifləyibdir. Ona qədər isə sürətlə, qızğın gedibdir. Məndə belə təsəvvür əmələ gəlir ki, indi
hamı rahatlandı. Öncə çoxları fikirləşirdi ki, olacaq, olmayacaq? Mən Türkiyəyə gedəndə hər biri məndən
soruşurdu ki, nə üçün gecikdi, niyə olmadı? Mən hər dəfə deyirdim ki, olacaq.
İndi, olandan sonra hamı sakitləşdi. Bu, əlbəttə, məni narahat edir. Çünki biz gərək bu işi indiyə qədər
apardığımız sürətlə indi də aparaq. Amma indiyə qədər bir çox problemlər vardı, onları həll etmək lazım idi.
Ona görə vaxt çox getdi. Ancaq indi bu problemlər yoxdu. Sadəcə, layihəni hazırlamaq, danışıqlar aparmaq və
işə başlamaq lazımdır. Mənim fikrim budur. Amma siz nə danışıqlar aparmısınız, nə qərara gəlmisiniz – mən
bilmirəm.
Y u r d ə k i l Y ı q ı t g ü d ə n: Sayın cümhur başqanım, bizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdarlığımı
söyləyirəm. Yeni iliniz mübarək olsun, deyirəm. İcazənizlə, sayın cümhur başqanı Süleyman Dəmirəlin sizə
göndərdiyi məktubu təqdim etmək istəyirəm. Sayın cümhur başqanı Dəmirəl sizin böyük səylərinizlə
gerçəkləşdirdiyimiz bu böyük anlaşmanın hərəkətə gətirilməsi üçün hansı işlərin görülməsi barədə fikirlərini
bəyan edir. Ona görə də bu məktubu sizə təqdim etməyi tapşırdı.
Biz bu gün sizin nümayəndələrinizlə görüşdük. Qarşıdakı günlərdə Gürcüstan nümayəndələrini də çağıraraq
hamımız bir araya gəlib məsələləri müzakirə etmək istəyirik. Təbii ki, işi sürətləndirmək bizim vəzifəmizdir.
Sizin səylərinizlə anlaşma imzalandı deyə rahat otursaq bu bizə yaraşmaz. Bu sazişin sürətlə gerçəkləşməsi üçün
həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda siyasi iradə olduğunu da bilirik. Ona görə də bizim vəzifəmiz sizin də
göstərişləriniz əsasında bu işi ən qısa zamanda gerçəkləşdirmək üçün lazımi addımlar atmaqdan ibarət olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şübhəsiz. Mən öz fikrimi dedim. Əziz dostum, qardaşım cümhur başqanı Süleyman
Dəmirəlin məktubunu da diqqətlə oxuyacağam. Güman edirəm, o da burada eyni fikirləri yazıbdır. Mən də eyni
fikirdəyəm. Amma unutmaq lazım deyil ki, biz bu anlaşmanı imzalamışıq, lakin bu anlaşmanın əleyhinə olan
dairələrdə, yəni dövlətlərdə hələ indi də belə fikirlər var ki, bunu həyata keçirmək mümkün olmayacaqdır. Guya
başqa alternativ şeylər təklif edəcəklər. Belə fikirlər dolaşır, siz onu bilin. Ona görə də biz vaxtı itirməməliyik.
Biz – dövlət başçıları, hökumət başçıları öz borcumuzu yerinə yetirmişik. İndi iş sizin əlinizdədir – yəni sizin,
bizim, Gürcüstanın.
Bizim bu işlə məşğul olan adamlarımız mənim qəti əmrimi alıblar ki, bununla ciddi məşğul olsunlar və vaxtı
itirməsinlər. Amma gərək hamı – həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm də Türkiyə bu işə eyni sürətlə
yanaşsın. Vaxtı itirmək lazım deyildir. Mənim başqa fikrim ola bilməz. Hesab edirəm ki, biz artıq əməli işə
başlamalıyıq.
Y u r d ə k i l Y ı q ı t g ü d ə n: Sayın cümhur başqanım, biz buraya gəlməzdən öncə Gürcüstana səfər
etdik. Cənab Şevardnadzeyə də cümhur başqanımızın məktubunu verdik. Biz az sonra bununla bağlı aldığımız
məlumatı da, icazə versəniz, sizə bildirmək istəyirik. Bu məsələdə cümhur başkanı Dəmirəlin fikirləri də eynən
sizin fikrinizlə səsləşir. Hörmətli Şevardnadzenin fikri də bu cürdür. Hesab edirik ki, bu anlaşmanın əleyhinə
olanlar yeni güc toplayıb layihəyə qarşı bəzi fikirləri yaymağa çalışacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bəli. Mətbuatda məqalələr yazırlar, fikirlər söyləyirlər. Bəziləri elə fikir
yaradırlar ki, bu, real deyil, bu işi görə, yəni boru xəttini tikə bilməyəcəklər. Bəziləri yenə də deyir ki, kəməri
tikə bilməyəcəklər, ona görə ki, o qədər neft yoxdur. Şübhəsiz ki, bu fikirlər bütün məsələlərə mənfi təsir edir.
Ancaq neft də var, boru xəttini də tikəcəyik. Amma bunu nə qədər tez başlasaq, bu işin qarşısını almaq
istəyənlərin ağzını o qədər tez yumacağıq. Yummaq lazımdır!

Nümayəndə heyətinə – enerji və təbii ehtiyatlar nazirinin müavini Yurdəkil Yıqıtgüdən, xarici işlər nazirinin
müavini Mutat Balkan və Xarici İşlər Nazirliyi Enerji Departamentinin rəisi Hacı Sarıbaş daxil idilər.
*
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TÜRKİYƏYƏ QISAMÜDDƏTLİ İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
9 yanvar 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, Türkiyə Respublikasına bu dəfəki səfərdən məqsəd nədir və səfər zamanı
Türkiyə rəhbərliyi ilə hansı məsələləri müzakirə etmək nəzərdə tutulur?
C a v a b: Bilirsiniz ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında çox sıx dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri
var. Bu əlaqələr daim bizim görüşlərimizin və məsləhətləşmələrimizin olmasını tələb edir. Bilirsiniz ki, son
zamanlar mən bir neçə dəfə Türkiyədə olmuşam və hər dəfə bütün başqa tədbirlərdə iştirak etməklə yanaşı,
ölkələrimiz arasındakı əlaqələr haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışıq.
İndi mənim səfərim prezident hörmətli cənab Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilədir. Bu, qısamüddətli bir
səfərdir. Əsas məsələ Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll olunması barədə yenidən məsləhətləşmələr
aparmaqdır. Çünki bilirsiniz ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdiyinə görə, Türkiyənin bu ölkə
ilə indiyə qədər nə diplomatik əlaqəsi var, nə sərhədlərinin açılmasına yol verirlər, nə yolların açılmasına yol
verirlər. Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında uzun məsafəli sərhəd var. Burada yollar var: həm dəmir
yolu, həm avtomobil yolu var, bu da təbiidir ki, Ermənistan üçün çox lazımdır. Ona görə də bu məsələnin həll
olunmasında Ermənistan prezidenti Koçaryanla mənim apardığım danışıqlarda bu problemlər həmişə durur.
Bu barədə Ermənistanın özü də Türkiyə ilə danışıqlar aparıbdır. Bu məsələləri bir daha dəqiqləşdirmək
mövqelərimizi müqayisə etmək, məsləhətləşmək məqsədi ilə mən Türkiyəyə gedirəm. Əsas məsələ bundan
ibarətdir.
Bilirsiniz ki, Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında müqavilə artıq imzalanıbdır. Bunun icrasına başlamaq
lazımdır. Türkiyə də bunu istəyir, biz də bunu istəyirik. Ancaq biz indiyə qədər bu müqavilələri parlamentdə
ratifikasiyaya verə bilməmişik. Çünki bir neçə məsələ Gürcüstan ilə bu günə qədər həll edilməyibdir. Bilirsiniz
ki, bu yaxın zamanlarda Türkiyənin nümayəndə heyəti Gürcüstanda və Azərbaycanda olmuşdur. Onlar
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeyə və mənə prezident Süleyman Dəmirəlin məktublarını vermişlər. Bu
barədə də danışmaq lazımdır. Çünki bunu gecikdirmək olmaz. Türkiyə də maraqlıdır ki, bu gecikməsin. Biz də
maraqlıyıq, təbii ki, Gürcüstan da maraqlıdır. Amma Gürcüstan bəzi məsələləri ortaya atıbdır. Bunlar bizim
üçün uyğun məsələlər deyildir Türkiyə üçün də uyğun deyildir. Bu barədə də fikir mübadiləsi aparacağıq.
Ümumiyyətlə, ölkələrimiz arasındakı əlaqələri daha da inkişaf etdirmək, genişləndirmək məsələləri də bizim
qonşularımızla danışıqların əsas mövzusudur. Görürsünüz, qısamüddətli səfərə gedirəm amma, nə qədər məsələ
var.
S u a l: Cənab prezident, Bakı-Ceyhan müqaviləsi imzalanmamışdan əvvəl Gürcüstan indiki şərtlərini
irəli sürmürdü. İndi nəyə görə bu şərtlər irəli sürülür?
C a v a b: Sürmürdü, yox. Siz bunu onlardan soruşun.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması məsələsi nə yerdədir?
C a v a b: Necə nə yerdədir? Biz Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edirik və lazımi danışıqlar aparırıq. Yəqin ki,
vaxtı gələndə bunların hamısı həll olunacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Şimali Qafqazdakı vəziyyəti səfəriniz zamanı müzakirə edəcəksinizmi?
C a v a b: Əlbəttə ki, biz bu barədə fikir mübadiləsi aparmalıyıq. Şimali Qafqazdakı, Çeçenistandakı
vəziyyətə nə Türkiyə, nə də Azərbaycan müdaxilə edir. Ancaq təəssüf ki, Rusiyanın mətbuat orqanları, hətta
rəsmi dairələri axır zamanlar bir çox əsassız bəyanatlar veriblər. Bu da bizi çox narahat edibdir. Bilirsiniz ki,
dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın bu hərəkətlərinə görə bu barədə çox sərt bəyanat veribdir.
Yəqin ki, biz bu barədə də danışacağıq, bu mövzu kənarda qala bilməz. Çünki Rusiyanın mətbuat orqanları,
rəsmi dairələri də bəzən çalışırlar sübut etsinlər ki, guya bu terrorçular, yaraqlılar Türkiyədən, başqa Şərq ölkələrindən gəlib Azərbaycandan, Gürcüstandan keçirlər və buradan silah-sursat keçir. Bu, tamamilə yalan sözdür,
böhtandır, iftiradır. Heç bir belə fakt yoxdur. Kiyevdə olarkən mən bu barədə Baş nazir, indi prezident
səlahiyyətlərini həyata keçirən Vladimir Putinlə də danışdım, ona da dedim. Yəqin ki, biz bu barədə də söhbət
edəcəyik.
S u a l: Cənab prezident, Bakı-Ceyhan neft boru kəməri ilə bağlı Gürcüstanın sərt mövqeyi barədə nə
deyərdiniz?
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C a v a b: Bilirsiniz, siz düzgün demirsiniz. Sərt mövqe yoxdur. Gürcüstanın müəyyən şərtləri var. Hərə
istəyir ki, burada öz problemini ölkəsi üçün daha da faydalı həll etsin. Mən elə hesab edirəm ki, burada həll
oluna bilməyən elə bir problem yoxdur. Bunların hamısı həll olunacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, indiki gərgin münasibətlərdə İrana Sizin qarşıdakı səfəriniz barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Nə gərgin münasibətlərdir? İranla bizim gərgin münasibətlərimiz yoxdur. Sən bunu haradan
götürmüsən? Mən bəyan etmişəm ki, İranla bizim çox yaxşı münasibətimiz var. Bu günlərdə mən Yeni
Azərbaycan Partiyasının qurultayındakı çıxışımda hətta qeyd etdim ki, mənim İstanbulda irəli sürdüyüm Cənubi
Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktı yaranmasında İran da iştirak etməlidir. İranın prezidenti məni dəvət
edibdir, mən də, şübhəsiz ki, həmin dəvəti bu yaxınlarda həyata keçirəcəyəm.
S u a l: Cənab prezident, Aram Sarkisyanın Dağlıq Qarabağla bağlı son təklifinə Sizin münasibətiniz?
C a v a b: Elə bir təklif mənə məlum deyil.
S u a l: Cənab prezident, sammitdə Siz Koçaryanla görüşəcəksinizmi?
C a v a b: Görüşəcəyəm. Hələ Moskvada da görüşəcəyəm, lap arxayın olun.
S u a l: Cənab prezident, Cövhərqala alındığı halda rus qoşunlarının Azərbaycana və Gürcüstana
girməsi ehtimalı varmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən istəyirəm ki, siz bu sualları verməyəsiniz. Çünki bunlar əsassız suallardır. Orada
Rusiya öz daxili işi ilə məşğuldur. Nə üçün sən deyəsən ki, Qroznının, nə bilim, alınmasından sonra onlar
Azərbaycana müdaxilə edəcəklər? Buna bir əsas yoxdur.
Yaxşı, sağ olun.
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TÜRKİYƏ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN VƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEVİN TÜRKİYƏNİN VƏ ANKARADA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ XARİCİ
ÖLKƏLƏRİN JURNALİSTLƏRİ QARŞISINDA BƏYANATLARI
9 yanvar 2000-ci il
Ankara,
Esenboğa hava limanının Şərəf salonu
Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Dost Azərbaycanın dəyərli cümhur başkanı, əziz qardaşım Heydər Əliyevi Ankarada görməkdən şərəf
duyduğumu bildirir və «Xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
Biz Türkiyə ilə dost, qardaş Azərbaycan arasındakı münasibətləri, əlaqələri də, bölgədəki vəziyyəti də
bərabər nəzərdən keçirəcək, müzakirə edəcəyik. Biz Qafqazda sülh arayırıq.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın torpaqlarının önəmli bir hissəsi işğal altındadır və bir milyona yaxın
qardaşımız illərdən bəri çadırlarda yaşamaqdadır. Onlar evlərindən, yerlərindən-yurdlarından uzaq düşmüşlər.
Ötən illərdə sülh üçün əhəmiyyətli, önəmli zəhmətlər sərf edilmişdir. Bu işlər, təbii ki, davam etdiriləcəkdir.
Bütün Qafqazda sülh Qafqazda yaşayan hər kəs üçün əhəmiyyətlidir, Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir və
nəhayət, qafqazlıların qonşusu olan Türkiyə üçün fövqəladə önəmlidir. Arzu edirik ki, 2000-ci il Qafqaza sülh
gətirsin və bu, bir təmənnadır. Bunun üçün zəhmət sərf olunması davam etdiriləcək. Ümid edirik ki,
Azərbaycanın cümhür başkanı, dəyərli qardaşım Heydər Əliyevin müdrik, uzaqgörən siyasəti nəticəsində
bölgədə sülhə nail olunacaqdır. Bir daha «Xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Əziz dostum, qardaşım, prezident hörmətli Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mən çox məmnunam ki, bu gün, bayram günü Türkiyədəyəm və dostlarımla, qardaşlarımla bir yerdəyəm.
Mən buraya cümhur başkanı, dostum Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə qısa bir müddətli işgüzar səfərə gəlmişəm.
İlk öncə, hörmətli dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl, Sizi, Sizin simanızda bütün Türkiyə xalqını,
Türkiyənin vətəndaşlarını həm Yeni il – 2000-ci il münasibətilə, həm də bizim hamımız üçün, müsəlmanlar
üçün çox əziz olan Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm və Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə xalqına
sağlıq, xoşbəxtlik, səadət və işlərində uğurlar arzulayıram.
Mənim buraya gəlməyimin məqsədi və məramını dostum, hörmətli cümhur başkanı Süleyman Dəmirəl artıq
söylədi. Bu, həqiqətən belədir və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mövcud
olan əlaqələr yüksək dərəcəli dostluq və qardaşlıq əlaqələridir. Ona görə də biz bir çox məsələlərin- həm dünya,
beynəlxalq məsələlərin həll olunmasında, həm bölgəmizdə olan məsələlərin həll olunmasında, başqalarında öz
ölkələrimizin, öz dövlətlərimizin siyasətini müəyyən etmək üçün, yaxud da konkret tədbirlərini müəyyən etmək
üçün daim məsləhətləşirik, görüşürük. Bu məsləhətlər, bu görüşlər, bu danışıqlar hər iki tərəf üçün fayda
veribdir. Mən şəxsən deyə bilərəm ki, bu, Azərbaycan üçün çox faydalıdır və yeddi ilə yaxındır ki, hörmətli
dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl Türkiyənin cümhur başkanı olduğu dövrdə mən Azərbaycan prezidenti
kimi, bu görüşlərdən, bu danışıqlardan, bu məsləhətləşmələrdən həmişə böyük faydalar almışam.
Güman edirəm ki, bu müddətdə də biz bir çox məsələləri müzakirə edəcəyik. Həqiqətən bizim bölgəmizdə olan
vəziyyəti müzakirə edəcəyik, ümumiyyətlə, Qafqazda indi yaranmış gərgin vəziyyət haqqında fikir mübadiləsi
aparacağıq və ən əsası, – Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barəsində fikir
mübadiləsi, danışıqlar aparacağıq.
Bilirsiniz ki, bu problem artıq 12 ildir ki, mövcuddur. Beş il bundan öncə Azərbaycan ilə Ermənistan
arasında atəşkəs sazişi, anlaşması əldə olunubdur. İndi savaş yoxdur, atəşkəs vardır, ancaq sülh də yoxdur.
Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır və bu işğal olunmuş
torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlılar zorla çıxarılıblar. İndi onların tam əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Bax, burada bu qarı görürəm, soyuğu görürəm. Bilin ki, Azərbaycanda da belədir. Belə bir vəziyyətdə, qışın
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soyuğunda, yayın istisində, yağışda, yaxud başqa hallarda çadırın içərisində bu qədər yaşamaq çox ağır bir
haldır. Amma yaşayırlar, dözürlər və ümid edirlər ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunacaqdır. Ümidlərinin də çoxu
onunla bağlıdır ki, biz Türkiyə ilə bu barədə daim iş birliyi edirik.
Türkiyə birinci bizim dostumuzdur, bizim üçün ən yaxın ölkədir. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində
Türkiyə həmişə Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyibdir, müdafiə edibdir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda, hər
yerdə Türkiyə hökuməti, Türkiyənin cümhur başkanı həmişə Ermənistanı Azərbaycana təcavüz etmiş bir dövlət
kimi qiymətləndiribdir, bildiribdir və eyni zamanda Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür.
Bilirsiniz ki, bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması ilə ATƏT məşğul olur. ATƏT də bundan ötrü hələ
1992-ci ildə Minsk qrupu yaradıbdır. Bu Minsk qrupunun üzvlərinin biri də Türkiyədir. Bir də ki, bu məsələnin
həll olunmasında təkcə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi yox, Türkiyənin iştirakı olmadan bu məsələlər
tamamilə həll edilə bilməz. Çünki Ermənistanla Türkiyənin böyük bir sərhədi vardır və Türkiyə Azərbaycanın
yaxın dostudur. Qafqazda olan problemlər Türkiyəsiz həll edilə bilməz.
Məsələn, mən İstanbul zirvə görüşündə belə bir təklif irəli sürdüm ki, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik, sülh və
əməkdaşlıq paktı yaransın. Bu paktın yaranmasında da mən bir neçə dövlətə müraciət etdim. Birinci növbədə
Türkiyəyə. Çünki Türkiyəsiz bunları etmək mümkün deyildir.
Bunların hamısına görə də mən buraya gəlmişəm. Azərbaycan xalqının Türkiyə xalqına salamını, hörmət və
ehtiramını gətirmişəm və bütün Azərbaycan xalqı adından Sizi və bütün Türkiyə vətəndaşlarını bu bayram
günləri münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ
GÖRÜŞDƏ* SÖHBƏTİ
Ankara, «Çankaya» köşkü
9 yanvar 2000-ci il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Əziz dostum, qardaşım, cənab Heydər Əliyev! Xoş gəlmisiniz. Sizinlə hər
görüşdən böyük sevinc duyuram. Mən Sizi, bütün Azərbaycan xalqını Yeni il və müqəddəs Ramazan bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Dəvətimi qəbul edərək Ankaraya gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Əminəm ki, 2000-ci ildə Qafqazın bütün ölkələrində sülh bərqərar ediləcək, Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün səylər daha da artırılacaq və bu münaqişə Sizin uzaqgörən
siyasətiniz nəticəsində öz həllini tapacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəvətə və xoş sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm, əziz dostum, qardaşım
Süleyman Dəmirəl. 2000-ci il və müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə Sizi və bütün Türkiyə
Cümhuriyyətini və xalqını ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycanın haqq işini Türkiyənin daim müdafiə etməsini, Ermənistanın respublikamıza təcavüzünü
qətiyyətlə pisləməsini biz yüksək qiymətləndiririk. Hazırda Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparılır.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bu bizə böyük ümidlər verir. Mən Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığının
hazırkı vəziyyətini yüksək dəyərləndirirəm. İkitərəfli əlaqələrimizin bütün sahələrdə daha da
möhkəmləndirilməsi və durmadan inkişaf etdirilməsi vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ATƏT-in İstanbul zirvə görüşünün nəticələrini və bu sammit keçirilən zaman
Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri barədə ən yüksək səviyyədə imzalanmış sazişi tarixi hadisə kimi
qiymətləndirirəm. Bu kəmərin tikintisinin sürətləndirilməsi zəruridir.
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması da mühüm məsələdir.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Türkiyə Cümhuriyyəti qardaş Azərbaycan xalqını həmişə dəstəkləyir və
dəstəkləyəcəkdir. Sizinlə görüşüm və etdiyimiz söhbətlər həmişə olduğu kimi, bir daha iki qardaş xalqın
rifahına xidmət edəcəkdir.

*

Görüşdə Türkiyənin xarici işlər naziri İsmayıl Cəm iştirak edirdi.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ BAŞ QƏRARGAHININ RƏİSİ,
ORDU GENERALI HÜSEYN KIVRIKOĞLU İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Ankara, «Çankaya» köşkü
10 yanvar 2000-ci il
H ü s e y n K ı v r ı k o ğ l u: Sizi gördüyümə çox şadam.
H e y d ə r Ə l i y e v : Mən mətbuat nümayəndələrinin yanında sizi və sizin şəxsinizdə qəhrəman türk
ordusunu, Türkiyə xalqını Ramazan bayramı, Yeni il münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı,
səadət, türk ordusuna böyük uğurlar arzulayıram.
2000-ci il əsrimizin sonuncu ilidir, biz XXI əsrə, üçüncü minilliyə doğru gedirik. Arzu edirəm ki, bu il də,
gələcəkdə də Türkiyə daha da güclü, qüdrətli bir dövlət olsun. Türk ordusu indiyə qədər olduğu kimi, böyük
öndər Atatürkün yolu ilə gedərək daha da güclənsin və Türkiyənin təhlükəsizliyinin, bölgədə sülhün, əminamanlığın təmin edilməsində öz xidmətlərini göstərsin.
H ü s e y n K ı v r ı k o ğ l u : Cənab prezident, səmimi sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Əziz dost və
qardaş cümhur başkanı hörmətli cənab Heydər Əliyev, mən Sizi Türkiyədə yenidən görməyimdən çox
məmnunam. Mən də Sizi və Sizin şəxsinizdə Azərbaycan xalqını və silahlı qüvvələrini Ramazan bayramı, Yeni
il – 2000-ci il münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm, ölkənizə sülh arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeni üçüncü minillikdə bütün dünyada, eləcə də Qafqazda sülhün bərqərar olması öz
müstəqil dövlətini yaratmış biz azərbaycanlılar üçün də çox mühümdür. Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə aradan qaldırılmasını, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında ikitərəfli əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsini istəyirik. Siyasətimiz də bu istiqamətdədir.
H ü s e y n K ı v r ı k o ğ l u : Cənab prezident, Türkiyə ordusu həmişə Vətənin, sülhün keşiyində durub və
duracaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən buna əminəm. Sizinlə görüşümdən çox məmnunam və Sizi Azərbaycana rəsmi
səfərə dəvət edirəm.
H ü s e y n K ı v r ı k o ğ l u : Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Sizin dəvətinizi məmnunluqla qəbul
edirəm.
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TÜRKİYƏ BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ, DÖVLƏT BAXÇƏLİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Ankara, «Çankaya köşkü»
10 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostum Dövlət Baxçəli, mən sizinlə görüşməyimdən məmnunam.
Bilirsiniz ki, mən cümhur başkanı Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyəyə qısamüddətli işgüzar ziyarətə
gəlmişəm. Sizinlə görüşüb yaxından tanış olmağımdan çox məmnunam. Mən sizi Ramazan bayramı, yeni il –
2000-ci il münasibətilə təbrik edirəm. Sizin şəxsinizdə Türkiyə Cümhuriyyətinin hökumətini, xalqını, sizin
partiyanın üzvlərini və Türkiyənin bütün vətəndaşlarını Türkiyənin ən yaxın dostu olan Azərbaycan xalqı,
vətəndaşları adından təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, 2000-ci il Türkiyə üçün, Türkiyə xalqı üçün daha da uğurlu
olsun.
Biz görürük ki, Türkiyənin yeni hökuməti çox yaxşı nəticələr əldə edir, bu hökumətin böyük nailiyyətləri
vardır. Arzu edirəm ki, belə nailiyyətlər davam etsin, hökumətiniz apardığı işləri sona qədər davam etdirə bilsin
və daha yeni nailiyyətlər qazansın.
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı sizə məlumdur. Bu dostluq, qardaşlıq münasibətləri Azərbaycan
üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır və ön sırada durur. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra
qardaş Türkiyə ilə əlaqələr daim inkişaf etmiş, möhkəmlənmişdir. Türkiyə dövlətinin hörmətli prezidenti, Baş
naziri, Baş nazirin müavinləri, millət vəkilləri həmişə Azərbaycana dostluq, qardaşlıq münasibətləri göstərirlər.
Azərbaycanda da Türkiyəyə dost və qardaş münasibəti bəsləyirlər. Ona görə də Azərbaycan xalqı Türkiyəni
həmişə sevir və sevəcəkdir. Mən bu xoş arzularımı sizə bildirmək istəyirdim.
D ö v l ə t B a x ç ə l i: Hörmətli prezident, mən Sizinlə görüşümdən böyük şərəf duyduğumu bildirirəm.
Zati-aliləri, mən Sizi və Sizin şəxsinizdə qardaş Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan bayramı və 2000-ci il
münasibətilə təbrik edirəm, Azərbaycan xalqına səadət arzulayıram.
Zati-aliləri, mən onu da deməliyəm ki, bizim qəlbimizdə Azərbaycanın xüsusi yeri vardır. Azərbaycan
müstəqil bir dövlət olduqdan sonra respublikanızda gedən demokratik prosesləri və sizin rəhbərliyinizlə hüquqi
demokratik dövlət quruculuğu sahəsində görülən işləri biz yüksək qiymətləndiririk. Türkiyə hər zaman
Azərbaycanla bərabər olmağı arzulamışdır və bundan sonra da həmişə olacaqdır.
Bizim Azərbaycanda könül bağımız, xan bağımız vardır. Zati-alinizin cümhur başkanlığı dövründə
Azərbaycanda irəliyə doğru çox böyük addımlar atılmışdır. Biz cənab Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində
İstanbulda imzalanmış Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri barədə sazişi yüksək dəyərləndiririk və hesab
edirik ki, bu kəmər ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirəcək, bölgədə sülhün, əminamanlığın bərqərar edilməsinə kömək göstərəcəkdir.
Zati-aliləri, mən Sizi Türkiyədə görməkdən məmnunluq duyduğumu bir daha bildirmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm, cənab Baxçəli. Sizə məlumdur ki,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Bir milyondan çox
vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə
aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparılır.
D ö v l ə t B a x ç ə l i: Qafqazda baş verən hadisələr bizi çox narahat edir. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi olduqca vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, doğrudan da mühüm şərtdir. Biz sülh yolunu üstün tuturuq. Biz xalqlarımızın
rifahı naminə hələ çox işlər görməliyik. Bakı–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin tikintisi
sürətləndirilməlidir. Quruculuq planlarımız çoxdur. Lakin biz ilk növbədə torpaqlarımızın qaytarılmasını,
problemin sülh yolu ilə həll olunmasını istəyirik.
Əziz dostum Dövlət Baxçəli, səmimi söhbətimizdən razı qaldığımı bildirirəm və bir daha Sizi Azərbaycana
rəsmi səfərə dəvət edirəm.
D ö v l ə t B a x ç ə l i: Cənab prezident Heydər Əliyev! Dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm və dəvəti
məmnunluqla qəbul edirəm.
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ BÜLƏND ECEVİT İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Ankara, «Cankaya» köşkü
10 yanvar 2000-ci il
B ü l ə n d E c e v i t: Qardaş Azərbaycanın hörmətli cümhur başkanı cənab Heydər Əliyevi Ramazan
bayramında Türkiyədə, Ankarada görməkdən böyük məmnunluq duyuram. Möhtərəm cənab Heydər Əliyev ilə
tez-tez görüşməyimiz bölgəmizdəki vəziyyət, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin genişləndirilməsi məsələlərinin
vaxtaşırı müzakirə edilməsi baxımından çox dəyərlidir. Bu gün biz bu məsələləri yenidən, bir daha müzakirə
edəcəyimizdən çox məmnunuq.
Hörmətli cənab prezident, xoş gəlmisiniz!
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Baş nazir, əziz dostum!
Səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən Ramazan bayramında Türkiyədə olmağımdan həddindən ziyadə məmnunam. Doğrudur, bu bayram günü mənim buraya gəlməyim bayram edənlərə bəlkə bir az problem
yaradıbdır. Çünki biz görüşlər keçiririk, danışıqlar aparırıq. Hörmətli cümhur başkanı Süleyman Dəmirəl məni
Türkiyəyə dəvət edəndə dedim ki, bayram edirsiniz, bayram günü gəlib sizin işlərinizə mane olacağam. Amma
cənab Süleyman Dəmirəl dedi ki, bayram günü sizin gəlməyiniz daha da yaxşı olacaqdır.
Hesab etdim ki, bayram günü Türkiyədə olmaq mənim üçün fövqəladə gözəl bir işdir. Çünki biz də Ramazan
bayramını qeyd edirik, amma biz bunu sovet dövləti dağılandan sonra edirik. O vaxta qədər bizdə din yasaq idi,
Ramazan bayramını keçirmək olmazdı. Amma mənim anam, atam Ramazan ayında daim bütün ibadətləri
keçirərdilər. Gənclər yox, insanların çoxu Ramazan bayramını o vaxt özləri bayram edirdilər. Ancaq həm
Ramazan, həm də Qurban bayramları dini bayramlar olduğuna görə 70 il Azərbaycanda yasaq edilmişdi. Mənim
anam Ramazan bayramında yeməklər, şirin çörəklər bişirərdi.
Biz bu bayramı Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra qeyd edirik. Amma indi biz Ramazanı bir gün
bayram edirik, siz isə bu bayramı üç gün qeyd edirsiniz. Türkiyə bu bayramın məkanıdır. Biz isə bu bayramda
yeni adamlarıq. Ona görə də bayram günündə Türkiyədə olmaq mənim üçün çox gözəldir.
Mən çox məmnunam, Ramazan bayramı və Yeni il – 2000-ci il münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizi və sizin
şəxsinizdə Türkiyə Cümhuriyyətinin hökumətini, xalqını, vətəndaşlarını təbrik edirəm. Sizə uğurlar
arzulayıram.
Mən sizinlə yaxın vaxtlarda görüşmüşdüm. Görürəm ki, ötən qısa zamanda Türkiyənin hökuməti – 57-ci
hökumət çox bacarıqlı işlər aparır, çox yaxşı nailiyyətlər əldə edir, ölkənin iqtisadiyyatında çox gözəl
dəyişikliklər baş verir. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəd qəbul edilməsi sizi sevindirdiyi qədər bizi
də sevindirdi. Bu və bunun kimi bir neçə digər işlər 57-ci hökumətin vaxtında baş vermiş nailiyyətlərdir.
Mən bütün bunlara görə sizi təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin hökumətiniz,
Baş nazir olduğunuz hökumət bundan sonra da belə uğurlar əldə edəcəkdir, apardığı işləri sona çatdıracaqdır və
öz fəaliyyəti dövründə Türkiyəni daha da yüksəklərə qaldıracaqdır.
B ü l ə n d E c e v i t: Xoş sözlərə və təbrikə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Ymidvaram ki,
İsveçrənin Davos şəhərində keçiriləcək iqtisadi forumda görüşəcəyik.
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TÜRKİYƏ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN VƏ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANIN,
TÜRKİYƏNİN VƏ ANKARADA AKKREDİTƏ OLUNMUŞ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN
JURNALİSTLƏRİ QARŞISINDA BƏYANATLARI
Ankara, Esenboğa hava limanının şərəf salonu
10 yanvar 2000-ci il
Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Qardaş, qonşu və dost Azərbaycanın dəyərli cümhur başkanı, əziz qardaşım, hörmətli Heydər Əliyevin
qısamüddətli işgüzar səfəri artıq başa çatır. İndi onlar Azərbaycana dönmək ərəfəsindədirlər. Ziyarət
qısamüddətli idi, amma zaman və faydalılığı baxımından fövqəladə bir ziyarət idi. İkitərəfli əlaqələrimiz və
bölgədəki vəziyyət barəsində qarşılıqlı danışıqlar, fikir mübadiləsi apardıq.
Ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli əlaqələr mükəmməldir. Bu əlaqələrin daha da yaxşı inkişaf etdirilməsi
qərarındayıq. Bölgədəki ən əsas məsələ, təbii ki, Qafqazda sülhün yaradılmasıdır. Qafqazda sülh üçün Türkiyə
sülhə fövqəladə səmimi dəstəklərini hər zaman vermişdir və verməyə də davam edəcəkdir. İstər Qafqazın,
istərsə də Orta Asiyanın Avrasiya qitəsi olaraq bir-birinə daha çox yaxınlaşması, qaynayıb-qarışması
məsələsində neft, qaz boru xətlərinin inşasının gerçəkləşdirilməsi çox böyük əhəmiyyət daşımaqdadır. İstanbulda 19 noyabr tarixində imzalanmış anlaşmaların tam həyata keçirilməsi üçün səylər sərf edirik. Bu işdə də
qərarlı olduğumuzu təkrarən dünyaya bildirmək istəyirəm. Bütün bunları müzakirə etdik. Ümumiyyətlə, bu səfər
iki ölkənin münasibətlərinə yararlı, bölgədə sülhə yararlı bir ziyarət olmuşdur.
Mənim sizə söyləmək istədiyim bu qədər.
***
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Dəyərli mətbuat nümayəndələri, xanımlar, cənablar!
Əziz qardaşım, dostum, Türkiyənin cümhur başkanı Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə mən dünən Ankaraya,
Türkiyəyə gəlmişəm və indi də artıq yola düşürəm, Bakıya dönürəm. Mən bu dəvətə görə və burada mənə
göstərilən çox böyük dostluq, mehribanlıq, qardaşlıq münasibətinə görə dostum, qardaşım, cümhur başkanı
Süleyman Dəmirələ təşəkkürümü bildirirəm.
Türkiyəyə hər dəfə gəlmək mənim üçün böyük bir hadisədir, yəni böyük bir sevinc hadisəsidir. Bu dəfə mən
Türkiyəyə mübarək Ramazan bayramı günü gəlmişəm. Mən bir tərəfdən rahatsız idim ki, Ramazan bayramı
zamanı – insanlar bayram edib, istirahət etdiyi zaman mən buraya gəlib bu istirahətə mane olacağam. Amma
eyni zamanda düşündüm ki, bu Ramazan bayramını Türkiyədə çox gözəl keçirirlər. Bizdə, Azərbaycanda
Ramazan bayramı 7-8 il bundan öncə bərpa olunubdur. Ondan öncə, Sovetlər Birliyi dövründə Azərbaycanda
din qadağan, yasaq olunduğuna görə, Ramazan bayramı da dini bayram olduğuna görə bu qadağan idi. İndi isə
insanlar çox qısa bir zamanda öz dinini dəstəklədi, aldı və Ramazan bayramı da keçirilir. Amma Türkiyədəki
kimi yox.
Mən televiziya vasitəsilə baxdım: insanlar nə qədər sevinirlər, mahnılar söyləyirlər, rəqslər edirlər. Mən bu
gün 10 dəqiqə televiziyaya baxdım. Bir azəri mahnısını çox gözəl oxudular və rəqs etdilər. Mənim ürəyim
sevindi. Ona görə də məhz bu gün – Ramazan bayramı günü burada olmağım məni daha da sevindirmişdir.
Ancaq təbiidir, mənim ziyarətim gəzmək üçün, istirahət üçün deyil. Mənim ziyarətim hər dəfə işlər görmək
üçündür və dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl də elədir, – gecə də, gündüz də çalışır. Onun üçün bayram da
yoxdur, bazar da yoxdur, başqa günlər də yoxdur. Ona görə biz dünən də, bu gün də görüşüb çox dəyərli
söhbətlər, danışıqlar apardıq. Mənim ən əsas danışıqlarım, söhbətlərim hörmətli cümhur başkanı Süleyman
Dəmirəl ilə oldu. O, bəyan etdiyi kimi, biz ölkələrimiz üçün vacib olan bir neçə məsələləri ortaya qoyduq, fikir
mübadiləsi apardıq. Bunların içində birinci növbədə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
edilməsi və Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının azad olunması, köçkünlərin, qaçqınların öz yerinə
qayıtması məsələsidir. Biz bu məsələni noyabr ayında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə də çox geniş müzakirə
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etmişdik-həm hörmətli Süleyman Dəmirəl ilə, həm də prezident Klinton ilə, prezident Şirak ilə, digərləri ilə.
Ancaq yenidən tələbat var idi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bu gün bu məsələni bir daha dəyərləndirsinlər, bu
məsələ haqqında nə ediləcəkdir – eyni fikirdə olsunlar.
Məmnunam ki, həmişə olduğu kimi, indi də Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyir. Biz bu barədə eyni fikirdəyik
və fikrimiz də bundan ibarətdir ki, bu il, yəni 2000-ci ildə mütləq sülh yaransın, Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ problemi sülh yolu ilə həll olunsun. Mən bu danışıqlardan çox məmnunam və çox
məmnunluqla Bakıya dönürəm.
Bakı–Ceyhan boru xəttinin yaranması haqqında biz beş il çalışdıq, beş il vuruşduq – birlikdə, AzərbaycanTürkiyə. Nəhayət, ortaya gətirdik, nail olduq və İstanbul zirvə görüşü zamanı bu anlaşma çox böyük təntənə ilə
imzalandı. Bu, dünyada böyük bir hadisə kimi qiymətləndirilibdir. Ancaq indi biz bir mərhələni keçdik. İkinci
mərhələ praktiki işlər, yəni bu boru xəttinin inşasına başlanmasıdır. Biz bu barədə də danışdıq, fikir mübadiləsi
apardıq.
Bizim heyətlər görüşüblər və bu ayın 21–22-də İstanbulda Türkiyə–Azərbaycan–Gürcüstan heyətləri görüşəcəklər və güman edirəm, inanıram ki, orada bütün məsələlər həll olunacaq, çözüləcəkdir və biz işə başlayacağıq.
Bunu etmək lazımdır. Çünki nə qədər ki, Bakı–Ceyhan boru xətti haqqında, neft kəməri haqqında hazırlıq gedən
zaman bizlərə çox əngəl edənlər var idisə, indi də var. Bunlar indi tükənməyiblər. Bəziləri də belə şayiə yayırlar
ki, «imzalandı, amma həyata keçirilmir. Bu, real deyil, filan deyil». Amma mən bu gün də bəyan edirəm ki,
imzalanan anlaşma həyata keçiriləcəkdir və bu əsrin böyük boru xəttini biz yaradacağıq. Buna heç şübhə yoxdur.
Başqa ikitərəfli münasibətləri də danışdıq, müzakirə etdik. Burada heç bir problem yoxdur. Kiçik məsələlər
meydana çıxır: hansısa məmur nəsə etmədi, ya etdi, filan. Amma əsas ondan ibarətdir ki, Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri hər gün, günü-gündən genişlənir, inkişaf edir və insanların
bunu inkişaf etdirməsi nə qədər önəmlidirsə, o qədər də dövlətlərin, hökumətlərin bu işi həmişə əlində
saxlaması, daha da çox dəstək verməsi və öz tərəflərindən lazımi tədbir görməsi vacibdir. Biz Azərbaycanda
bunu edirik. Türkiyə də edir. Amma bir çox məsələləri daha da sürətlə irəliyə aparmaq üçün görüşmək lazımdır,
danışmaq lazımdır.
Mən bu gün hörmətli Baş nazir Bülənd Ecevit ilə də görüşdüm. Bu barədə, dediyim sözlər, məsələlər
haqqında çox ətraflı söhbət etdik. Sonra Baş nazirin müavini hörmətli Dövlət Baxçəli ilə görüşdük. Onunla da
məsələlər ətrafında çox geniş söhbətlər apardıq. Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının rəisi hörmətli Hüseyn
Kıvrıkoğlu ilə görüşdük. Onunla da bizim iş birliyimiz haqqında danışıqlar apardıq.
Mən bütün bu görüşlərdən, danışıqlardan çox məmnunam. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan üçün faydalıdır.
Düşünürəm ki, Türkiyə üçün də faydalıdır və Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı üçün də faydalıdır.
Mən Sizə, əziz dostum, bir daha təşəkkür edirəm və üzr diləyirəm ki, mən Sizə bu bayram günü bir az
əziyyət verdim. Sağ olun.
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TÜRKİYƏDƏN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
10 yanvar 2000-ci il
M ü x b i r: Cənab prezident, xahiş edirəm, səfəriniz haqqında qısa da olsa məlumat verəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl təəssüratım var. Hər dəfə Türkiyəyə gedəndə çox gözəl təəssüratlarla
geriyə dönürəm. Bilirsiniz, bu dəfə mən Türkiyədə cəmisi 24 saatdan da az olmuşam. Ancaq bu müddətdə çoxlu
görüşlərimiz, danışıqlarımız olubdur. Bunların hamısı da çox əhəmiyyətlidir.
Türkiyədə bayramdır. Azərbaycanda Ramazan bayramı bir gün, amma Türkiyədə üç gün qeyd edilir. Orada
bu gün də bayramdır, dünən də bayram idi. İnsanlar orada çox gözəl bayram edirlər, mahnılar oxuyurlar, rəqs
edirlər, bir-birini ziyarət edirlər.
Bilirsiniz, yəqin Türkiyə televiziya kanalları veribdir. Türkiyənin prezidenti, mənim əziz dostum, qardaşım,
hörmətli Süleyman Dəmirəllə çox ətraflı görüşlərimiz, danışıqlarımız olubdur. Türkiyənin Baş naziri hörmətli
cənab Bülənd Ecevitlə, Baş nazirin müavini hörmətli cənab Dövlət Baxçəli ilə, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş
Qərargahının rəisi hörmətli cənab Hüseyn Kıvrıkoğlu, xarici işlər naziri hörmətli cənab İsmayıl Cəm ilə çox
məsələləri müzakirə etmişik. Mən bütün bu danışıqlardan, müzakirələrdən məmnunam. Ona görə də,
görürsünüz, yaxşı əhval-ruhiyyə ilə gəlmişəm.
S u a l: Cənab prezident, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
edilməsi barədə danışıqlar hansı səviyyədədir?
C a v a b: Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barədə
danışıqlar davam edir. Biz bu danışıqları aparırıq və aparacağıq.
S u a l: Cənab prezident, Gürcüstan Neft Şirkəti ilə danışıqlar apara bildinizmi?
C a v a b: Gürcüstan Neft Şirkəti ilə danışıqlar aparılmır, ancaq biz – Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan qərar
qəbul etmişik, yanvar ayının 21–22-də nümayəndə heyətlərimiz görüşəcəklər, maneçilik edən məsələləri aradan
qaldıracaqlar və Bakı–Ceyhan neft kəməri tikiləcək, vaxtında işə başlayacaqdır.
S u a l: Gürcüstanın irəli sürdüyü tələbləri biz qəbul edəcəyik?
C a v a b: Dedim ki, nümayəndə heyətlərimiz orada görüşüb danışacaqlar.
S u a l: Cənab prezident, Türkiyə ilə Ermənistan arasında yolların açılması barədə söhbət oldumu?
C a v a b: Yox, olmadı və olmaz. Çünki Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi hələ ki, həll olunmayıb,
Türkiyə Ermənistana nə yol açacaqdır, nə diplomatik əlaqələr quracaqdır. Türkiyə bunu dəfələrlə bəyan edibdir.
Bu, çox prinsipial məsələdir.
S u a l: Cənab prezident, Şevardnadze Ankaraya niyə gəlmədi, dəvəti qəbul etmədi?
C a v a b: Hansı dəvəti?
M ü x b i r: Sizə verilən məktub ona da verilmişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Türkiyəyə o məktuba görə getməmişəm. Elə bilirsiniz ki, mən o məktuba görə
oraya getmişəm? Yox, mən bu məktuba görə oraya niyə gedirəm? Məktuba görə telefonla danışardıq. Siz
burada səhv edirsiniz.
Cənab Süleyman Dəmirəl mənə danışdı ki, yanvarın 15-də onun Gürcüstana rəsmi səfəri olacaqdır. Ancaq
mənim Türkiyəyə səfərim heç də həmin məktubla əlaqədar deyil. Məktub xırda bir şeydir.
S u a l: Cənab prezident, Süleyman Dəmirəlin Gürcüstana səfəri Bakı–Ceyhan boru kəməri ilə
əlaqədar yaranan anlaşılmazlıqla bağlı deyil ki?
C a v a b: Yox. Bu, əvvəldən planlaşdırılmış səfərdir.
S u a l: Cənab prezident, üzr istəyirəm, burada çox söz-söhbətlər gəzir ki, Siz Gülhanəyə baş
çəkmisiniz, orada həkimlərlə görüşmüsünüz. Siz bunu təkzib edə bilərsinizmi?
C a v a b: Birincisi, bunlar yalandır. İkincisi, sən poliklinikaya gedirsən, yoxsa yox? Sən də, o da, başqası da
gedir. İndi bunu niyə bir problem edirsiniz?
M ü x b i r: Biz etmirik, istəyirik ki, Siz təkzib edəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəyi təkzib edim? Sizin uydurduqlarınızın hamısını təkzib edirəm.
M ü x b i r: Cənab prezident, Təbriz Universitetinin professoru Çehreqani müraciət edib və Sizdən
incikliyini bildirib.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən, mən isə deyirəm, o yalanları danışmayın. Azərbaycan ilə İran arasında əlaqələri
gərginləşdirmək istəyən bizim içimizdəki bəzi yaramaz qüvvələr – mən indi bunu əsəbiliklə deyirəm – ortaya
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problem çıxarırlar, hansı ki, yoxdur. Prezidentin mətbuat xidməti iki-üç gün bundan əvvəl bu barədə məlumat
veribdir. Birincisi, Çehreqaninin nə məktubu, nə də buraya gəlmək arzusu var. İkincisi, Azərbaycandan gündə nə
qədər adam Təbrizə, Tehrana müalicə olunmaq üçün gedir. İndi İranda tibbi xidmət və tibbi işlər çox ölkələrdən yüksəkdir, Azərbaycandan qat-qat yüksəkdir. Burada gedib Tehranda ürək-damar cərrahiyyə əməliyyatı keçirirlər, başqa
müalicələr alırlar. İndi nə olubdur ki, müalicə almaq üçün buraya gəlsinlər? Bunu sizin dostlarınız yayırlar. Sən hansı
qəzetdənsən?
M ü x b i r: Cənab prezident, mən «Turan» agentliyindənəm, müraciət ediblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə bu işlərin çoxunu «Turan» yayır. Bunları «Turan» yayır. Belə bir iş yoxdur,
hamısı yalandır. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ STENLİ
ESKUDERO İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
13 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, təşəkkür edirəm, mən çox yaxşıyam. Bu gün çox gözəl hava
vardır. Demək istəyirəm ki, qış fəslində Bakının öz gözəlliyi olur və bugünkü hava mənə xüsusi ləzzət veribdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün doğrudan da hava gözəldir. Səhər tezdən 30 dəqiqə açıq havada gəzdim. Çox
gözəl hava var idi.
S t e n l i E s k u d e r o: Bəli, mən də bu gün səhər öz balaca bağımda gəzmişəm və idmanla məşğul
olmuşam. Bu gün siz də çox gözəl görünürsünüz. Yəqin nə iş görmüsünüzsə, siz çox belə şən əhval-ruhiyyədə
görünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Mən gərək həmişə belə əhval-ruhiyyədə olam. Belə olmasam işləmək
mümkün deyildir. İş nə qədər ağır olsa da, nə qədər çətin olsa da gərək yaxşı əhval-ruhiyyədə olasan, nikbin
olasan ki, bütün bu çətin işlərin öhdəsindən gələ biləsən.
S t e n l i E s k u d e r o: Həm də hərdən çox incə yumor hissinin olması da köməyə gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, o da lazımdır.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, ümidvaram ki, bu gün mənim verəcəyim xəbər sizin yaxşı
əhval-ruhiyyənizin davam etməsinə yardımçı olacaqdır. Gələn həftə Bakıda bu regionda təmsil olunan Amerika
səfirlərinin və həmçinin Vaşinqtonu təmsil edən bir sıra səfirlərin birgə görüşü keçiriləcəkdir.
Möhtərəm prezident, gələn həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Gürcüstandakı, Ermənistandakı, Türkiyədəki,
Qazaxıstandakı və Türkmənistandakı səfirləri, bizim Moskvadakı səfirliyimizin nümayəndələri, eləcə də səfirlər
Vulf və Teylor Azərbaycanda olacaqlar. Bildiyiniz kimi, səfir Vulf Klintonun Xəzər regionu üzrə
nümayəndəsidir, o cümlədən boru kəmərləri barədə danışıqlar üzrə prezident Klintonun şəxsi təmsilçisidir.
Cənab səfir Uilyam Teylor yeni müstəqillik qazanmış dövlətlərə Amerika Birləşmiş Ştatlarından göstərilən yardımlar üzrə əlaqələndiricidir. Gələn həftə olacaq görüşə cənab Ross Vilson da qatılacaqdır. Cənab Ross Vilson
cənab Sestanoviçin birinci müavinidir. Bu nümayəndə heyətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif dövlət
orqanlarını təmsil edən 45–50-yə yaxın insan buradakı görüşdə iştirak edəcəkdir.
Azərbaycanın Xəzər regionunun və Qafqaz bölgəsinin gələcək inkişafında mərkəz olduğunu, önəmli rol
oynadığını nəzərə alaraq hesab edirik ki, gələn həftə bizim geniş tərkibli nümayəndə heyətimiz Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Xəzər regionuna dair siyasi, hərbi və digər strategiyalarının və siyasətlərinin daha düzgün
müəyyənləşdirilməsi üçün fikir mübadiləsi aparılmasında yardımçı olacaqdır. İqtisadi və kommersiya
layihələrini və maraqlarımızı nəzərə alaraq, Amerika dövlətinin bu regionda yerləşən, ayrı-ayrı dövlətlərdə
təmsil olunmuş ticarət palatalarının prezidentləri də həmin müddətdə Bakıya toplaşacaqlar. Bu müddət ərzində
biz regiondakı iqtisadi maraqlarımızı müzakirə etməklə bərabər, həmçinin Amerika Ticarət Palatasının Bakıda
daha geniş və daha böyük ofisinin açılmasında da iştirak edəcəyik.
Biz bu iki mühüm tədbirdə özümüz iştirak edəcəyik və bizə verilən məlumata görə, siz də lütfkarlıq
göstərərək yanvarın 20-də bizi, bütün nümayəndə heyətini qəbul etmək şərəfinə layiq görmüsünüz. Həm mən,
həm də burada olacaq bütün səfirlər bu imkana böyük ümidlə baxırıq və sizinlə geniş fikir mübadiləsi aparmaq
əzmindəyik. Ümidvarıq, etiraz etməyəcəksiniz ki, bu görüşə ticarət palatasının təmsilçiləri də qoşulsunlar.
Bildiyiniz kimi, elə həmin həftə ərzində də, cənab prezident, bizim hökumətlərimiz – Amerika Birləşmiş
Ştatları və Azərbaycan hökumətləri arasında yeni sənəd imzalanacaqdır. Bu sənəd ölkələrimiz arasında iqtisadi,
kommersiya münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırılması və bu münasibətlərin institutlar şəklində
daha səmərəli olmasının təmin edilməsi işinə də öz töhfəsini verəcəkdir.
Cənab prezident, beləliklə, növbəti həftə Amerika–Azərbaycan ikitərəfli münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi
üçün çox önəmli bir həftə olacaqdır. Bu həftə bizə imkan yaradacaqdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycana güclü dəstəyi, sizin apardığınız siyasətə göstərdiyi güclü dəstəyini ictimai şəkildə kütləvi
informasiya vasitələrinə bir daha əyan edək və dövlətlərimiz arasındakı münasibətləri daha da genişləndirək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin bu məlumatınızdan çox məmnunam. Mən əvvəlcədən bilirdim ki, belə bir
tədbir Azərbaycanda planlaşdırılır. Amma bunun belə geniş və eyni zamanda çox yüksək səviyyəli tərkibdə
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olduğunu bilmirdim. Bu, məni çox sevindirdi. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi
mərkəz rolunu oynayır. Güman edirəm ki, bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti tərəfindən ABŞ-ın
Azərbaycandakı səfirliyinə göstərilən etimad və qayğıdır. Eyni zamanda, təbiidir ki, bu, Azərbaycana göstərilən
çox böyük diqqətdir, qayğıdır, dəstəkdir. Mən bunu yaxşı anlayıram.
Bu tədbirlərinizin burada keçirilməsini və sizin indi verdiyiniz məlumatı mən alqışlayıram. Xahiş edirəm,
bizdən asılı olan məsələləri vaxtında bizə deyəsiniz ki, onları həll edək. Yəni mən istəyirəm ki, Azərbaycana
gələn qonaqlar həm səmərəli işləyə bilsinlər, həm də onların burada səmərəli işləməsi üçün bütün lazım olan
şərait yaradılsın.
S t e n l i E s k u d e r o: Çox sağ olun, cənab prezident. Bilirdim ki, sizdən də güclü dəstək alacağıq və
sizin bu işə reaksiyanız çox müsbət olacaqdır. Bir daha çox sağ olun. Biz tərəddüd etmədən, lazım olan bütün
yardımlar üçün sizin hökumət orqanlarına müraciət edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, müraciət edin. Sizin bütün müraciətlərinizə çox diqqətlə baxılacaq, yardımlar
ediləcəkdir. Mən hesab edirəm ki, bu, bizim üçün çox əhəmiyyətli bir tədbirdir.
Yanvar ayının 20-də mən də –söz vermişəm – mütləq buradakı bütün iştirakçıları, siz kimləri məsləhət
bilsəniz hamısını qəbul edəcəyəm. Bilirsiniz ki, ayın 20-si bizdə matəm günüdür. Amma bu günlər biz işləyirik.
Ona görə həmin gün mən söz vermişəm, biz görüşəcəyik. Çox məmnunam.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, Azərbaycanın tarixində çox önəmli, mühüm bir hadisənin
ildönümünə təsadüf edən bu matəm günündə sizin işləməyiniz, sizin iş yerində çalışacağınız barədə xəbəri almaq
mənim üçün heç də təəccüblü deyildir. Çünki mən, cənab prezident, şəxsən sizinlə iş təcrübəmdən belə xatırlayıram
ki, sizinlə keçirdiyim görüşlər bəzən gecədən xeyli keçmiş, bəzən çox erkən, səhər, bəzən gündüz olubdur və heç cür
vaxt, zaman çərçivəsinə sığmayıbdır. Hərdən düşünürəm ki, sizdən soruşum: Sizin heç yatdığınız vaxt olur?
H e y d ə r Ə l i y e v: Olur, amma az olur.
S t e n l i E s k u d e r o: Mən buna inanıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yanvar ayının 19-da bizim Respublika sarayında bu yanvar hadisələrinin 10-cu
ildönümü münasibətilə bir matəm mərasimi olacaqdır. Əgər uyğun görsəniz, sizin qonaqlarınızı – bu, saat 5-də
olacaqdır, təxminən bir-iki saat çəkəcəkdir – mən dəvət edirəm, burada iştirak edə bilərsiniz. Ora bütün səfirlər
dəvət olunurlar. Amma yenə də deyirəm, əgər imkanınız olsa, mən sizin qonaqlarınızı da dəvət edirəm.
S t e n l i E s k u d e r o: Çox sağ olun. Çox böyük diqqət göstərirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi Azərbaycanın XX əsrdəki tarixində ən dəhşətli
faciədir. Sovet hökumətinin, kommunist rejiminin öz xalqına qarşı bu qədər dəhşətli terror, təcavüz əməliyyatı
buna qədər heç vaxt keçirilməmişdir. Ona görə onu biz hər il qeyd edirik. Amma bu il faciənin 10-cu
ildönümüdür.
S t e n l i E s k u d e r o: Düzdür, cənab prezident. Mən yalnız onu deyə bilərəm ki, dövlətlərin tarixində bu
cür faciəli hadisələr həmin dövlətlərin öz müstəqilliyini almağa yaxın olduğu zamanlara daha çox təsadüf edir.
Ən ağrıdıcı, insana əziyyət verən cəhət isə odur ki, o insanlar günahsız olaraq həyatlarını qeyb etdilər.
Ötən illərdə mən sizinlə bərabər Şəhidlər xiyabanında olmuşam və Azərbaycan xalqının faciəsinə
qoşularaq, həyatlarını itirmiş şəxslərin matəm mərasimlərində iştirak etmişəm.
İstəyirəm biləsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi, bizim nümayəndələrimiz və bütün
Amerika xalqı Azərbaycan xalqının bu kədərini bölüşür və hər zaman bu hadisə barədə düşünəndə qəlbimiz
ağrıyır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Sizin başqa bir sözünüz varmı?
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, mətbuat nümayəndələrinin qarşısında demək istədiklərim ancaq
bu qədərdir. Amma sizə deyiləcək sözüm vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mətbuat nümayəndələrinin qarşısında mən də demək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki,
mən Türkiyəyə səfər etmişdim. Bu səfərimin məqsədi və səfər zamanı gördüyüm işlər haqqında mən artıq
mətbuata məlumat vermişəm. Əgər bu barədə sizi hansı məsələlər maraqlandırsa, mən bu barədə sizə geniş
danışa bilərəm.
S t e n l i E s k u d e r o: Bəli, cənab prezident, mənim üçün çox maraqlıdır və mühümdür.
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XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ QRİQORİ BERDENNİKOV BAŞDA OLMAQLA
RUSİYA NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
17 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Qriqori Vasilyeviç, hörmətli qonaqlar, sizi Azərbaycanda salamlayıram.
Sizin buraya gəlməyinizə və bu görüşə şadam. Şübhə yoxdur ki, görüşümüz fikir mübadiləsi aparmağa və
Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərə aid bəzi məsələləri, eləcə də digər məsələləri müzakirə etməyə
imkan verəcəkdir.
Q r i q o r i B e r d e n n i k o v: Heydər Əliyeviç, ən əvvəl bizə vaxt ayırdığınıza görə çox sağ olun. Siz
çox məşğulsunuz və şübhəsiz, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə minnətdarıq.
Biz buraya yanvarın 24-25-də Moskvada keçiriləcək görüşlə əlaqədar fikir mübadiləsi aparmağa gəlmişik.
Ümidvarıq ki, bu görüş nəinki ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına, həm də digər mühüm
problemlərin, o cümlədən bölgənin problemlərinin həllinə yeni stimul verəcəkdir. Bizə göstərdiyiniz diqqətə
görə çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ondan başlayım ki, siz Ermənistanda olmusunuz, özü də kifayət qədər olmusunuz.
Q r i q o r i B e r d e n n i k o v: Bir gündən az.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma nədənsə Azərbaycana səfəri çox qısamüddətli planlaşdırmısınız. Odur ki
dərhal müəyyən rəy və təbii ki, qısqanclıq yaranır.
Ən əvvəl, mənə məlumat verildiyi kimi, Koçaryanla Moskvada qarşıdakı görüşümüz barədə. Biz
Ermənistan prezidenti ilə razılığa gəlmişik ki, MDB-nin iclasında olarkən görüşək. Mənə onu da bildirdilər ki,
belə bir fikir var ki, sonra biz Rusiya Federasiyası prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Vladimiroviç
Putinin iştirakı ilə üçlükdə görüşək. Mən buna razılıq verdim. Mənə dedilər ki, səfəriniz əsasən bu görüşün
hazırlanması ilə bağlıdır. Əgər məsələ yalnız bundan ibarətdirsə, mən artıq öz razılığımı vermişəm. Əgər
lazımdırsa, biz bir sıra məsələləri müzakirə edə bilərik.
Əlbəttə, bununla yanaşı, bizi narahat edən başqa məsələlər də var. Belə ki, Şimali Qafqazdakı hadisələrlə
əlaqədar mətbuatda Azərbaycanın ünvanına intəhasız və tamamilə əsassız, anlaşılmaz ittihamlar ara vermir.
Hətta bəzən Azərbaycana şər atırlar ki, guya o, Rusiya əleyhinə siyasət aparır və sair.
Təbii ki, bu, bizi narahat edir və narazılıq doğurur. Özü də təkcə bizdə - ölkənin rəhbərliyində deyil, həm
də ictimaiyyətimizdə. Çünki bütün bunlar həqiqətə qətiyyən uyğun deyildir. Məsələn, bir az əvvəl mənə
"İnterfaks" Agentliyinin guya burada hansısa bir təşkilat yaradıldığı və sair barədə məlumatını verdilər, siz bu
informasiya ilə tanış ola bilərsiniz. Belə xəbərləri daim verirlər. Lakin bunların hamısı uydurmadır. Biz dəfələrlə
demişik ki, gəlin, nə qədər istəyirsinizsə baxın, yoxlayın, belə şey yoxdur.
Amma, görünür, indi Azərbaycanla Rusiya arasında gərginlik yaratmaq kiməsə sərfəlidir. Biz bunun
əleyhinəyik, bunu rədd edirik, bu cür siyasəti pisləyirik, çünki Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri
bütün istiqamətlərdə möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək siyasəti yeridirik və yeridəcəyik. Əgər kimsə nəsə
uydurursa, kiməsə nəsə həqiqət kimi görünürsə və bunu həqiqət kimi qələmə verirsə, başlıcası isə bu, mətbuatda
dərc edilirsə və bu, təbii olaraq, ictimai rəy yaradırsa, onda sual olunur - bu, kimə gərəkdir, kimə sərfəlidir? Biz
bunu istəmirik. Görünür, bu məsələ barəsində də fikir mübadiləsi aparmağımız lazımdır.
Bir dəfə Şimali Qafqazdakı qoşun qrupunun mətbuat xidməti bizim üçün çox narahatlıq doğuran
məlumatla çıxış etdikdə, biz Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını verməli olduq. Lakin sonra İTAR-TASS,
Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirdilər ki, bu, dövlətin deyil, ayrı-ayrı şəxslərin nöqteyi-nəzəridir. Bəs ayrı-ayrı
şəxslər nə üçün belə edirlər?
Biz demişdik, yeri gəlmişkən, Xarici İşlər Nazirliyimizin bəyanatında da bildirmişdik ki, on iki ildir
separatçılıqdan, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasından əziyyət çəkirik. Hərçənd, indi bəziləri
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımamağı mümkün sayırlar. Hətta, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında layihə olmuşdur, lakin ATƏT-in təqdim etdiyi mətndə bu tezis,
təəssüflər olsun, yox idi. Halbuki bütün əvvəlki illərdə belə qərar qəbul edilərkən bu məsələ hər il təsbit
olunmuş və bizi hamı dəstəkləmişdir. Təəssüf ki, bu dəfə bəziləri səsvermədə bitərəf qalmış, bəziləri isə
əleyhinə səs vermişdir. Bilmirəm, Rusiya necə səs vermişdir?
V i l a y ə t Q u l i y e v (xarici işlər naziri): Rusiya səs verməmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya səs verməmişdir. Bu, necə olur? Bu gün biz bütün ölkələrin, o cümlədən
də Rusiyanın ərazi bütövlüyünə hər yerdə səs veririk və bunu dəstəklədiyimizi dəfələrlə demişik. Biz
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terrorizmin əleyhinə olmuşuq və əleyhinəyik, çünki terrorizm nəinki Rusiya üçün, həm də bizim üçün
təhlükədir. Biz islam təməlçiliyinin əleyhinəyik və bunu dəfələrlə demişik. Özü də, ola bilsin ki, islam
təməlçiliyi Rusiya üçün o qədər də təhlükəli deyildir, çünki əhalinin ümumi sayı ilə müqayisədə islama etiqad
edənlərin sayı o qədər də çox deyildir. Bizdə isə əhalinin tam əksəriyyəti islama etiqad edir. Lakin biz hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu mövqeyində durmuşuq. Odur ki, biz heç cür islam dövləti və ya islam
təməlçiliyinin tərəfdarı ola bilmərik. Yeri gəlmişkən, biz bir çox ölkələrin, o cümlədən qonşu dövlətlərin
nümayəndələrinə açıq demişik ki, sizin daxili işlərinizə qarışmırıq. Sizdə hansı quruluş olması öz işinizdir,
amma bizim də daxili işlərimizə qoy heç kim qarışmasın. Biz dünyəvi dövlətik.
Ona görə də Rusiyanın Şimali Qafqazda nəyə qarşı mübarizə aparması, orada terror əleyhinə əməliyyat
keçirməsi ilə bağlı bütün başqa məsələlər barəsində açıq-aydın mövqe olduğu halda, nə üçün Azərbaycan
barəsində belə fikir, belə təsəvvür yaradılır? Bu, bizi təəccübləndirir. Biz bu məsələlər barəsində də fikir
mübadiləsi edə bilərik.
O ki qaldı Ermənistanla münaqişə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsinə, siz bilirsiniz ki, - biz bunu
dəfələrlə bəyan etmişik, bu gün bir daha deyirəm, - biz bu münaqişənin dincliklə nizama salınması mövqeyində
durmuşuq. Prezident Koçaryanla görüşlərimiz zamanı biz bəzi variantları müzakirə etmişik və belə bir yekdil
fikirdə olmuşuq ki, bu məsələdə qarşılıqlı güzəştlər gərəkdir. Biz danışıqları bu ruhda aparmışıq, onları bu gün
də, sabah da belə aparmağa hazırıq. Bir sözlə, bu məsələdə də bizim mövqeyimiz aydındır.
Yeri gəlmişkən, Vladimir Vladimiroviç Putin hələ Rusiyanın baş naziri olarkən onunla Kiyevdə görüşüm
zamanı mən bunu ona demişdim. Mən bunu yanvarın əvvəllərində onunla telefon danışığımız zamanı da
demişəm. Aydındır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olaraq Rusiya bu prosesdə, şübhəsiz, çox fəal iştirak
etməlidir.
Görünür, indi söhbətimizin əsas mövzusu olan məsələlər barəsində mövqeyimiz bax, belədir.
Q r i q o r i B e r d e n n i k o v: Mən öz tərəfimdən demək istərdim ki, biz Azərbaycanla əməkdaşlığa,
ərazi bütövlüyünün tanınmasına, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamağa əsaslanan ən səmimi, bərabər hüquqlu
münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə tərəfdar olmuşuq və tərəfdar olaraq qalırıq. Bu baxımdan bizim qətiyyən
heç bir məsələmiz yoxdur.
Mətbuatdakı bu və ya digər yazılara gəldikdə, bilirsiniz ki, biz mətbuata nəzarət etmirik, o azaddır. Əgər
əndazədən çıxan bir şey olursa, onda biz bunu düzəltməyə çalışırıq. Təəssüf ki, verilmiş bəyanatla əlaqədar da
belə olmuşdur. Biz Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq bəyanatı ilə çıxış edərək, düzəliş verdik. Təəssüf ki, bu cür
qüsurların qarşısını hələlik tamamilə almaq olmur. Ancaq hər halda çalışacağıq.
Sizin kimi biz də ərazi bütövlüyünə tərəfdarıq. O ki qaldı səsvermədə iştirak etməməyimizə, görünür,
başqa cür hərəkət etmək çox çətin olmuşdur, çünki biz bu münaqişədə vasitəçi olmağa və qərəzsiz mövqe
tutmağa çalışırıq. Bu gün biz həmin məsələlər barəsində də daha ətraflı fikir mübadiləsi edə bilərik.
Biz Ermənistan prezidenti ilə dialoqunuzu çox alqışlayırıq. Hesab edirik ki, bu, münaqişənin döyüş
meydanında deyil, məhz danışıqlar stolu arxasında həlli üçün düzgün yoldur. Ümidvarıq ki, bu dialoq tezliklə
müsbət nəticəyə çıxaracaqdır. Öz tərəfimizdən biz hazırıq və bu cür nəticə əldə olunmasına köməyimizi
əsirgəməyəcəyik.
Biz bunu çox qiymətləndiririk ki, Siz bu nizamasalmada Rusiyanın fəal rol oynamasına tərəfdarsınız. Biz
digər münaqişələr kimi, bu münaqişənin də dondurulmasını deyil, məhz nizama salınmasını istəyirik və mən
bunu vurğulamaq istəyirəm. Əgər Sizə kömək üçün az-çox səylərimiz hər hansı bəhrə verərsə, biz bundan çox
məmnun qalarıq. Ümidvarıq ki, razılıq verdiyiniz, - biz buna görə Sizə minnətdarıq, - Moskva görüşü bu düzgün
istiqamətdə bir addım olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Belə isə, mən söhbətimizi davam etdirmək üçün mətbuata təşəkkürümü
bildirirəm.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN "REMKO" ŞİRKƏTİNİN DİREKTORLAR ŞURASININ ÜZVÜ,
BU ÖLKƏNİN KEÇMİŞ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ SER MALKOLM RİFKİNDİ VƏ
ŞİRKƏTİN PREZİDENTİ STİV REMPİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
Prezident sarayı
17 yanvar 2000-ci il
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Sizinlə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam.
Məlumatlar gəlir ki, sizin "Muradxanlı"da gördüyünüz işlər yaxşı gedir. Yəqin ki, başqa işləriniz də yaxşı gedir.
Buyurun.
Malkolm Rifkind: Çox sağ olun, cənab prezident. Bizdə böyük məmnuniyyət hissi doğurur ki, yenidən
Bakıdayıq, Azərbaycana gəlmişik. Azərbaycana yenidən qayıtmaq bizim üçün xoşdur. Artıq bu çox çətin
regionda sabitlik vardır. Biz böyük məmnuniyyətlə Sizə xəbər veririk ki, Birləşmiş Krallıqda Azərbaycan
haqqında daha çox məlumatlanırlar. "Remko" bu yaxınlarda böyük sarayların birində simpozium keçirmişdir və
bu simpoziumda Azərbaycan haqqında geniş məlumat verilmişdir. Bizim simpoziumda yüksək vəzifəli şəxslər
çıxış etmişlər. Onlar Azərbaycan haqqında geniş məlumatlar vermişlər, Azərbaycanda gedən müxtəlif proseslər
haqqında məlumatlar vermişlər və simpoziumda Azərbaycan haqqında tam təəssürat yaranmışdır.
Sizə məlum olduğu kimi, sabah Azərbaycanda, Bakıda "Remko" daha bir seminar keçirəcəkdir. Bu
seminar sərmayələrin Azərbaycana cəlb olunmasının vacibliyi haqqındadır. Biz çox ümid edirik ki, Azərbaycanı
təmsil edən yüksək vəzifəli şəxslər seminarda iştirak edəcək və seminarı giriş sözü ilə açacaqlar.
Elə bilirəm ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişafı görmək Sizin dövlətinizin ən əsas istiqamətlərindən biridir.
Lakin eyni zamanda bu, beynəlxalq icma üçün də çox vacibdir. Çünki bu regionda sabitliyi və iqtisadi inkişafı
görmək beynəlxalq icma üçün çox vacibdir. İcazənizlə, cənab Remp Azərbaycanın quru sahələrində neftlə bağlı
aparılan işlər haqqında məlumat vermək istəyir.
Stiv Remp: Cənab prezident, dünən bizim çox maraqlı bir səyahətimiz olmuşdur. Biz "Muradxanlı"ya
getdik ki, ən son işlərin nəticəsini görə bilək. Sonra biz İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə görüşdük
və o, mənə bir sənəd təqdim etdi. İndi mən İmişli rayonunun hörmətli vətəndaşı sayılıram. Bu mənə imkan verir
ki, Azərbaycana pasportsuz gedib-gəlim.
Heydər Əliyev: Siz onsuz da Azərbaycana pasportsuz gedib-gələ bilərsiniz.
Stiv Remp: "Muradxanlı"da gedən işlərdən çox məmnunam. Sizə vermək üçün çox yaxşı məlumatlarım
vardır. Beş gün bundan əvvəl ilk quyunu qazmağa başlamışıq və artıq 500 metr dərinliyədək qazmışıq.
Mənim oktyabrda son səfərimdən indiyədək "Muradxanlı"da həqiqətən nəzərəçarpacaq dəyişikliklər
vardır. Azərbaycan vətəndaşlarını təmsil edən gözəl bir komanda vardır. Onlar çox qabiliyyətli işləyirlər və
işlərini bacarıqla yerinə yetirirlər. Mən gələcəyə çox ruh yüksəkliyi ilə baxıram. Elə bilirəm ki, bu əməkdaşlıq
çox məhsuldar olacaqdır. Çünki burada yatağı tanıyan yerli əməkdaşlar, mütəxəssislər çalışırlar. Eyni zamanda
onlar qərblilərlə birlikdə Qərb texnologiyası ilə işləyirlər.
Sizə məlum olduğu kimi, bu, birinci pay bölgüsü müqaviləsidir və pay bölgüsünə dair ilk müqaviləyə görə
biz burada bu quyunu qazırıq. Mən deyərdim ki, bu yatmış əjdahanın oyadılmasına bənzəyir.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Hörmətli cənab Rifkind, hörmətli cənab Remp, verdiyiniz məlumatlara
görə mən sizə təşəkkür edirəm.
Böyük Britaniyada Azərbaycanın yaxşı tanınması üçün, Azərbaycanın bugünkü gününü ölkənizin
vətəndaşlarına daha da obyektiv çatdırmaq üçün gördüyünüz işlər bizdən ötrü çox əhəmiyyətlidir. Ona görə,
cənab Rifkind, verdiyiniz məlumatlar məni çox məmnun etdi və güman edirəm ki, siz bu işi bundan sonra da
davam etdirəcəksiniz.
Ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, biz indi dünyanın bir çox şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik. Hətta çox
böyük, nəhəng şirkətlərlə. Amma bu sahədə "Remko" Şirkəti hamısından çox iş görür. Mən bunu çox
qiymətləndirirəm. O nəhənglər belə şeylərə bir az fikir vermirlər. Amma sizin bu sahəyə diqqət yetirməyiniz
həqiqətən Azərbaycana olan dostluq, səmimilik münasibətini nümayiş etdirir.
Sabah sizin burada keçirəcəyiniz tədbirdə də, təbiidir ki, bizim nümayəndələr yüksək səviyyədə iştirak
edəcəklər. Kimi istəyirsiniz mən ora göndərim.
Cənab Rempin "Muradxanlı" haqqında verdiyi məlumatlar da məni sevindirir. Mən görüşün əvvəlində
dedim ki, televiziya idi, ya qəzetdə - haradasa gördüm ki, belə bir məlumat verilib ki, "Muradxanlı"da işlər
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yaxşı gedir.
Həqiqətən, cənab Remp dedi, - "Muradxanlı" yatmış böyük, nəhəng yataqdır. Bu, Abşeron yarımadasında
və Abşeron yarımadasından cənubda, onun ətrafında olan yerlərdən bir az uzaqda Azərbaycanın ərazisində
açılan ilk neft yatağıdır. Bu yataq 70-ci illərin ortasında, ya ikinci yarısında açıldı.
O vaxt bu, bizim üçün çox böyük bir hadisə idi. Çünki orada ilk quyu gərək ki, 500-800 ton neft verirdi və
bizim neftçilər o vaxt bunun çox böyük perspektivi olduğunu deyirdilər. Mən də Azərbaycanın rəhbəri kimi,
təbii ki, nəinki bunu dəstəkləyirdim, hətta buna bütün yardımları edirdim. Sonra dedilər ki, o quyunun neft
hasilatı azaldı. Nəsə orada səhvlər buraxıldı. Sonra mən Azərbaycandan getdim. Amma maraqlanırdım ki,
"Muradxanlı" necə oldu? Mən yenidən Azərbaycanın rəhbərliyinə gələndə - 1993-1994-cü illərdə yenə də
"Muradxanlı" haqqında maraqlanırdım. Çünki dənizdə bizim yeni-yeni yataqlarımız çox açıldı. Məsələn,
"Azəri", "Çıraq", "Günəşli" də o vaxt, o illərdə açılmış və istifadəsinə başlanmış yataqlardır. Amma
Azərbaycanın quru hissəsində yeni yataqlar açılmayıbdır. Ona görə bu, bizi çox sevindirmişdir və "Remko"
Şirkətinin bu yatağa maraq göstərməsini mən böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim. İnanıram ki, siz doğrudan da o
yatmış nəhəngi yuxudan oyadacaqsınız və oradan yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Mən sizin bütün işlərinizi
dəstəkləyirəm. Sağ olun.
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"MORRİSON KASPİAN LTD" ŞİRKƏTİNİN DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDRİ
FREYZER MORRİSONU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
17 yanvar 2000-ci il
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Sizi çoxdan gözləyirik. 1998-ci ildə Londonda biz anlaşma
imzalamışıq, indiyə qədər həyata keçirilmir. Ona görə mən elə bu sualı dərhal sizə verirəm. Bilmirəm, siz mənə
nə deyəcəksiniz. Buyurun.
Freyzer Morrison: Cənab Prezident, Bakıda yenidən olmaq bizim üçün çox xoşdur. Xüsusilə xoşdur ki,
Sizi bu cür yaxşı əhval-ruhiyyədə görürük. Həqiqətən, Siz doğru buyurdunuz ki, biz sənədi Londonda
imzalamışdıq. Həmin sənədi biz Bakının meri ilə imzalamışdıq. Bu sənədə əsasən Bakı bulvarında müəyyən
işlər görməliydik. Böyük məmnuniyyətlə Sizə məlum edirəm ki, bu sahədə müəyyən tərəqqi əldə olunubdur.
Mənim indiki səfərim "Remko"nun Azərbaycana sərmayələr cəlb etmək üzrə tədbiri ilə üst-üstə düşür. Cənab
Malkolm Rifkind və cənab Stiv Remp məndən xahiş etdilər ki, bu konfransda iştirak edim. Mən bunu böyük
məmnuniyyətlə Sizə məlum edirəm.
Mən Şotlandiyanın elə bir hissəsindənəm ki, orada iqtisadi durğunluq vardı, iqtisadiyyat çox aşağı
göstəriciləri ilə seçilirdi və əhali də çox kasıb yaşayırdı. Lakin bu vəziyyət 1970-ci illərə qədər davam etdi.
Sonra, Sizə məlum olduğu kimi, Şimal dənizində neft tapıldı. Son 25 ildə iqtisadiyyat görünməmiş şəkildə
inkişaf etməyə başladı və neftdən sonra burada elə bir nəsil yetişibdir ki, həmin nəsil daha neftdən asılı deyildir.
Əlbəttə, bu, sabahkı günə böyük ümidlər verir.
Sizə böyük şərəflə məlumat verirəm ki, eyni zamanda mən İqtisadi İnkişaf Agentliyinin sədriyəm. O
ümidlə yaşayıram ki, 25 il bundan əvvəl bizim Şotlandiyada başladığımız prosesi Azərbaycana da tətbiq edə
biləcəyik. Çox vacib bir fakt da vardır. Bu da ondan ibarətdir ki, burada yerli əhali ilə xarici sərmayəçilər
arasında inam yaratmaq lazımdır.
Cənab Prezident, onu da demək istəyirəm ki, 1992-ci ildən başlayaraq şirkətimiz Azərbaycana müəyyən
sərmayələr qoymuşdur. Ümid edirəm ki, bizim təcrübəmiz Azərbaycana ehtiyatla yanaşan digər şirkətlərə də
örnək olacaqdır.
Bizim əsas layihələrimizdən biri də ondan ibarətdir ki, bulvarda otellər layihəsini nəzərdə tutan şirkətlərlə
birgə çalışaq. Biz Azərbaycanda digər layihələrlə də məşğuluq. Sizin şəxsən tanış olduğunuz və gördüyünüz
"Makdonald" restoranı bizim işimizdir.
Heydər Əliyev: Yəni "Makdonald"ı bunlar tikiblər?
Bakı şəhərinin meri: Bəli, cənab Prezident. Bunlar tenderdə qalib gəlib tikiblər.
Freyzer Morrison: Mən bu gün oraya getmişəm. Orada ticarət çox yaxşı gedir.
Son müddət ərzində bulvarın yenidən qurulmasına dair layihə barədə ilkin araşdırmaları nəzərdən
keçirmişik. Bakı şəhərinin merindən bu sahədə çoxlu dəstək almışıq. Xüsusilə dizayn işi ilə məşğul olan
əməkdaşlarından dəstək almışıq və onların dizaynı bulvar üçün çox vacibdir. Artıq biz hüquqi və maliyyə
məsələlərini tamamilə həll etmişik və praktiki olaraq investisiya barədə memorandumun imzalanmasına hazırıq.
"Morrison" hazırda bu layihənin həyata keçirilməsinə maliyyə vəsaiti ayırmağa hazırdır. "Hilton" otellər qrupu
da maliyyə ayırmağa hazırdır. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı da bu işdə iştirak etməyə hazır olduğunu
bildirmişdir. Bu, Bakı Şəhər Merliyi ilə tərəfdaşlar arasında birgə müəssisə olacaqdır. Bir neçə həftədən sonra
biz investisiya memorandumumuzu elan edəcəyik. Həmin memorandumda adı çəkilən sərmayəçilərdən başqa,
ümid edirik ki, Qərbin, yaxın Şərqin investisiya fondları və eləcə də yerli və özəl təşkilatlar iştirak edəcəkdir.
Bu gün Bakı şəhər rəhbərliyi ilə bizim çox maraqlı söhbətimiz olmuşdur. Biz sərmayələrin respublikaya
gətirilməsi yollarını birlikdə müzakirə etmişik. Hazırda dünya bazarındakı vəziyyət və neftin qiymətinin son
zamanlardakı vəziyyətini nəzərə alaraq investisiyaların respublikaya gətirilməsinin dəqiq vaxtını deyə bilmərik.
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, mən bunların hamısını bilirəm. Mən sizə dedim ki, biz 1998-ci ildə Londonda
müqavilə imzaladıq. O detallar mənə lazım deyil. Çünki mən onlarla məşğul olmuram. Mən sizi bu gün qəbul
etdim ki, mənə qısa deyəsiniz: nə üçün indiyə qədər bu işə başlamamısınız? Konkret nə edirsiniz? Haradan
maliyyə alacaqsınız, nə edəcəksiniz, - o, sizin işinizdir. Onları mən bilmirəm. Azərbaycan tərəfindən bir
problem varsa, mənə deyin. Amma başqa problemləriniz varsa, onları mənə deməyə ehtiyac yoxdur. Onu
Bakının İcra hakimiyyətinin başçısına demisiniz, onunla birlikdə həll edin.
Mən bu gün bir daha deyirəm ki, o layihəni dəstəkləyirəm. Hətta bir dəfə o layihəyə baxıb göstərişlər
vermişdim. Bizim memarlar orada bir çox dəyişikliklər etmişdilər. Mən onun tikilməsini istəyirəm. Qalan şeylər
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məni maraqlandırmır və məndən asılı nə varsa, deyin.
Freyzer Morrison: Cənab Prezident, sizin köməyiniz həmişə bizə yardımçı olubdur. Sizin şəxsi
diqqətiniz işin bu səviyyəyə çatmasına kömək edibdir. Demək istəyirəm ki, bizim birgə işimizə Sizin xüsusi
dəstəyiniz lazım olacaqdır ki, biz investorları inandıra bilək və onlar bu layihənin həyata keçirilməsinə sərmayə
ayırsınlar.
Heydər Əliyev: Yaxşı, mən hazıram.
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20 YANVAR ŞƏHİDLƏRİNİN XATİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ÜMUMRESPUBLİKA
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
19 yanvar 2000-ci il
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu günlər Azərbaycan xalqının matəm günləridir. Biz qanlı Yanvar faciəsinin 10-cu ildönümünü qeyd
edirik. Həmin o müdhiş gecə vətən yolunda, azadlıq yolunda, istiqlaliyyət yolunda həlak olanların xatirəsinin,
ruhunun qarşısında mən bu gün bir daha baş əyirəm.
20 Yanvar 1990-cı il Azərbaycanın tarixində ən faciəli gündür. Ancaq eyni zamanda o gecə, o gün
Azərbaycan xalqı öz qəhrəmanlığını, rəşadətini və şəhidlik zirvəsinə qalxa bilməsini bütün dünyaya nümayiş
etdirdi. Ona görə də bu gün biz həmişə qəm, kədər içində oluruq. Amma eyni zamanda böyük qürur hissi
keçiririk ki, xalqımız qəhrəman xalqdır, əyilməz xalqdır, sınmaz xalqdır.
Azərbaycan xalqının tarixində, xüsusən XX əsrdə faciəli hadisələr az olmamışdır: 1918-ci ildə ermənilər
tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı edilən qırğınlar, soyqırımı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan
sonra xalqa, millətə qarşı aparılan repressiyalar, terrorlar, 1937-1938-ci illərdə xalqımıza qarşı kütləvi
repressiyalar, 1988-ci ildə Azərbaycana hərbi təcavüz etmək məqsədi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
meydana çıxması və vətənimizin oğullarının şəhid olması.
Ancaq bütün bunların içərisində Azərbaycan xalqına vurulan ən böyük zərbə, edilən hərbi təcavüz, terror
məhz 1990-cı ilin yanvar ayının 20-də olmuşdur. Mən sadaladığım, bəlkə də indi xatırlamadığım bütün keçmiş
faciəli hadisələr ayrı-ayrı şəxslərə, ayrı-ayrı qruplara qarşı yönəldilmişdir. Yaxud da ki, məsələn, 1918-ci ildə
ermənilər tərəfindən törədilən qırğın, erməni-azərbaycanlı münasibətləri ermənilərin azərbaycanlıların
torpaqlarını ələ keçirmək, azərbaycanlıları əzmək məqsədi daşımışdır. Ancaq yanvar hadisələrini, Yanvar
faciəsini bütün bu faciələrdən, bu dərdlərdən fərqləndirən odur ki, o gecə illər boyu hakimiyyəti altında
olduğumuz SSRİ dövləti, Sovet hakimiyyəti və Azərbaycan kommunist hakimiyyəti tərəfindən Azərbaycan
xalqına qarşı kütləvi təcavüz edilmişdir. Yəni dövlətin, hökumətin, hakimiyyətin öz xalqına qarşı yönəldilmiş
təcavüzü, təbiidir ki, ən dəhşətlidir, ən faciəlidir və siyasi nöqteyi-nəzərdən bütün başqalarından fərqlidir.
Tarixə nəzər salarkən onu demək olar ki, Sovet hakimiyyəti qurulandan SSRİ-də yanvar hadisələrinə
qədər Sovet hakimiyyəti tərəfindən öz xalqına, öz vətəndaşlarına qarşı edilən belə hərbi təcavüz heç vaxt heç
yerdə olmamışdır. Heç bir respublikaya qarşı olmamışdır. Heç bir millətə qarşı olmamışdır. Bu, bizə qarşı
olmuşdur, Azərbaycan xalqına qarşı olmuşdur. Amma bu, təkcə SSRİ rəhbərliyinin yox, o vaxt birlik təşkil edən
və öz xalqını əzməyə, sındırmağa çalışan Sovet dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin birlikdə öz xalqına qarşı
etdiyi təcavüz, terrordur.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra SSRİ hökuməti bir neçə ölkələrə təcavüz etmişdir. 1956-cı ildə Sovet
qoşunlarını Macarıstana yeritdilər. Çünki Macarıstan xalqı Sovet ideologiyası ilə razılaşmırdı, öz yolu ilə
getmək istəyirdi və onları bu yoldan çəkindirmək üçün, onları əzmək üçün Sovet qoşunları Macarıstana yeridildi
və böyük qanlar töküldü. Xalq şəhidlər verdi. Sovet ideologiyası orada öz hakimiyyətini möhkəmləndirdi.
1968-ci ildə Çexoslovakiyada gedən proseslər Çexoslovakiyanı sosialist ölkələri sırasından çıxmaq
təhlükəsinə gətirdi. O vaxt da SSRİ hökuməti qoşunlarını Çexoslovakiyaya yeritdi və orada olan o hərəkatın
qarşısını aldı, öz hakimiyyətini orada möhkəmləndirdi.
1979-cu ildə Əfqanıstanda Sovet ideologiyası əsasında hökumət qurmaq istəyən qüvvələrə yardım etmək
məqsədi ilə SSRİ-nin böyük qoşun hissələri Əfqanıstana yeridildi, qanlar töküldü.
Mən bunları niyə xatırlayıram? Ona görə ki, bütün bu hallarda Sovet hakimiyyəti, SSRİ dövləti ayrı-ayrı
ölkələrdə öz hakimiyyətini qurmaq, möhkəmləndirmək məqsədi ilə belə təcavüzlər etmişdir.
Amma Azərbaycan xalqı isə artıq 70 il idi ki, bu dövlətin tərkibində yaşayırdı, bu ölkənin vətəndaşları idi,
bu hakimiyyətin rəhbərliyi altında idi. Demək, xalqımız bu hakimiyyət üçün, kommunist hakimiyyəti üçün öz
vətəndaşları kimi doğma olmalı idi. Ancaq bu, olmadı və bu da ümumiyyətlə, müəyyən qədər Azərbaycan
xalqına olan münasibətin nəticəsində idi. Bunun səbəbi, təbii ki, 1987-1988-ci illərdə başlanmış Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı idi.
1987-ci ilin sonunda - 1988-ci ilin əvvəlində Ermənistan hakimiyyəti, orada olan millətçi qüvvələr Dağlıq
Qarabağı Ermənistana bağlamaq cəhdinə başladılar. Keçən dövrlərdə də belə cəhdlər olmuşdur. Yəni 1923-cü
ildən başlayaraq, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaranandan sonra müxtəlif vaxtlarda
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Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi cəhdləri göstərilmişdi. Ancaq bunların qarşısı alınmışdı. Həm
Azərbaycan rəhbərliyinin öz respublikasını qorumağa qadir olduğuna görə, həm də Sovet, SSRİ dövlətinin öz
dövlət quruluşunun dəyişilməsini təhlükəli hesab etdiyinə görə. Ancaq 1987-ci ildə, bəlkə ondan da əvvəl artıq
Ermənistanda Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək əhval-ruhiyyəsi, sonra isə
hərəkatı başlandı və burada həmin bu ikili standart, yəni SSRİ hökumətinin, Kommunist Partiyası rəhbərliyinin
Azərbaycana və Ermənistana fərqli münasibəti özünü büruzə verdi.
Təbiidir ki, o vaxt, SSRİ dövlətinin hələ çox güclü olduğu bir zamanda əgər SSRİ başçıları istəsəydi,
bunun qarşısını ala bilərdi və Azərbaycanın rəhbərləri də əgər öz xalqına, vətəninə, torpağına sədaqətli
olsaydılar, onlar da bunun qarşısını alardılar. Ancaq Moskvadakılar bunun qarşısını almaq istəmədilər, əksinə,
buna şərait yaratdılar. Azərbaycanın rəhbərləri isə sadəcə, fəaliyyətsizlik göstərdilər və beləliklə, 1988-ci ilin
fevral ayında Dağlıq Qarabağ hadisəsi mövcud oldu. Ondan sonra Azərbaycanda rəhbərlik dəyişildi - guya
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün burada rəhbərliyi möhkəmləndirmək məqsədi ilə. Ancaq
ondan sonra gələn rəhbərlik nəinki fərsizlik, yaxud fərasətsizlik göstərdi, hətta xəyanət yoluna düşdü. Bu
xəyanət - Azərbaycanın rəhbərləri tərəfindən öz xalqına edilən xəyanət və SSRİ başçılarının Azərbaycana
göstərdikləri ögey münasibət, bəlkə də, deyərdim, mənfi münasibət Dağlıq Qarabağ hadisəsini müharibəyə
çevirdi və Azərbaycan böyük zərbələr aldı. Təbiidir ki, 20 Yanvar həmin bu siyasətin, bu zəncirin böyük bir
halqası idi.
Həqiqətən, o dövrdə xalqımız öz torpaqlarını, öz suverenliyini qorumaq üçün ayağa qalxdı. Xalqın ayağa
qalxmasının əsas səbəbi həm SSRİ hökuməti başçılarının Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqeyi idi, həm də
Azərbaycanın başçılarının öz torpaqlarını, millətini, xalqını qorumaq üçün tədbirlər görməməsi idi. Bunlar
hamısı Azərbaycanda xalqı ayağa qaldırdı və xalq öz gücünü göstərdi. Xalq meydanlara çıxdı. Xalq küçələrə
çıxdı.
Bütün xalqı cəzalandırmaq üçün, xalqı sındırmaq üçün və beləliklə, həmin o Dağlıq Qarabağ məsələsini
Ermənistanın xeyrinə həll etmək üçün Azərbaycana bir zərbə vurmaq lazım idi və bu zərbə də vuruldu.
Azərbaycana hərbi təcavüz edildi. Azərbaycana fiziki zərbə vuruldu. Azərbaycana siyasi zərbə vuruldu.
Azərbaycana mənəvi zərbə vuruldu. Bunun günahkarları həm SSRİ rəhbərləri idi, həm də Azərbaycanın
rəhbərləri. Bu barədə bu gün burada elan olunan sənədlərdə hər şey çox açıq-aydın nümayiş etdirildi.
Mərasimdə çıxış edən hörmətli ziyalılarımız, şəhid anası, şəhid qızı, 20 Yanvarda - o gecə xəsarət almış
insanlar burada çox səmimi danışdılar. Düzü, mən sizə onu da deyim ki, bu gecə başlanandan indiyə qədər mən,
- güman edirəm, siz də - böyük həyəcan hissləri keçirirəm. Çünki bu tarixi xronikanın bir daha göz önündən
keçirilməsi, yada salınması, o dəhşətli hadisələrin bir daha göstərilməsi və burada çıxış edənlərin fikirləri,
sözləri çox təsirlidir. Mən ona görə çox həyəcanlıyam və çox həyəcanla danışıram. Ümumiyyətlə, bu gecənin ilk
dəfə məhz bu şəkildə keçirilməsi, hesab edirəm ki, bizim tariximizə, millətimizə, xalqımıza olan hədsiz
məhəbbətimizin nümayişidir. Mən bu gecəni hazırlayanlara və burada çıxış edənlərin hamısına təşəkkür edirəm.
Bunun çox böyük siyasi, əxlaqi, mənəvi əhəmiyyəti var.
Çünki, birinci, biz gərək tariximizi heç vaxt unutmayaq və tariximizi təhrif etməyək. Tarix tarixdir və o,
olduğu kimi yazılmalıdır, nəsildən-nəslə verilməlidir.
Faciəli Yanvar gecəsindən on il keçibdir. On ildə Azərbaycanda yeni övladlar meydana gəlibdir. Bu gün
10 yaşında olan uşaqlar 1990-cı ildə doğulanlardır. Mənə dedilər ki, o yanvar gecəsində 135-136 Azərbaycan
vətəndaşı şəhid olub, həlak olub və bir çoxları yaralanıbdır. Amma o gecə Azərbaycanda 500-dən artıq uşaq
doğulubdur. Demək, xalq yaşayır, millət yaşayır, artır, inkişaf edir və heç bir təcavüz, heç bir terror, heç bir
xəyanət bizim xalqımızın inkişafının qarşısını ala bilməz.
Ancaq biz o günlərin canlı şahidiyik. 10 yaşlı uşaqlar isə bunu yalnız bizlərdən eşidirlər. Hətta 20 yaşlı
gənclər də o vaxt 10 yaşında olarkən bəlkə hər şeyi olduğu kimi dərk edə bilməmişdilər və bilə də bilməzdilər.
Ona görə də zaman keçdikcə biz tariximizin həm şanlı səhifələrini, uğurlu səhifələrini, həm də faciəli
səhifələrini yad etməliyik, nəsillərdən-nəsillərə verməliyik. Bunların içərisində 20 Yanvar faciəsi, eyni zamanda
o günlər göstərilən qəhrəmanlıq, şücaət və xalqın birliyi hamıya örnək olmalıdır - bu gün yaşayanlara da,
gələcək nəsillərə də. Hamı bu hadisədən ibrət dərsi götürməlidir.
Burada sənədlər də göstərildi, çıxışlar deyildi və kino kadrlarından biz gördük ki, ayın 19-dan 20-nə keçən
gecə və 20-21 yanvar günlərində Azərbaycan nə qədər ağır vəziyyətdə idi. Azərbaycan, Bakı kimi bir şəhərə
həddindən çox qoşun hissələri, zirehli texnika, tanklar yeridiləndə, təbiidir ki, insan rahat ola bilməz və Bakı, tək Bakı yox, bütün Azərbaycan - o vaxt təlaş içində idi. Amma o günlərin bu axşam burada aparılan təhlili nəyi
göstərdi? Onu göstərdi ki, xalq şəhid verdi, amma xalq sınmadı, xalq əyilmədi. Ancaq xalqa rəhbərlik edənlər
axıra qədər öz xəyanətlərini etdilər.
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İndi kiminsə yaxın adamı vəfat edir. Qohumu, əqrəbası, dostu, iş yoldaşı mütləq onun dəfninə gedir, onun
yasına gedir, o ailənin dərdinə şərik olur. Amma burada Azərbaycan xalqına qarşı təcavüz edilibdir, xalqımız
şəhidlər veribdir. Millət, xalq birləşib bu faciəni törədənlərə nifrət edir, şəhidləri son mənzilə aparırlar. Ancaq
Azərbaycanın rəhbərləri bundan kənardadırlar, qaçıb gizləniblər. Elə bu faktın özü çox aydın və aşkar göstərir
ki, kim kimdir.
Ali Sovetin sessiyasını bir qrup deputatlar, özü də böyük maneçiliklərin öhdəsindən gələrək toplayıblar və
Azərbaycanın böyük şairi Bəxtiyar Vahabzadə - hansı ki, ömründə bir iclas aparmayıbdır, çünki həmişə şerlər
yazıbdır və Azərbaycanın şer sənətini inkişaf etdiribdir, yəni bu işdə təcrübəsi yoxdur. Ancaq onun mərd ürəyi
var, onun xalqa məhəbbəti var, - o, heç bir şeydən çəkinmədi, heç bir şeydən qorxmadı. Bir də ona görə ki, o,
heç kəsin qarşısında gözükölgəli deyildi, heç vaxt heç kəsə xəyanət etməmişdi.
Mərhum İsmayıl Şıxlı, başqa ziyalılar da həmçinin burada kadrlar göstərildi. Təəssüf ki, onların hamısı
qalmayıbdır. Amma o gördüyümüz kadrlar kimin kim olduğunu tamam göstərdi. Bəs nə cür olur ki, şair
Bəxtiyar Vahabzadə, yazıçı İsmayıl Şıxlı və başqa ziyalılar, yaxud da ki, Ali Sovetin bir qrup deputatları o
salona toplaşıb məsələni müzakirə edə bilirlər, amma Azərbaycanın rəhbərləri qaçıb gizləniblər? Bununla da
onlar xalqa rəhbərlik etmək hüququnu artıq tam itirmişdilər.
Həmin o sessiyada qəbul olunmuş qərar və müraciətlər - onlar burada səsləndi - tarixi xarakter daşıyır. Biz
buna yüksək qiymət verməliyik. Mən şəxsən o sənədlərə belə qiymət verirəm. Ancaq bir neçə gündən sonra o
qaçıb gizlənənlər gəlib Azərbaycanın hakimiyyətini aparmağa başlayanda bütün bu sənədlər nəinki unuduldu,
kənara qoyuldu, hər şeyin üstü basdırıldı. Bu barədə də bu gün burada konkret faktlar gətirildi, təkrar etməyə
ehtiyac yoxdur.
Demək, əgər 20 Yanvara qədər həm SSRİ hökuməti, həm Azərbaycan hakimiyyəti birlikdə Azərbaycan
xalqına təcavüz etmişdilərsə, ondan sonra hər iki tərəf buna bəraət qazandırmağa çalışdı. Moskvada elə bir
əhval-ruhiyyə yarandı ki, guya heç bir şey olmayıbdır. Azərbaycanda da biri qaçdı getdi, o birisi onun yerinə
oturdu və beləliklə xalq da unuduldu, faciə də unuduldu, hər şey unuduldu və ardıcıl olaraq bu məsələnin
unudulmasına cəhd edildi. Xəyanətkarlar, rəhbərlik etmək hüququnu itirmiş adamlar yenə də öz şəxsi
mənafelərini xalqın, millətin mənafelərindən qat-qat üstün tutdular. Bunlar hamısı tarixin həqiqətləridir.
Ancaq bu gün biz fəxr edə bilərik ki, xalqımız, yenə də deyirəm, mərdlik və şücaət göstərdi.
O kinokadrlarda şəhidlərin dəfn mərasiminə baxanda insan həyəcansız ola bilməz. Mənə belə gəlir ki, hər halda tarix hamımıza məlumdur, - Azərbaycanda bu qədər izdihamlı və bu qədər təsirli dəfn mərasimi heç
vaxt olmamışdı. Həmin o vaxt Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin fəaliyyəti də yüksək qiymətə layiqdir - həm
onun Qorbaçova göndərdiyi müraciət, həm bu məsələyə münasibəti, yəni bu cinayəti edənlərin hamısına nifrəti,
həm də ki, dəfn mərasimini əlinə alıb həyata keçirməsi. Necə deyərlər, Azərbaycanın bütün hakimiyyətinə
rəhbərlik edən adamlar kənarda qaldılar. İndi görün, bundan da böyük mənəvi günah, bəlkə də mənəvi xəyanət
ola bilməz.
Amma xalq heç bir şeydən qorxmadı. Xalq qorxmadı ki, yenə də o tanklar gəlib onları qıra bilər. Azadlıq
meydanında, bütün küçələrdə, ta Dağüstü parka qədər böyük izdiham var idi.
Mən o vaxt Azərbaycanda deyildim. Mən öz münasibətimi dərhal bildirdim. Bilməlisiniz ki, mən o
vaxtlar xəstə idim. Xəstə olaraq bir müddət xəstəxanada, bir müddət isə reabilitasiya üçün Moskvadan kənar bir
sanatoriyada idim. Buna baxmayaraq, mən öz övladlarımla gəlib münasibətimi bildirdim. Mən başqa heç bir şey
edə bilməzdim və mən bu gün təşəkkür edirəm o Azərbaycan vətəndaşlarına, o şəxslərə ki, o şəhidlərin
qəbirlərinin yerini çox düzgün seçiblər və onları Dağüstü parkda basdırıblar. Çünki burada da müəyyən qədər
keçmiş xəyanətə qarşı öz münasibətlərini bildiriblər.
1918-ci ildə ermənilərin törətdiyi qırğınlar nəticəsində orada qəbiristanlıq salınmış, insanlar
basdırılmışdılar. 1930-cu illərdə ora dağıdılmış, Dağüstü park düzəldilmiş və orada Kirovun heykəli
qoyulmuşdu. Tarixin həqiqəti bundan ibarətdir ki, həmin vaxt o qəbirlərə qarşı edilmiş xəyanət indi üzə çıxdı və
orada şəhidlər yenidən dəfn olundu.
Mən öz borcumu yerinə yetirərək, bu hadisə baş verəndən - 1990-cı ilin 21 yanvarından indiyə qədər bu
hadisənin tam açılıb aşkar olması üçün çalışmışam və çalışıram, çalışacağam da. Günahkarların məsuliyyətə
cəlb olunması üçün çalışacağam və heç kəs xalqın qarşısında etdiyi cinayətdən qaça bilməyəcəkdir. Əgər
cismani də qaça bilsə, tarix qarşısında cinayətkar kimi qalacaqdır.
Şəhidlər xiyabanında onların qəbirlərinin yanında həmin o "Əbədi məşəl" abidəsinin yaranması da mənim
ürəyimdə olan bir arzu idi. Bu da Azərbaycanın prezidenti kimi mənim borcum idi. Bu gün bu borcumu da
yerinə yetirdiyimə görə özümə müəyyən qədər təskinlik verirəm və ora həqiqətən, burada deyildiyi kimi, xalqın
and yeri, inam yeri olubdur, ən mötəbər ziyarətgahdır. Artıq bir neçə gündür ki, biz müşahidə edirik - insanlar
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öz ürəyinin tələbi ilə əllərində gül gedib o qəbirləri ziyarət edirlər, "Əbədi məşəl"in qarşısında baş əyirlər,
qəbirlərin qarşısında baş əyirlər. Mən inanıram ki, bundan sonra da ora bizim gənclərimizin daim and yeri
olacaqdır. Millətinə sədaqət andı, xalqına sədaqət andı, torpağına, vətəninə sədaqət andı yeri olacaqdır. Eyni
zamanda, gənclərimizin, ailə quran gənclərimizin bir-birinə sədaqət andı yeri olacaqdır.
Faciə eyni zamanda, ölkəmizdə böyük proseslərin həyata keçirilməsinə təkan verdi. Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini əldə etdi. Artıq doqquzuncu ildir ki, Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətində yaşayır.
Yaşayışımızda çətinliklər, problemlər az deyildir. Hamımızı incidən, ürəyimizi ağrıdan problem
torpaqlarımızın Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması o torpaqlardan bir milyondan artıq
vətəndaşımızın zorla köçürülməsidir, onların çadırda yaşamasıdır. Başqa problemlər də var. Amma bu ağır,
çətin dövrü biz keçirik və keçəcəyik. İşğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, vətəndaşlarımız öz yerinə, yurduna
qayıdacaq, Azərbaycanın suverenliyi təmin olunacaqdır. Çünki Azərbaycan indi müstəqil dövlətdir və heç bir
dövlətin Azərbaycana təcavüz etməyə artıq hüquqi əsası yoxdur.
Bizim şəhidlərimizin xatirəsinə ən böyük abidə Azərbaycanın istiqlaliyyətidir, müstəqil Azərbaycandır,
hüquqi, demokratik, dünyəvi Azərbaycan dövlətidir və indi Azərbaycanda gedən müsbət proseslərdir. Bütün
şəhidlərimiz, təkcə yanvar şəhidləri yox, vətən, torpaq uğrunda döyüşlərdə şəhid olan övladlarımız da rahat
yatsınlar. Çünki artıq onların istəkləri, arzuları yerinə yetirilibdir - Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə
edibdir.
Mən bu gün şəhidlərin xatirəsi qarşısında, ruhu qarşısında and içirəm ki, biz heç vaxt Azərbaycanın
müstəqilliyini əlimizdən verməyəcəyik, heç vaxt hansısa bir dövlətə vassal olmayacağıq. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi bütün çətinliklərə baxmayaraq, bizə göstərilən bütün təzyiqlərə baxmayaraq, yaşayacaq və inkişaf
edəcəkdir. Müstəqil, demokratik Azərbaycan, hüquqi, dünyəvi Azərbaycan dövləti şəhidlərimiz üçün böyük
abidə olacaqdır.
Mən bu matəm gecəsini hazırlayanlara və burada ürək sözlərini deyənlərə bir daha təşəkkür edirəm.
Allahdan bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm.
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QAFQAZ VƏ XƏZƏR REGİONU ÖLKƏLƏRİNDƏ ABŞ-ın SƏFİRLƏRİNİ, AMERİKANIN
MÜXTƏLİF NAZİRLİKLƏRİNİN YÜKSƏK VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
20 yanvar 2000-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli səfirlər!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin hamınızın Azərbaycana
toplaşmağınızdan və Bakını, Azərbaycanı özünüz üçün görüş yeri seçməyinizdən çox məmnun olduğumu
bildirirəm.
Bildiyimə görə, siz burada çox işlər görmüsünüz və öz işinizi davam etdirirsiniz, uğurlar əldə etmisiniz.
Mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri cənab Eskuderonu
və səfirliyin bütün əməkdaşlarını mən xüsusi təbrik edirəm. Çünki Amerikanın bu qədər səfirləri Azərbaycana
toplaşıblar, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyini özləri üçün görüş yeri seçiblər.
Belə böyük bir toplantının Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyində keçirilməsi, təbiidir
ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin, həm də bir çox ölkələrdəki səfirliklərin Amerikanın
Azərbaycandakı səfirliyinə göstərdiyi etimaddır, qayğıdır və diqqətdir. Eyni zamanda, biz sizin bu toplantının
Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda keçirilməsini, təbiidir ki, Azərbaycana göstərilən diqqət və qayğı kimi
qiymətləndiririk. Mən bundan çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Düşünürəm ki, sizin çoxunuz ilk
dəfədir ki, Azərbaycana, Bakıya gəlmisiniz və ölkəmizin həyatı, bugünkü günü ilə tanış olmaq imkanı əldə
etmisiniz. Bu, bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz bu məsələdə maraqlıyıq. Çünki biz istəyirik ki, müstəqil
Azərbaycanın bu gününü hər kəs öz gözüylə görsün, onunla yaxından tanış olsun.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi gəncdir. Biz dövlət müstəqilliyimizin 9-cu ilini yaşayırıq. Bizim
problemlərimiz, keçid dövrünün çox çətinlikləri vardır. Amma bununla yanaşı, bizim nailiyyətlərimiz də,
uğurlarımız da vardır. Biz xüsusən son illər müstəqillik şəraitində bir çox uğurlara nail ola bilmişik. Ona görə də
bunlarla tanış olmağınız, şübhəsiz ki, Azərbaycan haqqında sizdə daha da dolğun, düzgün və obyektiv təəssürat
yarada bilər. Mən sizi bir daha salamlayıram və sizi dinləməyə hazıram.
Stenli Eskudero: Cənab prezident, çox sağ olun. Amerikanın belə geniş tərkibli bir nümayəndə heyətini
burada, öz ofisinizdə - Ağ evdə qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Özümə böyük şərəf hesab
edirəm ki, səfirliyimizin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda belə geniş tərkibli böyük bir görüş keçirilir və bu görüşdə
çox mötəbər səfirlər iştirak edirlər.
Möhtərəm prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqaz və Xəzər regionu ölkələrindəki səfirləri,
Türkiyədəki, Rusiyadakı səfirliklərin nümayəndələri, Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin müxtəlif
nazirliklərini təmsil edən yüksək vəzifəli dövlət məmurları bu gün Sizin görüşünüzə gəliblər.
Cənab prezident, bu gün bu şəxslərin Sizin görüşünüzə gəlməsi əslində Amerika Birləşmiş Ştatları
hökumətinin Qafqaz, o cümlədən Xəzər bölgəsinin ölkələri ilə məşğul olan bütün məmurlarının Bakıya
toplaşması deməkdir. Bizim məhz belə bir tərkibdə buraya toplaşmağımızın və qarşılıqlı maraq doğuran
məsələləri müzakirə etməyimizin özü onu sübut edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti Azərbaycana,
Qafqaza, Xəzər bölgəsinin və Mərkəzi Asiyanın bütün ölkələrinə böyük önəm verir. Biz bu dövlətlərin
qarşılaşdıqları məsələlərlə müntəzəm surətdə məşğul oluruq.
Cənab prezident, son bir gün yarımdır ki, belə bir geniş tərkibdə biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə tənzimlənməsi yolları barədə də fikir mübadiləsi aparmışıq. Biz eyni zamanda, münaqişə həll
olunduqdan, işğal altındakı torpaqlar azad edildikdən sonra orada aparılacaq bərpa işlərinə donor ölkələrin cəlb
edilməsi üçün hansı işlər görülməsinin vacibliyi barədə də ətraflı fikir mübadiləsi aparmışıq.
Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla aradan qaldırılması, tənzimlənməsi məsələləri
barədə fikir mübadiləsi aparmaqla bərabər, belə bir sülh əldə olunarsa regional iqtisadi əməkdaşlığın bu
dövlətlərə gətirəcəyi bəhrələr haqqında, habelə son dövrlər Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri ilə əlaqədar başa
çatmaqda olan bütün məsələlərin, Transxəzər qaz kəməri barədə məsələlərin müzakirəsinə xeyli vaxt ayırmışıq.
Cənab prezident, biz bu gün Sizinlə bu görüşdən sonra Amerikanın Bakıdakı səfirliyinə toplaşacağıq,
regional təhlükəsizlik və gələcək işlərimizin planlaşdırılması məsələləri barədə yenidən fikir mübadiləsi
aparacağıq. Hesab edirəm ki, bu danışıqlarımız bu günü əhatə etməklə bərabər, sabah günün birinci yarısına
qədər davam edəcəkdir.
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Cənab prezident, Sizin diqqətinizi bu günlər Bakıda baş verəcək ikinci bir mötəbər tədbirə də yönəltmək
istəyirəm. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının biznes dairələrinin Bakıda Amerika Ticarət Palatasının
toplantısına yığışmasıdır. Məlumdur ki, Amerika biznesi və Amerika-Azərbaycan iqtisadi münasibətləri də
ölkələrimiz arasında iqtisadi - kommersiya əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində önəmli rol oynayır.
Cənab prezident, Sizə məlum olduğu kimi, Amerika Ticarət Palatası yanvarın 21-də Bakıda özünün çox
böyük ofisinin açılış mərasimini keçirəcəkdir. Bu regionda yerləşən Amerika ticarət palatalarının birgə görüşü
də məhz Bakıda keçiriləcəkdir.
Cənab prezident, Siz görüşü başlamamışdan əvvəl lütfkarlıq göstərərək, geniş tərkibli bu nümayəndə
heyətinin hər bir üzvünü şəxsən salamladınız. Ona görə də mən Sizin vaxtınızı alıb bu nümayəndə heyəti
üzvlərinin hamısını Sizə təqdim etməyəcəyəm. Yalnız onunla kifayətlənəcəyəm ki, artıq tanış olduğunuz və
Sizin qarşınızda qısa çıxış edəcək üç nəfəri Sizə təqdim etmək istəyirəm.
Mənim sol tərəfimdə səfir Vilyam Teylor əyləşibdir. Bildiyiniz kimi, səfir Teylor keçmiş Sovet İttifaqı
dağıldıqdan sonra yeni müstəqillik qazanmış bütün dövlətlərə yardımlar üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
əlaqələndiricisidir.
Cənab Teylorun solunda isə cənab səfir Con Vulf əyləşibdir. Bildiyiniz kimi, səfir Vulf prezident cənab
Klintonun və dövlət katibi xanım Olbraytın Xəzər regionu ölkələrində enerji məsələləri üzrə xüsusi müşavirədir.
O, boru kəmərləri ilə, əlaqədar Amerika dövlətini təmsil edən, danışıqlar aparan ən başlıca şəxsdir.
Cənab Hüseynovdan sonra cənab Kenni Houzi əyləşibdir. O, Amerika Ticarət Palatasının Azərbaycandakı
prezidentidir.
Vilyam Teylor: Cənab prezident, səfir Eskuderonun bizim Amerika səfirliyində apardığımız müzakirələr
barədə söylədiyi fikirlərə əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu ziyarətim zamanı biz Azərbaycan hökuməti ilə
daha iki sahədə böyük irəliləyiş əldə edəcəyik.
Birincisi, bu görüşümüzdən bir az sonra Azərbaycanın maliyyə naziri və mən Amerika Birləşmiş Ştatları
hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlığa dair memorandum
imzalayacağıq. Bu sənəd ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə yeni xüsusi
bir təkan olacaqdır.
Mənim Bakıya səfərimin ikinci ən önəmli hissəsini isə Azərbaycan hökumətinin yüksək vəzifəli şəxsləri
ilə keçirəcəyim görüşlər təşkil edəcəkdir. Bu görüşlərdə əsas mövzulardan biri Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında sülh əldə olunandan sonra bərpa işlərinin həyata keçirilməsi üçün imkanlarımız daxilindəki ehtiyatların
bir araya gətirilməsi və bu işlərin əvvəlcədən planlaşdırılması barədə fikir mübadiləsi aparmaqdır.
Biz buraya səfərə gəlməmişdən öncə Dünya Bankının Avropa Birliyinə daxil olan qurumları ilə ətraflı
danışıqlar aparmışıq ki, belə bir saziş əldə edilərsə, onun beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənməsinə
mütləq nail olaq.
Cənab prezident, mənim buradakı işimin hər iki sahəsi çox uğurlu, məhsuldar olubdur. Ümidvaram ki, bu
işləri müvəffəqiyyətlə başa çatdıracağıq.
Con Vulf: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton dekabrın 6-dakı
çıxışında Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə bağlanmış sazişi öz hökumətinin 1999-cu il üçün xarici
siyasətinin ən böyük uğurlarından biri kimi qiymətləndiribdir.
Hesab edirik ki, boru kəmərləri sizin və regionun digər ölkələrinin liderlərinin bu bölgə üçün
müdrikcəsinə cızdığınız gələcək əməkdaşlıq, iqtisadi, siyasi təsisatların yaradılması xəttinə, strategiyasına yalnız
yardımçı bir vasitədir. Hesab edirik ki, ümumilikdə götürüldükdə bütün bu siyasətlər dövlətlərinizin
müstəqilliyinin gücləndirilməsinə xidmət edir.
Noyabrın 18-də İstanbulda keçirilmiş imzalanma mərasimi başlanğıcdır. Lakin qarşımızda hələ görüləcək
işlər və tez bir zamanda həyata keçirilməsi gözlənilən böyük işlər durur. Məhz buna görə də Ağ ev məni buraya
göndərmişdir ki, regionda danışıqlar aparım və bu işlərin müvəffəqiyyətlə irəliləməsinə öz köməyimi göstərim.
Prezident cənab Dəmirəl və prezident cənab Şevardnadze mənə söyləyiblər və ümidvar olduqlarını bildiriblər ki,
yanvarın 21-də başlanacaq Ankara danışıqları nəticəsində Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə bağlı bütün
məsələlər həll ediləcəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatları bunu dəstəkləyir və alqışlayır. Biz hesab edirik ki, bu
saziş həm ölkələr, həm xalqlar üçün ədalətli olmaqla bərabər, həm də kommersiya maraqlarının təmin
olunmasına kömək etməlidir. Bu, elə bir saziş olmalıdır ki, əgər kimsə qalib gəlmək istəyirsə, onda hamı bu işdə
qalib çıxmalıdır.
Transxəzər qaz boru kəmərinin inkişaf etdirilməsi üçün də yaxşı imkanlar vardır. Bu imkanlar belə bir
kəmərin inkişaf etdirilməsinə, Türkmənistanın və Azərbaycanın qaz yataqlarının işlədilməsinə və Türkiyənin
qaza olan ehtiyaclarının ödənilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Eyni zamanda bu, regionda iqtisadi əməkdaşlığın
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genişlənməsinə və region dövlətlərinin bir-biri ilə sülh şəraitində təmas, əlaqə qurmasına yardım göstərəcəkdir.
Düzdür, bütün bunlara nail olmaq heç də asan deyildir. Lakin bu layihələr və sazişlər gələcək nəsillərə
xidmət göstərəcəkdir və bu işlə məşğul olanların ömründən bəlkə də çox uzun çəkən bir dövrü əhatə edəcəkdir.
Mən çıxışımı prezident Bill Klintonun sözləri ilə başladım. Mənə tez-tez sual verirlər ki, siz prezident
cənab Klintonun Xəzər regionu barədə şəxsi fikirlərini, görüşlərini çatdırırsınız, amma bilmək istərdik ki, cənab
Bill Klintonun prezidentlik müddəti başa çatdıqdan sonra Amerika hökumətinin bu region üçün həmin siyasəti
davam etdiriləcəkmi?
Mən bunu dəfələrlə bəyan etmişəm və indi də bildirirəm: biz hesab edirik ki, bu siyasət regionda mövcud
olan zəngin enerji ehtiyatlarının səmərəli istismarına və regional iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına xidmət etdiyi
üçün Amerikanın geniş siyasi dairələrinin dəstəyinə layiqdir. Bu iş gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir. Mən
hesab edirəm ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və həmçinin Transxəzər qaz kəməri
müvəffəqiyyətlə çəkilib başa çatdırılacaqdır. Bu regionun dostları kimi, biz bu bölgədən çoxşaxəli boru
kəmərlərinin çəkilməsi işini bundan sonra da davam etdirəcəyik ki, həmin kəmərlər regionun iqtisadi inkişafına
və çiçəklənməsinə kömək göstərsin, bölgəyə sabitlik və təhlükəsizlik gətirsin.
Cənab prezident, bütün bu işlərin irəli aparılmasına göstərdiyiniz şəxsi dəstəyə görə mən Sizə öz
təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Sağ olun.
Kenni Houzi: Cənab prezident, Amerika Ticarət Palatasının bu gün və sabah keçirəcəyi tədbirlər üçün
yaratdığınız şəraitdən biz çox məmnunuq.
Səfir Eskudero çox doğru dedi - bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda yerləşən ticarət palatalarının
ilk Bakı görüşüdür, Qafqazda, Mərkəzi Asiyada yerləşən ticarət palatalarımızın təmsilçiləri bizim bu
görüşümüzdə iştirak edəcəklər.
Bizim Bakı görüşümüzün əsas amalı Amerikanın ayrı-ayrı ticarət palatalarında olan təcrübəni bölüşmək,
fikir mübadiləsi aparmaq və Amerikanın kommersiya, iqtisadi maraqlarının bu regionda daha dərin kök atması
üçün əlavə işlər görməkdən ibarətdir.
Amerika Ticarət Palatası ayrı-ayrı sektorları əhatə edən biznes dairələrinin təmsilçilərindən ibarət bir
təşkilatdır. Bizim təşkilatımız çərçivəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər Azərbaycanın müxtəlif sektorlarına
sərmayə qoyan şirkətlərdir. Biz Amerika ilə Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi və
Azərbaycana əlavə sərmayələrin cəlb olunması işinə yardımçı olmağa çalışırıq. Digər bölgələrdə fəaliyyət
göstərən Amerika ticarət palataları da eyni tipli missiyanı həyata keçirirlər.
Bizim Azərbaycanda fəaliyyətimiz çox uğurla davam edir. Bunun ən əsas səbəbi odur ki, biz
Azərbaycanın hökumət dairələri ilə, cənab prezident, şəxsən Sizinlə çox güclü işgüzar münasibətlər yaratmağa
nail olmuşuq. Ona görə də bizim fəaliyyətimizin həyata keçirilməsinə Sizdən hər cür dəstək alırıq.
Bu yaxınlarda biz Azərbaycan Dövlət Baş Vergi Müfəttişliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi ilə birgə çox
uğurlu işçi qrupları yaratmışıq. Hər iki təşkilatın sədrləri bizə çox yaxşı münasibət bəsləyirlər. Onlar
Azərbaycanda bizimlə bərabər çalışmaq respublikanızdakı çətinliklərimizin aradan qaldırılmasına yardım etmək
üçün bizə hər cür kömək göstəriblər.
Biz ümidvarıq ki, Azərbaycanın dövlət strukturları ilə münasibətlərimizi, əlaqələrimizi daha da
genişləndirəcəyik. Bir daha qeyd edirəm, əsas məqsədimiz Azərbaycana əlavə Amerika sərmayələrinin
gəlməsinə kömək göstərməkdir.
Cənab prezident, mən indicə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda fəaliyyət göstərən işgüzar
dairələrinə Azərbaycan hökumətinin və şəxsən Sizin verdiyiniz dəstəkdən danışdım. İcazənizlə, bizə verdiyiniz
bu dəstəyi, yardımı yüksək qiymətləndirməyinizin nümunəsi kimi Sizə balaca bir hədiyyəmizi - lövhəni təqdim
edim.
Cənab prezident, əvvəlcə mən Amerika Ticarət Palatasına və işgüzar dairələrinə göstərdiyiniz dəstəyə
görə Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Palataları Baş Qərargahının göndərdiyi təşəkkür məktubunu Sizə
təqdim etmək istəyirəm.
İkincisi isə, mən bu lövhəni Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu lövhə şəxsən Sizin tərəfinizdən Amerika
Ticarət Palatasının Azərbaycandakı fəaliyyətinə verilən dəstəyə minnətdarlığı ifadə edir.
Cənab prezident, bizə göstərdiyiniz dəstəyə görə Sizə bir daha təşəkkür edirik, bunu çox yüksək
qiymətləndiririk. Ümidvarıq ki, bu dəstəyinizi bizdən əsirgəməyəcəksiniz. Sağ olun.
Heydər Əliyev: Hörmətli səfirlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi çox diqqətlə və maraqla dinlədim. Sizin verdiyiniz məlumatlar məndə böyük məmnuniyyət hissi
doğurur.
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Səfir cənab Eskuderonun burada müzakirə olunan məsələlər haqqında qısaca məlumatı, təbiidir ki, bizi
sevindirir. Çünki bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqaza, Xəzər regionuna, Orta Asiyaya və bizim
ətrafımızda olan ölkələrə diqqətinin artmasını göstərir. Biz bunu alqışlayırıq. Hesab edirik ki, bu münasibət
əməli işlərlə öz təzahürünü tapmalıdır və ardıcıl olmalıdır.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bütün sahələrdə münasibətlərimizə geniş mənada xüsusi əhəmiyyət
veririk. Amerika Birləşmiş Ştatlarına etdiyim rəsmi səfər zamanı - 1997-ci il avqustun 1-də Ağ evdə prezident
cənab Bill Klinton ilə mənim imzaladığımız birgə bəyanatda Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları
əməkdaşlığının əhəmiyyəti və onun səviyyəsinin qaldırılması öz əksini tapmışdır. Biz bu birgə bəyanatda öz
üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri ardıcıl surətdə həyata keçiririk və onun daha da inkişaf etməsinə çalışırıq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana, bütün Qafqaza, xüsusən Cənubi Qafqaza, Xəzər hövzəsinə,
Mərkəzi Asiyaya və bu ətrafda olan ölkələrə marağının artması və iqtisadi əməkdaşlıq, təhlükəsizlik sahəsində
əməkdaşlıq haqqında ardıcıl siyasət aparması bizim tərəfimizdən bəyənilir. Hesab edirəm ki, bu, tam əsaslıdır.
Bu, birinci növbədə bizim ölkələrimizin iqtisadi inkişafına, demokratiyanın, bazar iqtisadiyyatının
inkişafına və təhlükəsizliyin təmin olunmasına çox böyük yardım göstərə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
siyasəti, əməli fəaliyyəti bəlkə də haradasa təəccüb doğurur. Ancaq hesab edirəm ki, təəccüblənməyə əsas
yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş böyük ölkəsidir. Bu, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının dünyanın hər yerində, o cümlədən yeni müstəqillik əldə etmiş gənc müstəqil ölkələrdə
demokratiyanın inkişafına, insan haqlarının qorunmasına, bazar iqtisadiyyatının inkişaf etməsinə marağını
göstərir və beləliklə də o, bizim ölkələrə əməli yardım edir.
Bizim ölkələrdə bu prinsiplərin, planların həyata keçirilməsi, təbiidir ki, eyni zamanda ölkələrimizdə
sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar olmasından asılıdır. Ona görə də təbiidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
bu siyasəti razılıq hissi doğurur.
Bizim bölgədə, regionda olan ölkələrin hər birinin özünəməxsus xüsusiyyəti, problemləri vardır. Amma
hamımız üçün aydındır ki, - biz Azərbaycanda bunu belə dərk edirik, - bizim problemlərimizdə çox oxşarlıq
vardır. Bu problemlər də, yəni bir-birinə bənzər, oxşar problemlər də bu ölkələrin keçid dövrü ilə bağlıdır.
Keçid dövründə isə hər bir ölkədə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq, bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirmək və bunlarla əlaqədar başqa tədbirlər həyata keçirmək lazımdır.
Mən bəyan edirəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən indiyə qədər bu yolla gedir.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulubdur və o, inkişaf edir. Azərbaycan bazar
iqtisadiyyatını tətbiq etmək üçün çoxsaylı iqtisadi, sosial islahatlar həyata keçirir. Azərbaycan çoxsaylı siyasi
islahatlar həyata keçirir. Təbiidir ki, bunlar hamısı kompleks şəklində bizim demokratiya yolu ilə getdiyimizi
əyani şəkildə nümayiş etdirir.
Bilirəm ki, bizim qonşu ölkələrimiz də öz müəyyən spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, hamısı bu yol
ilə gedir. Ancaq təbiidir ki, bizim ölkələrimiz arasında bir-birindən fərqli problemlərimiz də vardır. Bu
problemlərin içərisində, hesab edirəm, əgər bütün başqa ölkələrlə müqayisə edilsə, Azərbaycanın ən ağır və
çətin problemi vardır. Bu da sizə məlum olan Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir, bu
münaqişənin nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi, işğal olunmuş torpaqlardan bir milyona qədər
azərbaycanlının zorla öz evindən, yurdundan çıxarılması və işğal edilmiş torpaqların tamamilə viran olunması
problemidir. Tam əsasla bu gün deyə bilərəm ki, heç bir ölkə - yəni burada səfirlərin təmsil olunduqları ölkələri
nəzərdə tuturam - belə ağır və ölkə üçün, Azərbaycan üçün böyük zərbələr vurmuş problemlərlə rastlaşmır.
Məlumdur ki, Azərbaycan bu qədər böyük itkilər verəndən sonra, böyük zərərlər çəkəndən sonra, buna
baxmayaraq, 1994-cü ilin may ayında Ermənistanla atəşkəs sazişini imzalayıbdır və beş ildən çoxdur ki, bu
atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq, belə bir rejimdə yaşayırıq. Ancaq atəşkəs məqsəd deyil, vasitədir, tam sülh
əldə etmək üçün vasitədir. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etmək üçün vasitədir, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün vasitədir və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan artıq
Azərbaycan vətəndaşının öz evinə, yerinə qaytarılması üçün vasitədir.
Təəssüflər olsun ki, bu ötən illərdə aparılan danışıqlar, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti və xüsusən
Minsk qrupunun başçıları Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın fəaliyyəti və başqa təşkilatlar
vasitəsilə aparılan danışıqlar gözlənilən nəticəni verməyibdir.
Sizə məlumdur ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün son vaxtlar Ermənistan prezidenti cənab
Koçaryanla mənim şəxsi görüşlərim və danışıqlarım olmuşdur. Biz bu danışıqlar zamanı belə fikrə gəlmişik ki, bu, şəxsən mənim fikrimdir, güman edirəm ki, prezident Koçaryan da belə fikirdədir - məsələni sülh yolu ilə
həll etmək mümkündür. Bu barədə Minsk qrupunun həmsədrləri - Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa
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hökumətləri də məlumatlıdır.
Məsələ çox mürəkkəbdir, onun həll olunması çətindir. 12 ildir ki, bu münaqişə davam edir. Buna görə də
bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, məsələnin həll edilməsi üçün hər iki tərəfdən kompromislər olunmalıdır. Bu,
mənim fikrimdir. Bu, prezident Koçaryanın fikridir. İndi qarşımızda duran vəzifə bu kompromisləri müəyyən
etmək və son nəticəyə gəlməkdən ibarətdir.
Mən bu gün sizin yanınızda bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan hökuməti məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasının tərəfdarıdır və bundan sonra da bu sahədə öz səylərini göstərəcəkdir. Biz tezliklə tam sülhün
yaranmasını arzulayırıq. İşğal olunmuş torpaqların azad edilməsini və o torpaqlardan didərgin düşmüş insanların
öz yerlərinə, yurdlarına qayıtmasını arzulayırıq.
Mən çox məmnunam ki, cənab Eskuderonun burada bəyan etdiyi kimi, siz öz müzakirələrinizdə Dağlıq
Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına xeyli vaxt ayırmısınız, fikir
mübadiləsi aparmısınız və güman edirəm ki, sizin müzakirəniz də məsələnin həllinə yardım edəcəkdir.
Biz Qafqazda, xüsusən Cənubi Qafqazda tam sülh əldə olunmasını istəyirik və hesab edirik ki, bütün
keçmiş illərdə olan münaqişələrə, itkilərə, tökülmüş qanlara, Azərbaycana vurulmuş iqtisadi, mənəvi zərbələrə
baxmayaraq sülh yaranmalıdır. Əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranarsa, burada, Cənubi
Qafqazda bütün sahələrdə əməkdaşlıq etmək və həqiqətən, Cənubi Qafqaz ölkələrini sürətlə inkişaf etdirmək
mümkün ola bilər.
Siz bildirdiniz ki, müzakirələr zamanı, sülh yaranandan sonra, işğal olunmuş torpaqların bərpa edilməsi
barəsində də fikir mübadiləsi aparmısınız, Dünya Bankının və başqa maliyyə mərkəzlərinin imkanlarını səfərbər
etmək üçün lazımi tədbirlər görürsünüz. Bunlar onu göstərir ki, siz sülhün yaranmasına inanırsınız, bu məsələyə
nikbin baxırsınız. Mən bunlara görə sizə təşəkkür edirəm.
Səfir cənab Teylorun fikirləri ilə mən tam razıyam. Əgər sülh əldə olunarsa, işğal edilmiş torpaqlar azad
olunarsa, orada bərpa işləri başlanarsa Cənubi Qafqazda çox səmərəli əməkdaşlıq proqramı həyata keçirmək
olar və təbiidir ki, bu proqramı yalnız və yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının köməyi ilə, yardımı ilə, onun
himayəsi altında həyata keçirmək mümkün olar. Biz dərk edirik ki, sülhün yaranması öz-özlüyündə Qafqazda,
Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi təmin edə bilməz. Bunun üçün həm hər ölkənin daxilində ictimai-siyasi sabitliyi
təmin etmək, onu möhkəmləndirmək lazımdır, həm də Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün lazımi
tədbirlər görmək lazımdır. Məhz bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsləri də çox qiymətlidir.
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi dünyanın bütün ölkələri ilə sülh, əməkdaşlıq və mehribanlıq
əlaqələri qurur. Bu baxımdan, bizi əhatə edən qonşularımızla sülh, geniş əməkdaşlığı, qarşılıqlı anlaşma
prinsiplərini əsas tuturuq və bütün qonşu ölkələrlə əlaqələrimizi dostluq, mehribanlıq, əməkdaşlıq prinsipləri
əsasında yaradırıq.
Sizin müzakirə etdiyiniz mövzulardan biri də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin indi artıq inşasına
başlanması, Transxəzər qaz kəməri haqqında lazımi tədbirlər görülməsidir. Səfir cənab Vulfun prezident cənab
Klintonun dekabr ayının 6-da verdiyi bəyanat haqqında dediyi məlumat məni şəxsən çox sevindirir. Əgər
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klinton Bakı-Ceyhan neft kəmərinin yaranması haqqında
müqavilənin imzalanmasını 1999-cu ildə özünün xarici siyasətində ən uğurlu hadisə hesab edirsə, bu, təbiidir ki,
bizdə böyük iftixar hissi doğurur.
İndi məlumdur ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin əsasını məhz müstəqil Azərbaycan dövləti
qoymuşdur. Biz beş il bundan öncə - 1994-cü ilin sentyabr ayında, o vaxt hələ ölkəmizin daxilində tam sabitlik
əldə edilmədiyi bir şəraitdə, ölkəmiz ağır böhran içində olduğu bir şəraitdə "Əsrin müqaviləsi"ni imzalamaqla
Azərbaycan ilə Qərb ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları arasında geniş perspektivləri olan əməkdaşlığın əsasını
qoyduq.
Məlumdur ki, Bakı-Ceyhan neft kəmərinin əsasını qoyan, onun memarı olan Azərbaycan bu layihənin
artıq real həyata keçirilməsi üçün hamıdan çox maraqlıdır.
1998-ci ilin oktyabr ayında Ankarada böyük bir bəyanatın imzalanması və ondan sonra 1999-cu ilin
noyabr ayının 18-də İstanbulda Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri haqqında müqavilələrin imzalanması və bu
müqavilələrin imzalanmasında, eyni zamanda müqavilələrin həyata keçirilməsi üçün bəyanatın imzalanmasında
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun iştirakı və onun o sənədə qoyduğu imzası beş il
müddətində aparılan gərgin işə yekun vurdu. Biz Azərbaycan olaraq, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin
tikilməsinə tezliklə başlanmasını istəyirik. Azərbaycan tərəfindən bu barədə heç bir problem yoxdur.
Bu ayın 21-22-də Ankarada Türkiyənin, Gürcüstanın və Azərbaycanın nümayəndə heyətləri görüşəcəklər.
Əgər səfir Vulfun verdiyi bəyanatı nəzərə alsaq ki, Türkiyənin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl və
Gürcüstanın prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze bildiriblər ki, məsələnin həll olunması üçün onların
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tərəfindən problem yoxdur, onda demək, indi hesab etmək olar ki, hər şey başlanır. Xüsusən, prezident
Şevardnadzenin bəyanatı, - hansı ki, səfir Vulf burada elan etdi, - bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Dediyim kimi, ayın 21-22-də Ankarada nümayəndə heyətləri görüşəcəklər. Arzu edərdim, ondan sonra
yeni görüşlər olmasın, biz də əməli işə başlayaq.
Siz bilirsiniz ki, dünən Aşqabadda Transxəzər qaz kəməri haqqında Azərbaycan Türkiyə, Gürcüstan və
Türkmənistan nümayəndə heyətlərinin görüşü olubdur. Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şərifovun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti orada iştirak edibdir. Ümidvaram ki, bu sahədə də işlər bundan sonra uğurlu
getməlidir.
Mən sizin fikirlərinizlə tam razıyam ki, həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, həm də Transxəzər qaz
kəməri böyük kommersiya xarakteri daşıyır, bizim ölkələrimizin iqtisadiyyatının inkişafı üçün çox böyük
imkanlar açır. Eyni zamanda bu, bizim bölgədə, bizim ölkələrimizdə təhlükəsizliyin yaranması üçün çox vacib
bir şərtdir. Biz beş il müddətində Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi haqqında sazişi əldə etmək üçün
çalışarkən məsələnin məhz bu tərəfini də həmişə nəzərə almışıq və bəzən də üstün tutmuşuq.
İstanbulda Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında saziş imzalanandan sonra müxtəlif ölkələrdə bu barədə
müxtəlif rəylər bildirilir, mətbuatda müxtəlif məqalələr dərc edilir və bunların əksəriyyəti gördüyümüz işlərin
əleyhinə olan istiqamətdədir. O məqalələrin müəllifləri çalışırlar sübut etsinlər ki, Xəzər dənizinin neft
ehtiyatları deyilən qədər deyil. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri real deyil və o həyata keçirilməyəcəkdir. Mən
onların hamısına bu gün cavab verərək deyirəm. Siz böyük səhv edirsiniz. Onlara cavab olaraq deyirəm ki, siz
hansı məqsədləri güdürsünüz - onu özünüz bilirsiniz. Amma sizin yanlış məlumatlarınız, dezinformasiyanız heç
vaxt bizim bu işlərin qarşısını ala bilməyəcəkdir. Çünki Xəzər dənizində neft ehtiyatları bizim
hesablamalarımızdan da xeyli artıqdır. Qazaxıstan Bakı-Ceyhan neft kəmərinə qoşulubdur. Onların da neft
ehtiyatları olduqca çoxdur. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri mütləq tikiləcək, istifadə veriləcək və bizim
ölkələrimiz üçün böyük faydalar gətirəcəkdir.
Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının fəaliyyəti haqqında verilən məlumat məni çox sevindirir. Mən
bu palatanın işini indiyə qədər dəstəkləmişəm və mənim bu fəaliyyətimə verilən bu yüksək qiymətə, bu məktuba
görə və bu hədiyyəyə görə də çox təşəkkür edirəm.
Palatanın sabah Azərbaycanda ofisinin açılması, hesab edirəm, əlamətdar hadisədir. Azərbaycanın baş
naziri bu açılış mərasimində iştirak edəcəkdir. Ticarət Palatasının indiyə qədər gördüyü işlər və gələcək planlar
haqqında verilən məlumatlar məni çox sevindirir və eyni zamanda bu, Azərbaycanın bədxahlarına, ayrı-ayrı
dairələrdə Azərbaycanda guya neft sektorundan başqa digər sahələrə investisiyaların cəlb olunmaması haqqında
fikirlər yürüdənlərə çox tutarlı cavabdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna cəlb olunan xarici investisiya, yəni xarici ölkələrin, o
cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu qeyri-neft sektoruna marağı günü-gündən artır və mən bu gün də
deyə bilərəm ki, 1999-cu ildə Azərbaycana gələn investisiyanın 60 faizi qeyri-neft sektoruna qoyulubdur. 40
faizi neft sektoruna gəlibdir. Təbiidir ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının biznesinin də payı böyükdür.
Ümid edirəm ki, Ticarət Palatasının burada ofisinin yaranması bir tərəfdən onu göstərir ki, burada böyük
imkanlar vardır. İkinci tərəfdən də bizi ruhlandırır ki, demək, gələcəkdə daha da çox işlər görə biləcəyik.
Şübhə etmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu özəl sektoru, biznesi bundan sonra Azərbaycana daha
da çox maraq göstərəcək, gəlib burada daha da böyük işlər görəcək və bunlar da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafını təmin edəcəkdir.
Beləliklə, siz müzakirə etdiyiniz məqalələr haqqında burada verdiyiniz məlumatlarla əlaqədar mən öz
fikirlərimi və təkliflərimi sizə çatdırdım. Güman edirəm ki, bu, sizin işinizə müəyyən qədər yardım edə bilər.
Çox sağ olun.
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«20 YANVAR FONDU»NUN SƏDRİ NƏSİB AZƏR (ƏLƏKBƏROV), «20 YANVAR
CƏMİYYƏTİ»NİN SƏDRİ FƏRMAN MƏMMƏDOV, ŞƏHİD VALİDEYNLƏRİ İSMAYIL
QASIMOV VƏ MÜZƏFFƏR SALAHOVLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
20 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salam, xoş gördük sizi. Mənə məlumdur ki, 20 Yanvar ilə bağlı iki təşkilat var.
Bu təşkilatların sədrləri kimlərdir?
N ə s i b A z ə r: «20 Yanvar Fondu»nun sədri mənəm, «20 Yanvar Cəmiyyəti»nin sədri isə Fərman
Məmmədovdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir-birinizlə əlaqədə işləyirsinizmi, ziddiyyət yoxdur ki?
N ə s i b A z ə r: Yoxdur, bir-birimizə kömək edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Olmasın, gərək olmasın. Çünki bu, müqəddəs işdir. Bilirsiniz, mənim təşəbbüsümlə
1994-cü ildə 20 Yanvar hadisələrinə geniş qiymət verildi. Milli Məclis nə qədər müzakirələr apardı və 1994-cü
ilin mart ayında böyük bir qərar qəbul olundu. Ondan sonra mən 20 Yanvar şəhidləri yolunda nə qədər tədbirlər
gördüm. Baxın, qəbirlər nə vəziyyətdə idi, indi nə vəziyyətdədir. Ondan sonra orada «Əbədi məşəl» abidəsi
kompleksini yaratdıq. Dünən mən Respublika Sarayında dedim, - yəqin siz orada idiniz, - indi ora bizim ən
müqəddəs yerimizdir. İnam yeridir, inanc yeridir, and yeridir. Ona görə 20 Yanvar faciəsi mənim üçün xalqımızın ən ağır faciəsidir. Amma eyni zamanda 20 Yanvar Azərbaycan xalqının mərdlik, qəhrəmanlıq və
şəhidlik zirvəsinə qalxmasının əyani nümayişidir. Biz bir tərəfdən qəm-qüssə çəkirik. Ona görə mən dünən
Respublika Sarayında olarkən, - baxmayaraq ki, bütün o sənədlərin hamısını bilirəm, 20 Yanvar hadisələrinin
sabahısı günü mən Moskvada xəstə olaraq gedib öz möqeyimi bildirdim, sonralar bu barədə nə qədər çıxışlar
etmişəm, sözlər demişəm, - o gecə mənə çox təsir etdi. Həddindən artıq təsir etdi. Siz yəqin orada hiss etdiniz, çox həyəcanlı idim.
N ə s i b A z ə r: Şəhid ailələrinin nümayəndələri mənə dedilər bu gün Sizə çatdırım ki, birinci növbədə
Sizin sağlamlığınız, səhhətiniz nə qədər yaxşı olsa, xalqımız üçün bir o qədər yaxşıdır. Siz Azərbaycan
torpağında o qədər iz qoymusunuz ki, sayı-hesabı yoxdur. Bunları tarixdən heç kim silə bilməz. Sizin dostlarınız
da, düşmənləriniz də var. düşmənlər də etiraf etməli olacaq ki, xalqımızın qarşısında Sizin əməyiniz nədən
ibarətdir. Bunu heç kim inkar edə bilməz.
Ona görə də xalqımız Sizin haqqınızda iftixarla danışır. Baldızım Gəncədə uşaq bağçasında işləyir. Keçmiş
prezident seçkiləri zamanı o, Sizin namizədliyinizi vermişdi ki, Heydər Əliyev prezident seçilməlidir. O vaxt
ona izah etmək istəyirdilər ki, sən savadlı adamsan, bilirsən ki, yaş senzi var. Cavabında demişdi ki, onun adını
siyahıya salın, xalq bildirsin ki, ona münasibəti necədir. Bir-iki aydan sonra çağırıb danlamışdılar. Demək,
xalqın Sizə olan məhəbbəti elə-belə deyildir, Siz burada xalqın məhəbbəti sayəsində oturmusunuz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə düz deyirsən. Əgər xalqın mənə inamı, məhəbbəti, xalqın mənə dəstəyi
olmasaydı, 1993-cü ildə buraya gəlməzdim və təbiidir ki, bu neçə ili də burada oturmazdım.
N ə s i b A z ə r: Mənim bir yaralı yerim var,o da Şəhidlər xiyabanıdır. Siz orada böyük iş görmüsünüz, o
abidəni yaratmaqla özünüzə heykəl qoymusunuz. 1990-cı ildə o xiyabanı şəhid ailələrinin təzyiqi ilə saldırmışıq.
Onu tikmirdilər, sökdürmək istəyirdilər. İstərdim ki, Siz Şəhidlər xiyabanının geniş şəkildə, Baş plan əsasında
qurulmasını davam etdirəsiniz. Mənə elə gəlir ki, Şəhidlər xiyabanı Sizin adınızla Azərbaycan xalqının tarixinə
əbədi həkk olunacaqdır. İstərdim ki, imkan tapıb Şəhidlər xiyabanının girişini də düzəldək və ora doğrudan da
məbədgah olsun, xaricdən də ziyarətə gəlsinlər.
İndi orada nə varsa, hamısı 1994-cü ildən etibarən, Siz gələndən sonra yaradılıbdır. Kompleksə rəhbərliyin
olması lazımdır. Şəhidlər xiyabanı müqəddəs yerdir.
Şəhid ailələrinin nümayəndələri deyirlər ki, möhtərəm prezidentimiz sağlamlığını qorusun, o, bizə lazımdır.
Mən isə deyirəm ki, sağlamlıqdan danışırsınız, amma o qədər müraciətlər edib, problemlərinizi bildirirsiniz,
halbuki bunları Rəfael müəllimlə, başqası ilə həll edə bilərik. Elə şeylər deyir, yazırsınız ki, adam xəcalət çəkir.
Ora müqəddəs yerdir. Məni şaqqalasalar da, orada bunu demərəm. Çünki şəhidlərin ruhu, oğlumun ruhu məni
bağışlamaz ki, orada nə isə tələb edim. Nə deyim, adamların hərəsinin səviyyəsi bir cürdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eybi yoxdur, eybi yoxdur.
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N ə s i b A z ə r: Mən istərdim ki, Siz səhhətinizi qoruyasınız. Bizə çox qayğı göstərmisiniz. Siz 120 nəfər
adama yenidən həyat verdiniz. Vaxtilə subyektiv münasibətlərə görə onlara «Azadlıq uğrunda mübariz» adı
verməmişdilər. Siz 137 nəfərə «20 Yanvar şəhidi» fəxri adı vermisiniz. Bu, böyük işdir, şəhid ailələrində ruh
yüksəkliyi yaratmışdır. Mən onların minnətdarlığını Sizə çatdırmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, qalan məsələləri
özümüz həll edəcəyik. Rəfael müəllim bizə çox kömək edir. Bilmirəm. Sizə məlumat veriblər, ya yox. Mənzil,
maşın, telefon məsələlərində rayonlar da bizə çox kömək edir. Məsələn, son iki ayda 20-dək şəhid və əlil
ailəsinin mənzilinə telefon çəkilibdir. Bunlar hamısı pulsuz, dövlət hesabınadır. Həm də onlar telefon haqqından
da tamamilə azaddırlar. Bu, dövlətin qayğısıdır, bəzən mənə deyirlər ki, dövlət nə edir? Deyirəm ki, nə etməlidir
- işıq pulu, qaz pulu, su pulu ödənilmir. Dövlət daha nə etməlidir?
Cənab prezident, bir xahişim var. Elə şəhid valideynləri var ki, çox az pensiya alırlar. Doğrudur, bunların
sayı get-gedə azalır, amma hələ var. Xahiş edərdim, Əli müəllimə göstəriş verəsiniz ki, bu məsələ müzakirə
olunsun, tənha yaşayan, xüsusən ağır vəziyyətdə olan şəhid valideynləri dolanmaq üçün lazımi səviyyədə
pensiya ala bilsinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Birincisi, sizin dediyiniz söz və dünən matəm gecəsində mənim
dediyim söz eynidir. Yəni Şəhidlər xiyabanı Azərbaycanın ən müqəddəs yeridir. Oranın abadlaşmasına mənim
sərf etdiyim səylər də məlumdur, bunların nəticəsində olubdur. Nəhayət, orada o abidənin yaradılması mənim
şəxsi təşəbbüsümün və bu barədə bir neçə vaxt aparılmış işlərin nəticəsidir.
İndi mən sizə deyə bilərəm, - göstəriş verdim ki, bu abidənin layihəsini gətirin. Bizim çox hörmətli
memarlarımız, rəssamlarımız, heykəltəraşlarımız müxtəlif, doğrudan da orijinal layihələr gətirdilər. Amma mən
heç birisini qəbul etmədim. Bunu indi sizə deyə bilərəm, Rəfael bunu yaxşı bilir.
Mən özüm düşünürdüm ki, oradakı abidə gərək çox əzəmətli olsun, şəhidlərin səmaya qalxmasını göstərsin.
İndi siz gördüyünüz o abidə, - bunu demək mənim üçün bəlkə də o qədər yaxşı deyil, amma bilməlisiniz, şəxsən mənim ideyamdır. Mənim ideyam əsasında memarlar onu işləyib hazırladılar.
Bilirsiniz ki, o abidənin ucaldıldığı yer də yox idi. Çünki qəbirlər qurtarandan sonra o tərəf uçurum idi. Mən
göstəriş verdim, oraya gətirib daş-torpaq tökdülər. Dedim ki, sonra bu, çökə bilər, möhkəmləndirin.
Möhkəmləndirdilər və onun üzərində, hesab edirəm ki, çox gözəl bir abidə yaranıbdır. Təbiidir ki, onu Bakı İcra
Hakimiyyətinin, Rəfael Allahverdiyevin başçılığı ilə bizim memarlar, ustalar çox gözəl tikiblər. Mən bu gün ona
yenə də diqqətlə baxırdım. Bizim Azərbaycan memarlığını əks etdirən, eyni zamanda Azərbaycanın öz
daşından, - mərmər, filan, bundan parıldayır, - yonulmuş abidədir. Onun yerini də elə seçdik ki, şəhərin hər
tərəfindən görünür. Yəqin ki, axşam vaxtı, qaranlıq düşəndə bulvara çıxırsınız, oradan görürsünüz. Onun
içərisində od yanır, amma elə bil ki, günbəzi də hər tərəfdən yanır. Bəli, bunlar hamısı görünür. Bunlar sadə iş
deyil, mənim fikirlərimdir, bizim memarlarla birlikdə tapdığımız formadır. Hesab edirəm ki, çox yaxşı abidədir.
Mən ölkələrin çoxunda, müxtəlif paytaxtlarda olmuşam. Haraya gedirəm, belə yerlərə ziyarət proqramda
həmişə olur. Mən istəyirdim elə edək ki, bu, həqiqətən Yanvar şəhidlərinə layiq olsun və başqalarından seçilsin.
Biz də buna nail olduq.
Mən Azərbaycanda çox abidələr yaratmışam, çox binalar tikmişəm, çox yollar salmışam, körpülər tikmişəm,
su kəmərləri çəkdirmişəm və sair - bunları saymaqla qurtarmaq olmaz. Amma mənim üçün onun qədər əziz
abidə yoxdur. Çünki onun daxili mənası böyükdür, tarixi əhəmiyyəti böyükdür və əsrlər boyu da yaşayacaqdır.
Mən dünən də dedim - təskinlik tapıram ki, insanlar həlak olub, şəhid olublar, amma biz onları yaşadırıq.
Qəlbimizdə yaşadırıq və o abidədə, Şəhidlər xiyabanında, o «Əbədi məşəl»də yaşadırıq.
Siz təklif edirsiniz ki, orada Baş plan düzəldib nə isə etmək lazımdır – mən indi bunu, sadəcə, təsəvvür
etmirəm. Varsa, Rəfael Allahverdiyevə təqdim edin, baxaq, həyata keçirək. Bir də oturun, nə lazımdırsa,
fikirləşin. Mənim fikrim budur: oranı kompleks şəklində daha da əzəmətli, daha da gözəl, şəhidlərin
xatirəsinə daha da layiq etmək üçün nə lazımdırsa, mən bunun hamısını dəstəkləyirəm və hamısı haqqında da
lazımi qərarlar qəbul edəcəyəm. Sən onları mənə təqdim et.
Burada bir fikir də deyildi ki, müdiriyyət yaratmaq lazımdır, oranın sahibi, rəhbəri olsun. Yəni orada bir
təşkilat olmalıdır ki, daim oraya baxsın. Bunun mənasını bilirəm. Bakı İcra Hakimiyyəti bunu edir.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Var, işləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs bu deyir ki... Hər halda, baxın. Rəfael, o təkliflərə baxın və mənə verin. Mən
bunları etməyə hazıram.
Sonra, sən dedin ki, şəhid valideynlərinin bəzilərinin yaşayışı çətindir. İkiniz birlikdə mənə məktub yazın.
Başqa nə kimi məsələlər həll olunmalıdır, onları da yazın.
N ə s i b A z ə r: Mən yazmışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: O məktub haradadır?
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N ə s i b A z ə r: Ramiz müəllimə yazmışam, Fatma xanıma veribdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən tapşırıram Seyidzadəyə, məktubu tapsın, mənə versin.
N ə s i b A z ə r: Bir az tələsik yazmışam...
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə yazmısan, yazmısan, əhəmiyyəti yoxdur. Onu tapıb mənə verin, mən əmr verim,
nə lazımdırsa edək. Burada heç bir problem olmayacaqdır. O cümlədən, maddi baxımdan çətin yaşayan
adamlara əlavə kömək etməklə əlaqədar hamısını edəcəyəm. Bundan narahat olmayın.
Bir sözlə, bütün şəhid ailələrinə bildirin ki, mən həyatımın sonuna qədər şəhidlərin xatirəsini Azərbaycanda
yaşadacağam. Ancaq mən indi elə iş qurmuşam ki, gələcək nəsillər daim bunu yaşadacaqlar. Bunu heç kəs
unuda bilməz.
F ə r m a n M ə m m ə d o v: Mən şəhid atasıyam, Larisa Məmmədovanın atasıyam. Özüm də ikinci qrup
əliləm, 20 Yanvar hadisələri zamanı yaralanmışam. Biz Sizə inanırıq, dediyiniz işlərin hamısı görülür, biz də
kömək edirik, çalışırıq, 1994-cü ildə Sizin verdiyiniz qərar əsasında Şəhidlər xiyabanında «20 Yanvar
Cəmiyyəti»nə yer verilibdir. Biz oranın təmiri ilə də məşğul olmuşuq. Hazırda orada 20 Yanvarda şəhid və əlil
olanların balaları üçün pulsuz ingilis və fransız dilləri kursları açmışıq.
Vaxtilə öz hesabına işləyə bilməyən təşkilatlara büdcədən dotasiya verirdilər. Düzdür, biz indi dövlət
büdcəsindən bir manat da pul almırıq. Ancaq Sizdən xahiş edərdim ki, gələcəkdə «20 Yanvar Cəmiyyəti»nə
maliyyə köməyi olunsun, biz o cəmiyyəti yaşadaq, sonrakı nəsillərə çatdıra bilək. Siz respublikada sabitlik
yaratmısınız. Biz də çalışmışıq ki, öz gücümüzlə şəhid ailələrinə, əlillərə lazımi kömək göstərək. Kompüter
mərkəzimizdə üç kitab yığmışıq. düzdür, bunların maliyyə məsələsi hələ həll olunmayıbdır. Amma istərdik ki,
bu kitablar işıq üzü görsün. Bunlar tarixi kitablardır. Sizin Moskvadakı çıxışınız, 1994-cü ildə yanvar
hadisələrinə verdiyiniz siyasi qiymət – hamısı orada əksini tapmışdır. Biz Sizin bütün tədbirlərinizdə iştirak
etmişik. Biz həmişə hazırıq ki, Sizə kömək edək, Qarabağ torpaqlarımızı azad eləyin. Nə tapşırığınız olsa, «20
Yanvar Cəmiyyəti»nin üzvləri, şəhid ailələri buna hazırdır, Sizi dəstəkləyirlər. Həm Sizin köməyinizə
ehtiyacımız var, həm də Sizə kömək etməyə hazırıq. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz də təklifləriniz haqqında məktub yazın, Verin Seyidzadəyə. O, mənə təqdim
edər, lazımi sərəncamlar verərəm.
Dünən axşam biz matəm mərasimi keçirdik, bu gün Şəhidlər xiyabanında olduq. İndi sizinlə də görüşürəm.
Problemlərinizin hamısını söylədiniz, həll edəcəyik. Ancaq mənim sizinlə bugünkü görüşümün məqsədi eyni
zamanda şəxsi söhbət etmək, bir də ki, sizin cəmiyyətə bir az yardım etməkdən ibarətdir. Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyəti hərənizə - həm fonda, həm də cəmiyyətə - bir avtobus ayırıb ki, ondan istifadə edə biləsiniz.
Buraya dəvət olunmuş iki şəhid atasının da yaşayış vəziyyəti ağırdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
onlar üçün də mənzillər tapıbdır. O mənzilləri sizə təqdim edirik. Beləliklə, əlimizdən gələni edirik.
Rəfael Allahverdiyev mənə dedi ki, şəhid ailələrinin tam əksəriyyətinin mənzil problemi həll olunubdur.
Deyəsən, beş nəfər qalıbdır. Mən göstəriş verdim ki, kim qalıbsa, hamısını həll eləsin.
Mən bu gün sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Bütün Yanvar şəhidlərinin ailələrinə mənim salamımı,
hörmət-ehtiramımı, məhəbbətimi, çox səmimi hissiyyatlarımı çatdırın. Bilin ki, mən həmişə sizinləyəm, sizin
arxanızdayam. Bilirəm ki, siz də müstəqil Azərbaycan dövlətinin arxasındasınız, Azərbaycan prezidentinin
arxasındasınız.
N ə s i b A z ə r: Bizim balalarımız müstəqillik yolunda şəhid olublar. Biz onlara necə xəyanət edə bilərik!
Biz hansı şəraitdə də olsa, pis də yaşaya bilərik, ancaq müstəqilliyimizi qorumalıyıq. Mənim oğlumun məzarı
oradadır, onun ruhuna xəyanət etsəm, gözümdən gələr.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, belədir. Mən dünən dedim ki, şəhidlər üçün ən böyük abidə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyidir. Xatirinizdədir, ikincisi də onu dedim ki, mən şəhidlərin ruhu qarşısında, xatirəsi
qarşısında and içirəm ki, bizim müstəqilliyimiz yaşayacaq, inkişaf edəcək və əbədi olacaqdır. Bu sözlər sadəcə
sözlər deyildir. Mən dünən bütün ölkə qarşısında and içmişəm.
İ s m a y ı l Q a s ı m o v: Arzu edək ki, üçrəngli bayrağımız daim dalğalansın, şəhidlərimizin ruhu şad
olsun. Biz dünyamızı dəyişəndə onlara xoş xəbər aparaq ki, Xankəndi azad olunubdur. Mən bu arzu ilə
yaşayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, ona da nail olacağıq.
İ s m a y ı l Q a s ı m o v: Cənab prezident, mən şəhid atasıyam. Otuz il Nərimanov adına bağda
çalışmışam. Orada xalq çox olur. İnandırıram ki, xalq Sizi hədsiz sevir. Deyirlər ki, ay Allah, mənim ömrümdən
kəsib Heydər Əliyevin ömrünə cala. Xalq Sizi çox istəyir. Mənim kürəkənim türkdür. Balaca nəvəm var, beş
yaşındadır. Deyir, «Azərbaycan, Heydər baba, mən də səni sevəcəyəm, Heydər baba». Deyir ki, məni apar
Heydər babanın yanına.
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Cənab prezident, onu demək istəyirəm ki, xalq Sizi sevir. Siz rəhbərliyə qayıdanda xalqın üzü güldü. O vaxta
qədər xalq belə deyildi. Siz gələndən sonra camaatın üzü güldü, mən bunun canlı şahidiyəm. Ona görə demək
istəyirəm ki, Allah Sizə cansağlığı versin. Allah-təaladan arzum budur ki, Sizin kölgənizi də bizim üstümüzdən
əskik eləməsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
M ü z ə f f ə r S a l a h o v: Hörmətli prezident, mən də şəhid atasıyam. Sizə cansağlığı, uzun ömür
arzulayıram. Mən çox danışmağı bacarmıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. *

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev görüşdə «20 Yanvar Fondu»nun sədri Nəsib Azərə və «20 Yanvar
Cəmiyyəti»nin sədri Fərman Məmmədova avtobusların açarlarını, şəhid valideynləri İsmayıl Qasımova və Müzəffər
Salahova isə mənzillərin orderlərini, açarlarını təqdim etdi.
*
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ* İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Sestanoviç!
Hörmətli cənab Kavano!
Hörmətli cənab Eskudero!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizinlə yenidən görüşməkdən məmnunam və güman edirəm və buna
inanıram ki, bizim bu görüşlərimiz qarşımızda duran çox mühüm məsələlərin həll olunmasına yardım edir.
Son günlər burada, Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox nümayəndələri ilə çox əhəmiyyətli
və maraqlı görüşlər keçirildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyində Xəzəryanı və bizim
bölgə – Qafqaz bölgəsinin səfirləri, nümayəndələri və ətraf ölkələrdə olan Birləşmiş Ştatların
nümayəndəliklərinin, bəzi iş adamlarının iştirakı ilə çox əhəmiyyətli bir konfrans keçirilmişdir. Mənim üçün çox
maraqlı oldu ki, konfransın bütün iştirakçıları ilə görüşdüm və ətraflı söhbət etdim, onları dinlədim və öz
fikirlərimi onlara çatdırdım.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığa aid müştərək komissiya barəsində
burada sənəd imzalandı və bunu Azərbaycan tərəfindən maliyyə naziri, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən
isə səfir cənab Teylor imzaladılar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət Palatasının burada ofisinin açılması
mərasimi oldu. Bu gün siz Azərbaycana təşrif gətirmisiniz. Beləliklə, axıra çatan bu həftə Azərbaycanda
Amerika Birləşmiş Ştatları həftəsidir.
Düzdür, bu günlər bizim üçün böyük matəm günləridir. Biz 1990-cı il yanvar ayının 20-də Azərbaycan
xalqına qarşı sovet sosialist hakimiyyəti, kommunist rejimi tərəfindən törədilmiş terrorun, təcavüzün, faciənin
10-cu ildönümünü qeyd etdik. İnsanlar bunu unutmayıb və heç vaxt unuda bilməz. Yanvar ayında keçirilən
müxtəlif tədbirlər və o cümlədən yanvarın 19-da bizim Respublika sarayındakı mərasim, yanvarın 20-də
Şəhidlər xiyabanına yüz minlərlə insanın axını və onların hamısının gəlib öz münasibətlərini bildirməsi bir
tərəfdən onu göstərir ki, xalqımız tarixinin bu faciəli, eyni zamanda qəhrəmanlıq səhifəsini unutmayıbdır. İkinci
tərəfdən də bu, bizim xalqımızın birliyini göstərir. Çünki çox böyük birlik, mütəşəkkillik nümayiş etdirildi.
Mən bir daha sizi salamlayıram və sözü sizə verirəm.
S t e f e n S e s t a n o v i ç: Cənab prezident, bizi salamladığınıza və qəbul etdiyinizə görə Sizə
təşəkkürümüzü bildiririk. Çoxsaylı nümayəndə heyətlərindən sonra axırıncı ziyarət etmək həmişə təhlükəli
olubdur. Lakin mən fürsətdən istifadə edərək, buranı ziyarət edən bütün amerikalılara göstərdiyiniz
qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm və bu görüş üçün bir daha minnətdarlıq edirəm.
1990-cı ilin hadisələrini Sizin xatırlamağınız bizim üçün də çox önəmlidir. Çünki bu, son on ildə hansı
işlərin görüldüyünə bir daha nəzər salmağa adamı sövq edir. 1990-cı ilin yanvarı doğrudan da çox narahatedici
bir dövr idi. O zaman bizim baxışlarımız əski rejimin çökməsinə yönəlmişdi. On il geriyə baxaraq və qarşıdan
gələn on ili göz önünə gətirərək biz dünyada yeni nizamın yaranmasında əldə edilmiş tərəqqinin nə qədər böyük
və əhəmiyyətli olduğunu görməyə bilmərik.
Əslində, bu həftə Azərbaycanı ziyarət edən çoxsaylı amerikalı qonaqların ziyarətini, həmçinin dünyanın bu
yeni düzümündə Azərbaycanın oynadığı rolu olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Bu region dövlətlərində
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirlərinin olması faktının özü elə onu göstərir ki, bu dövlətlər artıq
müstəqildirlər və onlar öz müstəqil həyatlarında sosial, iqtisadi, siyasi təsisatların qurulması ilə məşğuldurlar.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün işçi
qrupunun yaradılması ilə əlaqədar səfir Teylorun imzaladığı saziş, eləcə də cənab səfir Vulfun Bakı- Ceyhan ilə
əlaqədar burada keçirdiyi son danışıqlar bir daha onu göstərir ki, ölkələrimiz arasındakı iqtisadi münasibətləri
genişləndirmək üçün hələ çox böyük, geniş imkanlar vardır. Ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlər günügündən inkişaf etməkdədir və regional məsələlərdə əməkdaşlıq baxımından da imkanları bərabər araşdırırıq.
Nümayəndə heyətinə ABŞ dövlət katibinin yeni müstəqillik qazanmış dövlətlər üzrə xüsusi müşaviri, geniş
səlahiyyətli səfir Stefen Sestanoviç və ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ tərəfindən həmsədri Kerri Kavano daxil idi.
*
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Siz prezident Klinton ilə İstanbulda görüşərkən müzakirə etdiyiniz məsələlər ikitərəfli Amerika –
Azərbaycan münasibətləri ilə məhdudlaşmayıb, regional əməkdaşlıq sahələrini də əhatə etdi. Mən fürsətdən
istifadə edərək prezident Klintonun salamlarını Sizə yetirirəm və Sizinlə görüşü zamanı onun söylədiyi sözləri
bir daha xatırladıram. Prezident Klinton Sizə bildirdi ki, o, hakimiyyətdə olduğu dövrün qalan hissəsini də və
çox böyük miqdarda vaxtını da sərf etməyə hazırdır ki, sizin regionunuzda sülh əbədi bərqərar olsun.
Hətta biz Sizin Azərbaycan xalqına Yeni il təbrikinizi eşidəndə özlüyümüzdə belə düşündük ki, prezident
Klintonun o sözləri Sizə əsas verdi ki, belə əminliklə Azərbaycan xalqına 2000-ci ilin Dağlıq Qarabağ probleminin
həlli ili olacağına inamınızı bildirdiniz. Şübhəsiz ki, bu sahədə tərəqqi əldə etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları
heç də tək səy göstərmir.
Səfir Kavano ATƏT-in Minsk qrupunda bizim həmsədrimizdir. Yəqin məlumatınız vardır ki, Minsk qrupu
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə tənzimlənməsi üçün yeni təklif üzərində çalışır. Keçən həftə mən
cənab Kavano ilə bərabər Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, Dünya Bankında və digər təsisatlarda yüksək
səviyyədə görüşlər keçirmişik ki, bu münaqişənin tənzimlənməsinə nail olarıqsa, onların bu işin həyata
keçirilməsinə hansı vasitələrlə yardımçı ola biləcəklərini araşdıraq. Biz bu görüşlər zamanı həmin qurumların
rəhbərlərindən tam aydınlıqla belə bir məlumat almışıq ki, onlar bu bərpa işləri üçün və ümumiyyətlə, bu
tənzimləmənin həyata keçirilməsinə dəstək vermək üçün lazım olan resursların miqyasını aydın surətdə dərk
edirlər. Öz növbəmizdə isə bəyan edirik ki, biz onlarla bərabər çalışaraq Sizə kömək etməyə hazırlığımızı
bildiririk ki, bu münaqişə tezliklə həll olunarsa, onun nəticələrinin aradan qaldırılması işində Sizə yardımçı olaq.
İcazə verin bir daha bildirim ki, son həftə ərzində Sizin çoxsaylı Amerika nümayəndə heyətlərini,
amerikalıları qəbul etməyiniz, o cümlədən bugünkü görüşümüz və ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli
münasibətlərin indiki durumu onu deməyə əsas verir ki, son on ildə çox böyük nailiyyətlər əldə olunubdur və
bütün bu görüşlər də həmin o əldə edilmiş tərəqqinin əlamətləridir.
Mən çıxışımı, sözlərimi Sizə bir vəd verməklə bitirmək istəyirəm. Söz verirəm ki, gələn həftə Sizi bizdən
ziyarət edən olmayacaqdır. Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən gələn həftə burada olmayacağam. Cənab Sestanoviç, sözlərinizə, fikirlərinizə
görə sizə təşəkkür edirəm. Prezident cənab Bill Klintonun mənə çatdırdığınız salamları mənim üçün çox əzizdir,
əhəmiyyətlidir. Xahiş edirəm, mənim salamımı, səmimi dostluq münasibətimi və xoş arzularımı prezident Bill
Klintona çatdırasınız.
Bilirsiniz ki, 1994-cü ildən indiyə qədər prezident cənab Bill Klintonla bizim bir çox görüşlərimiz olubdur.
Ancaq 1999-cu ilin aprel ayında Vaşinqtonda, Ağ evdə görüşümüz zamanı o, mənə dedi ki, mən prezidentlik
səlahiyyətim sona çatana qədər Dağlıq Qarabağ, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsini mütləq həll edəcəyəm.
Həmin sözləri noyabr ayının 19-da İstanbuldakı görüşümüzdə də dedi və siz də o görüşdə iştirak edirdiniz. Mən
çox məmnunam ki, prezident Bill Klinton dediyi bu sözün üzərində durur. Bu, bizə ümid verir ki, həqiqətən,
2000-ci ildə bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə biz nail ola biləcəyik.
Siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, məhz bu fikirlərə əsaslanaraq mən Azərbaycan vətəndaşlarını,
Azərbaycan xalqını yeni il münasibətilə təbrik edərkən bəyan etdim ki, 2000-ci ildə münaqişə sülh yolu ilə həll
olunacaq və yerindən, yurdundan didərgin düşmüş, ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayan soydaşlarımız öz evlərinə
qayıdacaqlar.
Sizə deyə bilərəm ki, mənim bu sözlərim bizim ictimaiyyətin tam əksəriyyətində böyük ruh yüksəkliyi əmələ
gətiribdir, böyük inam, böyük ümid əmələ gətiribdir. Bəziləri isə buna inanmırlar, hətta məni tənqid edirlər ki,
mən əsassız olaraq belə bəyanat verirəm. Ancaq mən inanıram və güman edirəm ki, sizin, bizim, Minsk
qrupunun – hamımızın birlikdə səyləri nəticəsində 2000-ci ildə bu məsələni həll edə bilərik.
Mən səfir Kavanonun Minsk qrupu çərçivəsində apardığı işləri də yüksək qiymətləndirirəm. Ümumiyyətlə,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının son aylarda həm Minsk qrupu çərçivəsində, həm də bizimlə ikitərəfli danışıqlarda
və başqa tərəflərlə də danışıqlarda bu məsələnin həll olunması üçün ciddi səylər göstərməsini biz müşahidə
edirik və bunları çox yüksək qiymətləndiririk.
Təbiidir, Minsk qrupu həmsədrlərinin yeni təklifi gərək elə təklif olsun ki, o, danışıqlar prosesini
sürətləndirsin və yenidən bu prosesi soyutmasın. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm ona görə ki, keçmiş zamanlarda
bəzən Minsk qrupunun təklifləri bizim sülh prosesinə yardım etmək əvəzinə onu geriyə salmış olmuşdur. Amma
eyni zamanda, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında bu məsələ ilə əlaqədar ikitərəfli aparılan
danışıqlar bizim üçün çox əhəmiyyətlidir və daha da əhəmiyyətlidir.
Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin, o cümlədən şəxsən sizin, cənab Sestanoviç, cənab Kavanonun və
başqa şəxslərin son vaxtlarda – yəqin ki, bu, təxminən bir-iki aydır – artıq işğal olunmuş torpaqların azad
ediləndən sonra bərpa olunması ilə əlaqədar atdığınız praktiki addımlar çox dəyərlidir. Münaqişənin həll
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edilməsi üçün Minsk qrupu yaranandan indiyə qədər yeddi il müddətində çox görüşlər, çox danışıqlar olubdur.
Amma işğaldan azad edilmiş yerlərin bərpa olunması haqqında heç vaxt heç təklif də irəli sürülməyibdir. Ancaq
indi sizin tərəfinizdən bu barədə əməli işlər görülür. Bu, bizdə böyük təşəkkür hissi doğurur və bir də onu
göstərir ki, siz də inanırsınız, bilirsiniz və əsasınız var ki, işğal olunmuş torpaqlar tezliklə azad ediləcək, ona
görə də orada bərpa işləri üçün lazımi hazırlıqlar görmək zəruridir.
Biz dərk edirik ki, işğal edilmiş torpaqların bərpa olunması üçün – bərpa da deyəndə orada hər şey yenidən yaranmalıdır. Çünki bilirsiniz, keçən dəfə cənab Kavano Ağdam rayonunda olmuşdu, orada o rayonlar tamamilə viran olub – onların bərpa edilməsi üçün həddindən çox iş görmək lazım olacaqdır.
Bu işdə də Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin, Dünya Bankının və beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin
şübhəsiz ki, böyük yardımları olmalıdır. Əgər onlar olmasa heç bir şey etmək mümkün olmayacaqdır. Mən sizin
bu fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, indi biz gərək tezliklə sülh yaradaq və tezliklə
bərpa işlərinə başlayaq.
S t e f e n S e s t a n o v i ç: Cənab prezident, mən Sizinlə tamamilə razıyam ki, qaçqınların öz yurdyuvalarına qayıtması üçün çoxlu sayda görülməli işlərə hazır olmağın özü çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə
ki, bu qaçqınlar uzun müddət öz evlərindən kənar düşüblər, onların gündəlik həyatının yenidən bərpa edilməsi
üçün çoxlu yardıma ehtiyacları olacaqdır.
Əslində, bu münaqişə həll edilərsə ona ən böyük dəstək, məhz biz düşünürük ki, o insanlarda inamın
olmasıdır. Onlar evlərinə dönəndən sonra yardım göstəriləcəkdir, onların həyatı yenidən bərpa ediləcəkdir və
beləliklə, onlar əvvəlki həyatlarını bərpa edib öz axarına salacaqlar. Məhz buna görə biz bu məsələyə
tənzimləmənin bir hissəsi kimi baxırıq və özü də çox önəmli hissəsi kimi baxırıq. Ona görə çalışırıq ki, bu
məsələyə hazırlığımızı yüksək səviyyəyə qaldıraq. Şübhəsiz ki, bu məsələdə realist olmaq gərəkdir və bu, qısa
bir zamanı əhatə edəcək bir proses olmayacaqdır. Sizə bu görüş üçün bir daha təşəkkürümu bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
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MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT
BAŞÇILARININ NÖVBƏTİ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN MOSKVAYA
YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
23 yanvar 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, Moskvaya səfərinizin məqsədi barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Səfərimin məqsədi güman edirəm, məlumdur. Ayın 25-də Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinə
mənsub olan ölkələrin dövlət başçılarının görüşü olacaqdır. Eyni zamanda xarici işlər nazirlərinin, sonra ayrıca
baş nazirlərin, müdafiə nazirlərinin görüşləri keçiriləcəkdir. Əsas məqsəd bundan ibarətdir, bundan ötrü
gedirəm.
Ancaq sabah orada mənim və Ermənistan prezidenti Koçaryanın təkbətək görüşümüz olacaqdır. Nəzərə alın
ki, o görüşə sonra Rusiya prezidentinin səlahiyyətlərini aparan Vladimir Putin də qatıla bilər. Sonra nəzərdə
tutulubdur ki, dörd prezidentin, yəni Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan prezidentlərinin də görüşü
olacaqdır. Təbiidir ki, başqa ikitərəfli görüşlər də olacaqdır. Amma əsas tədbirlər bundan ibarətdir.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycan MDB-nin sədri vəzifəsində kimi görür?
C a v a b: Mürəkkəb sualdır. Oraya gedirik, məsləhətləşəcəyik. Bu elə işdir ki, ümumi rəy olmalıdır.
S u a l: Cənab prezident, birliyin indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, hələ ki, birlik həmişə eyni vəziyyətdədir. Demək olmaz ki, bu gün pisdir, dünən yaxşı
idi. Siz bilirsiniz ki, son iki ildə birlik hər halda, - mən böhran deməzdim, - mürəkkəb dövr yaşayır. Biz ildə bir
dəfə toplaşır, sanki nə barədəsə razılığa gəlirik, ancaq sonra heç də hər şey reallaşdırılmır. Ölkələrin heç də
hamısı digər ölkələrlə razılaşmır. Ona görə də hesab edirəm ki, birlik hələlik təşəkkül dövrünü yaşayır.
Daha kimin nə sözü var?
S u a l: Ermənistan-Türkiyə sərhədinin həftədə bir dəfə açılmasına dair protokol imzalandığı barədə
xəbərlər nə dərəcədə doğrudur?
C a v a b: Bu, tamam yalandır. Mən bunu keçən dəfə demişəm – Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədləri yalnız
Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunandan sonra, sülh bağlanandan sonra
açıla bilər. Bu, Türkiyənin həm prezidentinin, həm Baş nazirinin və bütün başqa dövlət rəhbərlərinin fikridir,
Türkiyənin xalqının fikridir. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, Türkiyə prezidenti, bizim əziz dostumuz
Süleyman Dəmirəl dəfələrlə deyibdir ki, bu sərhədlərin açarları bizdə deyil, - birincisi, Türkiyə xalqındadır,
ikincisi də Azərbaycandadır.
S u a l: Cənab prezident, axır zamanlar mətbuat yazır ki, Bakı-Ceyhan layihəsi ilə əlaqədar Gürcüstan
bəzi təkliflər irəli sürmüşdür. Bu iddialar layihəni nə dərəcədə geriyə ata bilər?
C a v a b: Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə bizim aramızda bütün danışıqlar qurtarıb, hər şey razılaşdırılıbdır. Ancaq
Gürcüstan dörd məsələ irəli sürübdür. İndi Türkiyənin, Azərbaycanın, Gürcüstanın nümayəndə heyətləri
Ankarada görüşürlər. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Baş nazirin müavini Şərifov rəhbərlik edir. İndi də
məlumatı dinləyirdim, səhər tezdən də dinlədim. Görünür ki, dörd məsələdən bir-ikisi aradan götürülüb, birinin
haqqında hələ mübahisə gedir, biri də hələ həll olunmayıbdır. Güman edirəm, bunlar həll ediləcək, heç kəsin
şübhəsi olmasın və Bakı-Ceyhan neft kəməri tikiləcək, işə başlayacaqdır.
Ancaq mətbuatda yazılanlar – nə bilim, Bakı-Ceyhan neft kəməri olmayacaq, - bunlar yalan şeylərdir.
Gürcüstan ölkədir, daxilində iqtisadi vəziyyət bir az çətindir, bəzi problemləri var. Ona görə bəzi şərtlər qoyur
və təbiidir ki, bu şərtlər də müzakirə olunur.
S u a l: Cənab prezident, deyilənə görə, Transxəzər qaz kəməri ilə də bağlı oxşar şərtlər ortaya
çıxıbdır.
C a v a b: Yox, çıxmayıbdır. Transxəzər qaz kəməri haqqında hələ bu səviyyəyə gəlib çatmamışıq. Hələ
danışıqlar gedir. Bizim nümayəndə heyəti, Türkiyəninki, Gürcüstanınkı Aşqabadda oldular, danışdılar.
Prinsipial məsələlər üzrə razılıq var. Amma əlbəttə ki, gələcəkdə konkret çox şeylər müzakirə olunacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Rusiyada təhlükəsizlik məsələləri barədə müzakirələr aparacaqsınızmı?
C a v a b: Elə hər şey təhlükəsizliklə bağlıdır. Sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VƏZİFƏSİNİ İCRA EDƏN
VLADİMİR PUTİN İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Moskva, Kreml
24 yanvar 2000-ci il
V l a d i m i r P u t i n: Hörmətli Heydər Əliyeviç, xoş gəlmisiniz. Mən hələ də Kiyevdə keçirdiyiniz
görüşü məmnunluqla xatırlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kiyevdə keçirdiyimiz görüşdən,
orada apardığımız danışıqlardan mən də çox məmnun qaldım.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin perspektivləri məni çox düşündürür. İnanıram ki, biz birgə fəaliyyətimiz
nəticəsində bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik.
V l a d i m i r P u t i n: Əminəm ki, növbəti sammit səmərəli, demokratik şəraitdə, fikir azadlığı ruhunda
keçəcək, MDB üzvü olan ölkələrin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrinin daha da genişlənməsinə öz müsbət
təsirini göstərəcəkdir.
Biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə – iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm sahəsində əməkdaşlığın
daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi 12 ildən bəri davam edir. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuş,
1 milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır.
Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla son dövrdə keçirdiyi birbaşa görüşlər keçirilir, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi sahəsində səylərin artırılmasının vacib olduğunu bildirirəm.
V l a d i m i r P u t i n: Prezident Robert Koçaryanla aparılan birbaşa danışıqlar Rusiya Federasiyası
tərəfindən dəstəklənir. Biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə həll
edilməsi sahəsində səylərimizi artırmağa hazırıq və Rusiya münaqişənin həllində lazımi nəticənin əldə
olunmasına çalışacaqdır.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində görülən işlər
həqiqətən çox vacibdir. Minsk qrupunun həmsədrləri olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi, Rusiya da
bu münaqişənin həlli prosesində daha fəal mövqe tutacaqdır.
Mən ölkələrimiz arasındakı ənənəvi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərindən razıyam. Rusiya
Federasiyası Azərbaycan Respublikasına bundan sonra da hər cür dəstək verməyə hazırdır. Sizin zəngin
təcrübənizin öyrənilməsinə həmişə ehtiyac duyulur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiyanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycana qarşı əsassız, tamamilə yalan
məlumatlı kampaniya başlanıb. Mən bəyan edirəm ki, bizim ölkəmizdən heç bir silah göndərilmir, respublikamızda
yaraqlılar hazırlanmır.
Ölkəmizin bərabər hüquqlu vətəndaşları olan rusdilli əhaliyə hər cür diqqət və qayğı göstərilir, rusların
respublikamızdan köçüb getməsi halları yoxdur.
V l a d i m i r P u t i n: Azərbaycan Respublikasında Sizin rəhbərliyiniz ilə görülən işləri bir daha yüksək
dəyərləndirirəm. Sizin mövqeyinizə görə minnətdarlığımı bildirir, rusdilli əhaliyə göstərilən diqqət və qayğıya
görə təşəkkür edirəm. Rusiyada da azərbaycanlılara daim qayğı göstəriləcək, lazımi şərait yaradılacaqdır.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ GÖRÜŞDƏN SONRA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
Moskva,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v jurnalistlərin suallarına cavab verməzdən əvvəl bəyan etdi:
Bu gün Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze və mən bizim aramızda yaranmış dostluq ənənəsinə uyğun
olaraq görüşdük. Biz harada oluruq-olaq,- suallar olsa da, olmasa da,- hökmən görüşürük, fikir mübadiləsi
aparırıq. Bu ənənə yaşayır və bizə – Gürcüstana və Azərbaycana, Eduard Amvrosiyeviçə və mənə kömək edir.
Odur ki, biz bu ənənəyə sadiq qalaraq görüşdük, Gürcüstanda, Azərbaycanda olan vəziyyətdən, dostluq,
qardaşlıq münasibətlərimizin inkişafı sahəsində gələcək addımlardan danışdıq. Ölkələrimiz arasında problemlər
yoxdur, məsələlər yoxdur. Bu, çox yaxşıdır. Allah eləsin ki, bütün ölkələr arasında Gürcüstanla Azərbaycan
arasındakı kimi belə münasibətlər olsun.
S u a l: Dağlıq Qarabağ və Abxaziya məsələlərinin hələ nizama salınmadığını nəzərə alsaq, siz
qarşıdakı sammitdən nə gözləyirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Şübhəsiz ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvləri arasında ən çox bizdə –
Gürcüstanda və Azərbaycanda həmişə böyük ümüdlər və ən mürəkkəb vəziyyət olmuşdur, çünki Gürcüstanda
Abxaz münaqişəsi, bizdə isə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi davam edir. Bunlar çox ağır münaqişələrdir
və onları həll etmək lazımdır. Lakin sabah bu məsələlər sammitin gündəliyində olmayacaqdır.
S u a l: Sizin Robert Koçaryanla bugünkü görüşünüzdə müəyyən irəliləyiş oldumu. Siz Rusiyanın
münaqişəni nizama salmağa həqiqətən kömək göstərmək arzusunda olduğunu hiss etdinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya bəyan edir ki, o, münaqişənin həllinə kömək göstərmək istəyir.
S u a l: Eduard Amvrosiyeviç, son vaxtlar mətbuatda yazırlar ki, Gürcüstan Bakı - Ceyhan layihəsi ilə
bağlı tələblər irəli sürür və bu tələblər həmin layihənin digər iştirakçıları üçün məqbul deyildir. Siz bu
barədə nə deyə bilərsiniz?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Zənnimcə, bu, heç də ən mürəkkəb məsələ deyildir. Əvvəla, Ankarada
danışıqların birinci mərhələsi yaxşı keçdi, tərəflər üç əsas məsələ barəsində razılığa gəldilər, tariflərlə bağlı
problemlərin müzakirəsinə başladılar. Bu gün onlar danışıqları başa çatdıra bildilər,belə ki, nümayəndə
heyətimizə başçılıq etmiş xarici işlər naziri buraya gəlmişdir. Yəqin ki, növbəti görüş Bakıda, Ankarada və ya
İstanbulda olacaqdır. Lazım gələrsə, biz Heydər Əliyeviçlə öz sözümüzü deyirik.
S u a l: Qafqazda regional təhlükəsizlikdən söhbət gedəcəkmi? Sabahkı dördtərəfli görüş nəyə həsr
olunacaqdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Görüşərik, sonra isə sizə deyərik.
S u a l: Bu gün siz Boris Yeltsinlə görüşdünüz. Əgər sirr deyilsə, o, necə görünür? Sizin
xudahafizləşməyiniz necə keçdi?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Bu, təsirli görüş idi. Axı biz onu 20-30 ildir tanıyırıq, birlikdə işləmişik.
Deməliyəm və Heydər Əliyeviç də razılaşar ki, Boris Yeltsin yaxşı formadadır. Demə, istirahət o qədər də
qorxulu deyilmiş.
S u a l: Sabah o, sammitdə olacaqmı?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Xeyr.
S u a l: Bəs siz MDB Dövlət Başçıları Şurasının sədri vəzifəsinə kimi namizəd göstərəcəksiniz?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Cənubi Qafqaz ölkələrindən çətin ki, kimisə. Ancaq özünüzün gümanınız
var.
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MOSKVANIN MERİ YURİ LUJKOV İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Moskva, Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, Yuri Mixayloviç. Sizi görməyimə çox şadam.
Y u r i L u j k o v: Sizinlə görüşmək məni də məmnun edir, Heydər Əliyeviç.
H e y d ə r Ə l i y e v: Moskvada bu il qış xeyli şaxtalı keçir. Yəqin ki, merin problemləri də çoxalır.
Y u r i L u j k o v: Elədir, Heydər Əliyeviç. Havaların şaxtalı keçməsi ilə əlaqədar enerji təchizatı
məsələləri ortaya çıxıb. Əlbəttə, bu cür hava sağlamlıq üçün yaxşıdır. Amma enerji təchizatında problemlər
doğurur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu cür soyuqda belə böyük şəhəri qazla da, elektrik enerjisi ilə də təmin etmək
çətindir. Bizim Bakıda şaxta yoxdur, qaz, elektrik enerjisi isə, təəssüflər olsun, çatışmır və biz hətta Bakını da
tam təmin edə bilmirik.
Y u r i L u j k o v: Biz 29 milyard kubmetr qaz işlədirik. Bir vaxtlar Ukrayna 52 milyard kubmetr qaz sərf
edirdi. Yəni Moskva çox enerji işlədən şəhərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sovet dövründə bütün Azərbaycan 17 milyard kubmetr qaz sərf edirdi, özü də ən
ucqar dağ kəndlərinədək bütün respublikaya qaz kəmərləri çəkilmişdi. Bizim çox böyük qaz sənayemiz var,
bütün elektrik stansiyalarımız da, çox böyük kimya sənayesi də qazla işləyirdi, hamısı qazla işləyirdi. Biz
özümüz 16 milyard kubmetr qaz çıxarırdıq, qalanı isə Şimaldan gəlirdi. İndi isə 6 milyard kubmetr qaz çıxarırıq
və təbii ki, təkcə Bakının və bəzi rayonların tələbatını ödəyirik. Biz elektrik stansiyalarımızı mazut yanacağına
keçirməyə məcbur olmuşuq. Lakin indi mazut da çatışmır. Bir sözlə, problem çoxdur.
Y u r i L u j k o v: Moskva hökuməti bütün bu problemləri həll etməyə çalışır. O cümlədən mənzil
tikintisinə də böyük əhəmiyyət verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, siz elə etməlisiniz ki, gələcək insanların vəziyyəti rahat olsun.
Y u r i L u j k o v: Mənzil tikintisi normal gedir. Cari ildə 3 milyon 500 min kvadratmetr mənzil sahəsi
tikməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, bu da keçən ildəkindən çoxdur. Bu ilin büdcəsi ötən ilkindən artıq
planlaşdırılıb, dövlət büdcəsinə ödəmələrimizin payı təxminən 40 faiz təşkil edir. Bizdə dəyişikliklər daha fəal
keçdi, 200 mindən çox kiçik biznes müəssisəsi işləyir. İri sənayeni iki üsulla çox fəal surətdə dəstəkləyirik:
qeyri-dövlət, iri bələdiyyə sənayesinə güzəştlər veririk, sosial sahəsi öz uzərimizə götürürük, yəni bu sahədə işi
yüngülləşdiririk. Çünki bunlar iş yerləridir, vergi halında dövlət və şəhər büdcələrinə yaxşı töhfə verən insanlar
üçün əmək haqqı deməkdir.
Sonra Yuri Lujkov Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə Moskva sənayesinin yeni şəraitdə işindən,
Moskva vilayətindəki Zeleneqrad şəhərinin dirçəldilməsindən danışdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yuri Mixayloviç, əvvəla, Moskvanın meri vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz, özü də
inandırıcı şəkildə seçilməyiniz münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizi haqqında danışdığınız uğurlar
münasibətilə təbrik edirəm. Əlbəttə, bu uğurlar müasir şəraitdə nəinki sevindirir, hətta təəccübləndirir, yəni
bütün bunları necə etmək olar, özü də bütün Rusiya fonunda? Sizi Dövlət Dumasındakı uğurlarınız
münasibətilə də təbrik edirəm. «Oteçestvo – Vsya Rossiya» böyük uğur qazanmışdır, təbrik edirəm. Bir sözlə,
siz artıq çoxsahəli fəaliyyət göstərirsiniz və hər yerdə uğurlarınız var. Sizi ürəkdən təbrik edirəm və şəxsən sizə
cansağlığı arzulayıram, moskvalılara isə xoş arzularımı bildirir, cansağlığı, firavanlıq diləyirəm. Həmişəki kimi,
yenə də Moskva ilə Azərbaycan arasında, Rusiya ilə Azərbaycan arasında daimi dostluğumuzu vurğulayıram.
Təbii ki, Moskva ilə bizim xüsusi əlaqələrimiz var.
Y u r i L u j k o v: Biz bu əlaqələri qoruyub saxlamağa çalışırıq.
***
Görüş qurtardıqdan sonra jurnalistlərin suallarına Yuri Lujkovun cavabı.
S u a l: Yuri Mixayloviç, görüşünüzdə Şimali Qafqaz məsələsi müzakirə edildimi?
C a v a b: Əvvəla, mən rəsmi dövlət xadimi deyiləm. Buna görə də bizim problemlərimiz, hətta deyərdim,
humanitar səpgili problemlərimiz barədə qarşılıqlı məlumat verdik. Azərbaycanda çoxlu rus məktəbi var,
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onların sayı azalmayıb, biz bu məktəblərin dərsliklə təmin olunmasına kömək edirik. Yeri gəlmişkən, rus
məktəblərində çoxlu azərbaycanlı da oxuyur. Heydər Əliyeviçlə sazişimizə əsasən, burada, Moskvada
azərbaycanlı tələbələr təhsil alırlar. Qarşılıqlı ticarət-iqtisadi fəaliyyət həyata keçirilir. Bizə şərab materialları,
tərəvəz, meyvə göndərilir, sənaye sahəsində əməkdaşlıq edirik.
Biz Azərbaycandan – Nikitinin kəndindən birbaşa kənd təsərrüfatı məhsulları alırıq. Söz düşmüşkən,
Azərbaycanda rus kəndləri var. Biz ərzaq müqabilində o kəndə texnologiyalar yaradılması işində kömək
göstəririk. Müxtəsəri, bizim Azərbaycanla intensiv, mehriban əlaqələrimiz var.
Əlbəttə, biz hansısa qərarlar qəbul olunması baxımından deyil, Qafqazda vəziyyət barədə fikir mübadiləsi
apardıq və deyə bilərəm ki, Heydər Əliyeviçin mövqeyi həmişəki kimi proqmatik, birləşdirici bir mövqedir.
Əlbəttə, indi Şimali Qafqazda yaranan vəziyyətə Ermənistanla Azərbaycan arasında, Gürcüstanla onun
daxilindəki Abxaziya arasında sülh proseslərinin nizama salınmaması da mane olur. Çeçenistan problemi
hamını çox narahat edir. Bu, Rusiyanın problemi olsa da, əlbəttə, vəziyyətə təsir göstərir.
Demək lazımdır ki, Dağıstanda yaranmış vəziyyət də müzakirəmizin mövzusu oldu. Mən Heydər Əliyeviçə
Dağıstana göstərdiyimiz yardımdan danışdım. O da öz növbəsində bu respublikaya necə kömək etməsindən,
Azərbaycanda təməlçiliyə, vəhhabiliyə nə kimi münasibət olmasından söhbət açdı. Bütün bunları mən çox
məntiqi və ağıllı hesab edirəm. Heydər Əliyeviç müdrik insandır.
S u a l : Vaxtilə siz Çeçenistan ətrafında ancaq sanitariya xətti yaradılmasına tərəfdar olduğunuzu
bildirirdiniz və oraya qoşun yeridilməsi…
C a v a b: Mən heç vaxt Çeçenistan ərazisinə qoşun yeridilməsinin tərəfdarı olmamışam. Bunun qəti
əleyhinə olmuşam. Demək lazımdır ki, mənim təklifim tamam başqa nəticələr verərdi. Bu günədək edilənlər isə
məlum mənfi nəticələri verir. O vaxtlar mən deyirdim ki, biz terrorçularla mübarizə aparmalıyıq, terrorçuları
məhv etməliyik, biz Çeçenistan ərazisinə daxil olmaqla isə onun xalqı ilə müharibə edəcəyik. Bunlar başqabaşqa şeylərdir. Məni eşitmədilər.
S u a l: Bəs indi nə etməli?
C a v a b: Zənnimcə, indi bu qərarı qəbul edənlər düşünməlidirlər. Bütün bunlar çox mürəkkəb məsələdir.
Mən təklif etmişdim ki, Çeçenistanın Dağıstan və İnquşetiya ilə sərhədləri boyunca sanitariya yaradılsın, Terek
çayının sol sahili azad olunsun, - oralar əzəldən rus kəndləri, kazak diyarıdır, - Rusiyanın Gürcüstanla
Çeçenistan ərazisindən keçən sərhədinə nəzarət qoyulsun. Hava məkanı üzərində nəzarət təmin edilsin. Əminəm
ki, artıq bundan sonra qısa müddət ərzində Çeçenistanda hökmən üçüncü qüvvə meydana gələrdi – Məshədov
yox, yaraqlılar yox, məhz üçüncü elə bir qüvvə ki, yaraqlılar problemini özü həll edərdi. Bəlkə də Rusiyanın köməyi ilə həll edərdi, hər halda, bütün çeçen xalqını açıq-aşkar düşmən kimi Rusiya əleyhinə qaldırmazdı. Bu,
kobud, böyük səhvdir.
S u a l: Cənab Lujkov, Rusiyanın viza rejimi tətbiq etmək istəməsi məsələsində sizin mövqeyiniz
necədir?
C a v a b: Bunun qəti əleyhinəyəm. Belovejsk sazişi Sovet İttifaqını dağıtdı. İndi MDB-də hər hansı viza
rejiminin tətbiqi MDB-yə axırıncı zərbə deməkdir. Bu, əvvəllər ittifaq, indi isə birlik adlandırılan quruma
axırıncı, çox sarsıdıcı zərbədir. Şengen prinsipləri əsasında ümumi xarici viza rejiminin tətbiqindən danışmaq
olar – bu, normal haldır və bizim bir sıra dövlətlərlə sazişlərimiz var ki, məsələn, Rusiyada alınmış viza
həmsərhəd dövlətlərə getməyə imkan verir. MDB-nin bəzi üzvləri bundan imtina edir və əgər MDB-də
yaşamayan əcnəbilərdən kimsə onların ölkəsinə Rusiya ərazisindən daxil olursa, ona hökmən viza rejimi tətbiq
edirlər. Lakin bütün bunlar ikinci dərəcəli məsələlərdir. Bununla belə, ölkələrimizə daxil olmaq üçün ilkin
vizaların tətbiqini Sovet İttifaqının dağılmasından sonra yol verilə biləcək çox böyük səhv sayıram. İnsani
ünsiyyət azadlığı, gediş-gəliş azadlığı, vahid mədəniyyət, dil məkanının qorunub saxlanması bizə dərhal praktiki, ticarət-iqtisadi məsələləri həll etməyə imkan verir. Axı düşünmək olmaz ki, ölkələrimiz arasında bütün
ticarət yalnız dövlət xətti ilə başlanır. Alver, malların daşınması, qalan bu kimi məsələlər günümüzün
gerçəkliyidir. Viza rejimi tətbiq edilərsə, onda bu gerçəkliyə son qoyulacaqdır. Xalq, adamlar bundan bir şey
qazaqmayacaqlar.
S u a l: Guya ölkəmizin terrorçuları, yaraqlıları dəstəklədiyi barədə son vaxtlar Rusiyanın rəsmi
kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın ünvanına irəli sürülən bir çox ittihamları necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən buna inanmıram. Mən belə başa düşürəm ki, - Azərbaycan rəhbərliyi ilə bizim aramızda
şəxsi əlaqələr də genişdir, - terrorçuları dəstəkləmək bir ölkə, respublika olaraq Azərbaycanın dövlət
mənafelərinin xeyrinə deyildir. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. İslam Azərbaycanda əsas dindir, amma bu, təməlçi, xüsusən də vəhhabi yönlü islam deyildir. İslam dindir, biz hamımız ona hörmətlə yanaşırıq, çünki
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xristianlıqda buddizmdə olan dəyərlər Quranda da əksini tapmışdır, onlar əsasən uyğun gəlirlər. Bu,
ümumbəşəri mənəviyyatdır – xeyirxahlıq, əməksevərlik, məhəbbət, inam, ümid mənəviyyatıdır. Bu baxımdan
Azərbaycanın hansısa radikal islam təriqətlərini, islam məzhəblərini dəstəkləməkdə heç bir marağı yoxdur.
Üstəlik, elə islam ölkələri var ki, dövlətin dünyəvi xarakteri onların inkişafını təmin edir. Siz kimin haqqında
danışdığımı bilirsiniz.
S u a l: Necə bilirsiniz, bu cür ittihamlar Rusiyanın rəsmi mövqeyidir? Axı xüsusi xidmət idarələrinə,
hansısa hərbçilərə istinad edirlər?
C a v a b: Bilirsinizmi, dövlətin rəsmi mövqeyini ölkənin rəhbərləri rəsmi bəyanatlarda elan edirlər. Mən
isə Allaha şükür, hələlik belə şey eşitməmişəm. Hər cür söz-söhbətə isə fikir vermirəm. Yaxşı, siz inanırsınızmı
ki, Teytumu mən öldürmüşəm?
M ü x b i r: Xeyr. Necə bilirsiniz, dövlətlərimiz hansı qarşılıqlı addımlar atmalıdır?
C a v a b: Zənnimcə, rəhbərlərin şəxsi əlaqə və ünsiyyətləri çox mühüm məsələdir. Özü də etimad rejimi elə
nəinki rəsmi səpgidə, həm də şəxsi əlaqələr vasitəsilə olduqca əsaslı şəkildə yaradılır, dövləti məsələlərin həyata
keçirilməsinə kömək edir.
Əgər problemlərdən danışsaq, onda şəxsiyyətlərdən asılı olmayaraq, sülh problemi – Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında barışıq deyil, müvafiq qərarlara əsaslanan sülh problemi var. Bu problemi həll etmək
lazımdır. Gürcü – Abxaz münaqişəsi problemini, Çeçenistan problemini də həll etmək gərəkdir. Bax, əgər bütün
bu problemlər əsaslı surətdə həll edilərsə, onda Şimali Qafqazda əmin-amanlıq olacaqdır. Ona görə də rəhbərlər
arasında xoş insani münasibətlər şəraitində məhz bu problemlərlə məşğul olmaq lazımdır.
S u a l: Deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin və digər münaqişələrin həllinin açarı Rusiyanın əlindədir.
Rusiya bu məsələləri həll etmək istəmir, yoxsa həll edə bilmir?
C a v a b: Yox, düşünmürəm ki, Rusiya bu məsələləri həll etmək istəmir. Azərbaycanla dostluq Rusiyanın
strateji mənafelərinə uyğundur. Azərbaycanla dostluq Rusiyanın cənub respublikalarının əmin-amanlığı və
inkişaf etməsi deməkdir. Elə götürək Dağıstanı. Orada bir çox ümumi məsələlər var ki, onlar indi heç cür həll
edilmir, lakin onları hər hansı məqamları gücləndirmədən, yalnız qarşılıqlı fəaliyyət rejimində və əmin-amanlıq
şəraitində həll etmək lazımdır. Azərbaycanla əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq Rusiya üçün prinsipial əhəmiyyətə
malikdir. Bu, dövlətin strategiyası olmalıdır. Zənnimcə, Ermənistanla da həmçinin. Biz ən müxtəlif məsələlərimizin həlli yollarını axtarıb tapmalıyıq. Odur ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh probleminin həlli
Rusiya üçün elə bir problemdir ki, Rusiya onunla məşğul olmalıdır. Əgər uzun sürən bu münaqişənin həlli ilə
bir başqası məşğul olsa, bu məsələ müsbət həll edilərsə, onda Rusiya Şimali Qafqazda öz nüfuzunu kəskin
şəkildə zəiflədəcək, Şimali Qafqazda çox şey itirəcəkdir.

71

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ROBERT KOÇARYAN İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Moskva, Kreml
24 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli hər iki ölkə xalqları
üçün günün ən vacib və mühüm məsələsidir. Lakin münaqişənin dincliklə, sülh yolu ilə həlli əsas şərt olmalıdır.
R o b e r t K o ç a r y a n: Biz də münaqişənin sülh yolu ilə həllini istəyirik. Lakin bu zaman hər iki tərəfin
istəkləri nəzərə alınmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, biz torpaqlarımızın, oradan didərgin düşmüş bir milyon qaçqının elinəobasına qaytarılmasını istəyirik. Lakin bütün bu məsələlərin həlli əldə edilənədək atəşkəs rejimi mütləq
saxlanılmalıdır.
R o b e r t K o ç a r y a n: Biz atəşkəs rejiminin saxlanılmasının vacibliyini dərk edirik və buna əməl
edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: ATƏT və onun Minsk qrupu həmsədrləri Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunması sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Bu fəaliyyət sonra da davam etdirilməlidir. Sözsüz
ki, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün hər iki tərəfin milli mənafelər naminə konstruktiv mövqe
tutması və qarşılıqlı kompromislərə getməsi lazımdır.
V l a d i m i r P u t i n: * Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa görüşləri böyük əhəmiyyət
daşıyır. Moskvada bu görüşü keçirdikləri üçün onlara minnətdarlığımı bildirirəm.
Minsk qrupunun həmsədrləri olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi, Rusiya da münaqişənin tezliklə
aradan qaldırılması sahəsində səylərini artıracaqdır.

*

Rusiya Federasiyası prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Putin görüşün ikinci hissəsində iştirak edib.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV, RUSİYA FEDERASİYASI
PREZİDENTİNİN VƏZİFƏSİNİ İCRA EDƏN VLADİMİR PUTİN, GÜRCÜSTAN
PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE VƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ ROBERT
KOÇARYAN ARASINDA KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Moskva, Kreml
25 yanvar 2000-ci il
V l a d i m i r P u t i n: Xoş gəlmisiniz. Bu görüşün keçirilməsinə razılıq verdiyinizə görə təşəkkürümü
bildirirəm.
Qafqaz bölgəsi xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu regionda sülhün, əmin-amanlığın bərpa edilməsi
vacibdir. Qafqazın problemləri çoxdur, bu problemlərin aradan qaldırılması zəruridir. Buna görə də biz bu
ölkələrin qarşılaşdığı çətinliklərin aradan qaldırılmasına, bu respublikalarla qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirəcəyik.
Qafqazda sabitlik, sülh və əmin-amanlıq yaradılması Rusiya üçün də vacibdir. Bölgənin ölkələri arasında
münasibətlər beynəlxalq prinsiplər və ən vacib amil – hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünün tanınması prinsipi
əsasında qurulmalı və inkişaf etdirilməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu görüşümüzü yüksək qiymətləndirirəm. Cənubi Qafqaz ölkələri başçılarının
və Rusiya Federasiyasının rəhbərinin iştirakı ilə keçirilən bu tədbir böyük əhəmiyyət daşıyır.
Cənubi Qafqaz Müstəqil Dövlətlər Birliyində ən mürəkkəb və çox böyük əhəmiyyətə malik bir bölgədir.
Lakin çox təəssüf ki, bu regionda hələ də münaqişələr davam edir. Şimali Qafqazda, Abxaziyada da münaqişələr
davam edir. Lakin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ən uzunmüddətli münaqişədir. Mənim fikrimcə, bu
regiona Rusiya tərəfindən xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məlumdur ki, bu bölgə əsrlər boyu Rusiyanın və SSRİnin tərkibində olmuşdur, lakin regiona, onun problemlərinin həllinə lazımi diqqət və qayğı göstərilmir.
1996-cı ildə Kislovodskda keçirilmiş görüşdə qəbul olunmuş bəyannamə yaxşı bir təşəbbüs idi. Belə bir
görüşün epizodik xarakter daşıması təəssüfləndirici haldır.
Qafqazdakı münaqişələrin həllinə Rusiyanın indiyə qədər lazımi diqqət yetirməməsi narahatlıq yaradır.
Rusiya Cənubi Qafqazın problemlərinin aradan qaldırılmasında öz səylərini artırmalıdır.
Qafqazda tam təhlükəsizlik şəraiti yaradılmalıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə münaqişələr, xüsusilə
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi tezliklə həll olunmalıdır.
Hər bir müstəqil dövlətin ərazi bütövlüyünün tanınması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qafqazda sabitlik və sülh
yaradılması çox vacibdir.
Moskvada belə bir görüşün keçirilməsini bir daha yüksək qiymətləndirirəm. Bu görüş münaqişələr həll
edildikdən sonra Cənubi Qafqaz ölkələri arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr üçün yaxşı zəmin yarada
bilər.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Dörd ölkənin başçılarının belə bir görüşü keçirməsi çox mühümdür.
1996-cı ildə Kislovodskda keçirilmiş görüşü və orada qəbul olunmuş bəyannaməni mən də yüksək
qiymətləndirirəm. Belə görüşlərin indən sonra da davam etdirilməsi zəruridir. Əgər Kislovodsk bəyannaməsində
qaldırılan məsələlər vaxtında öz həllini tapsaydı, indi Qafqazda belə hadisələr baş verməzdi.
Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün tanınması çox vacibdir. Baş vermiş münaqişələrin tezliklə aradan qaldırılması üçün daha ciddi addımlar atılmasına ehtiyac vardır.
R o b e r t K o ç a r y a n: Mənim fikrimcə, bölgədə sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təmin
olunması üçün bir çox məsələlərin həllinə konstruktiv mövqedən yanaşılmalı, hər bir ölkənin marağı nəzərə
alınmalıdır.
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MOSKVA ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN YEKUNLARINA DAİR MDB ÖLKƏLƏRİ DÖVLƏT
BAŞÇILARININ BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI
Kreml sarayı, Aleksandr salonu
25 yanvar 2000-ci il
S u a l (Ukrayna): Cənab prezidentlər, siz aparılmış danışıqlarla əlaqədar sammitin yekunlarını və
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin perspektivlərini necə qiymətləndirirsiniz?
L e o n i d K u ç m a (Ukrayna prezidenti): Əvvəla, biz – bütün prezidentlər yekdil fikirdə olaraq, Boris
Nikolayeviç Yeltsinə Rusiya Federasiyası prezidenti vəzifəsində, başlıcası isə MDB-nin rəhbəri vəzifəsində
gördüyü çox böyük işə görə təşəkkür etdik.
O ki qaldı bugünkü iclasa, mənə elə gəlir ki, burada iştirak edən prezidentlərin hər biri evə bu günə qədər
olduğundan xeyli yaxşı əhval-ruhiyyə ilə qayıdacaqdır. Tam açıqlığı ilə bəyan edə bilərəm ki, bugünkü
sammitin iştirakçıları arasında dialoq əslində ilk dəfə olaraq ən konstruktiv, ən aşkar zəmində keçdi və bu
sammitdən sonra bizdə inam yarandı ki, MDB-nin gələcəyi var. Sağ olun.
P e t r u L u ç i n s k i (Moldova prezidenti): Sizin narahatlığınızı başa düşürük. İnanın, biz daha çox
narahatlıq keçirir və istəyirik ki, MDB indikindən daha yaxşı işləsin. Lakin birlik əslində yeni bir qurumdur və
biz hamımız hər bir ölkənin mənafelərini ümumi mənafelərlə bir növ birləşdirməyin yollarını axtarırıq.
Mən Leonid Daniloviçlə razıyam ki, bu gün söhbət yeni tərkibdə, Birlik Dövlətləri Başçıları Şurasının yeni
sədri Vladimir Vladimiroviç Putinin iştirakı ilə getdi. Demək olar, bütün prezidentlər öz fikrini söylədi. Biz
MDB-nin daha dinamik birlik olması üçün, hamını qane edə biləcək təmas nöqtələrini tapmaq üçün azad ticarət
zonası rejimi çərçivəsində imkanlar və əlavə yollar axtarışı yönümündə işi davam etdirəcəyik.
Çox geniş səpkili məsələlər müzakirə olundu. Onların bəziləri üzrə işçi qruplar yaradılması barədə razılığa
gəldik və düşünürəm ki, biz apreldə növbəti dəfə toplaşdıqdan və güman ki, tam bir sıra problemlərə, ilk
növbədə iqtisadi problemlərə yanaşılmasının ümumi yollarını tapdıqdan sonra daha dəqiq cavab ala
biləcəksiniz. Sağ olun.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v (Qazaxıstan prezidenti): MDB-nin böhran keçirdiyini biz iki ildən də
çox əvvəl Kişinyovda qeyd etmişdik. Onda biz heç bir qərar qəbul etmədik və bir sənəd – azad ticarət zonası
yaradılması haqqında sənəd üzərində işləmək barədə razılığa gəldik. Bu iş mənə tapşırılmışdı və mən Qərbi
Avropa Birliyinin təcrübəsini öyrənərək, təklifimi prezidentlərin hamısına göndərdim. Lakin Kişinyov
görüşündən bəri bu günədək heç bir əməli iş görülməyibdir.
Təbii ki, sədrin dəyişdiyi bu görüşdə, – Boris Nikolayeviç istefaya getdi və MDB-yə yeni sədr, Rusiya
prezidentinin vəzifəsini icra edən şəxs başçılıq etdi, – heç birimiz qlobal məsələlərin həll olunması vəzifəsini
qarşıya qoymamışdıq. Lakin görüşün qapalı hissəsində əla diskussiya, sərbəst fikir mübadiləsi getməsini, hər
kəsin MDB-dən nə gözlədiyini açıqlamasını müsbət hal sayıram. Onu da müsbət hal sayıram ki, biz hər halda,
növbəti iclasımızadək bir neçə məsələ üzrə işçi qrupu yaratmaq tapşırığı verdik:
Birincisi, azad ticarət zonasının xarici sərhədlərini müəyyən etmək, bunsuz heç bir azad ticarət zonası
olmayacaqdır.
İkincisi, terrorizmə, narkobiznesə və ekstremizmə qarşı mübarizə mərkəzi yaradılması məsələsi barədə. Bu
məsələ ilə bütün dövlətlərin Təhlükəsizlik Şuraları məşğul olacaqdır. Zənnimcə, bu, tamamilə konkret qərardır.
Hesab edirəm ki, bu gün diqqəti üç məsələlər – iqtisadi inteqrasiya, təhlükəsizlik məsələləri və humanitar
məsələlər üzərində cəmləşdirmək lazımdır. Bax, dövlətlərimiz bu üç məsələdə strateji əməkdaşlıq edə bilərlər.
Ümidvaram ki, bütün təkliflər, o cümlədən azad ticarət zonasına dair təkliflər sadə insanlara doğru atılan
ən sadə addımdır. Avrasiya ideyası həmin ideyaları qəbul edən dövlətlərlə gələcək danışıqlarımızda
irəlilədiləcəkdir. İnteqrasiyanın bütün bu məsələləri barədə öz rəyi olan dövlətlərə isə biz hörmət və
etimadla yanaşmalı, bir-birimizi başa düşməliyik.
A l e k s a n d r L u k a ş e n k o (Belarus Respublikasının prezidenti): Hörmətli yoldaşlar, həmkarlarımın
burada dediklərinə nə isə əlavə etmək yəqin ki, çətindir. Mən ancaq problemi konkretləşdirib cavab verməyə
çalışacağam.
Bu gün biz siyasi cəhətdən mühüm məsələ olan kadr məsələsinə, təşkilati və iqtisadi məsələlərə baxdıq. Bu
onu göstərir ki, gündəlik hərtərəfli hazırlanmışdı və müzakirə getdi.
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Burada kadr məsələsindən danışıldı. Biz Dövlət Başçıları Şurasının sədrini seçdik. Belarus tərəfi Vladimir
Vladimiroviç Putinin bu vəzifəyə seçilməsini, əvvəla, Rusiya Federasiyasına böyük etimad kimi, ikincisi isə, bu
çox böyük dövlətə hazırda başçılıq edən insana etimad kimi qiymətləndirir.
Terrorizmə, ekstremizmə qarşı müqavimət göstərilməsinə aid məsələ və bu dəhşətli bəlalara qarşı mübarizə
proqramının işlənib hazırlanması haqqında qəbul edilmiş qərarlar mühüm siyasi məsələdir.
Biz həmçinin razılığa gəldik ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi Baş Qərargahı – İcraiyyə Komitəsi strukturlarının
yaradılması aprel-may aylarınadək başa çatdırılacaq və bu model əvvəlcə Dövlət Başçıları Şurası sədrinin –
Vladimir Vladimiroviç Putinin, sonra isə ümumi iclasın müzakirəsinə veriləcəkdir. Dediyim kimi, bu, əsas
təşkilati məsələdir.
Çox mühüm olanı budur ki, bu gün azad ticarət zonası barədə, – ancaq təəssüflər olsun, növbəti dəfə, – fikir
mübadiləsi aparıldı. Bilirsiniz ki, qəbul etdiyimiz axırıncı sənədi yalnız üç dövlət hələ də ratifikasiya
etməmişdir. Bir dövlət isə onu ümumiyyətlə, imzalamamışdır. O yerdə ki, bu sənədi ratifikasiya etmişlər, o,
həmin dövlətlərdə qanuna çevrilmişdir. Onu öz parlamentlərində ratifikasiya etməyənlərin hamısı bildirmişdir
ki, bu sənədlər yaxın vaxtlarda ratifikasiya üçün təqdim olunacaqdır. Bu, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin mövcudluğu ərzində atılmış ən iri addım olacaqdır və biz işimizin ən başlıca istiqamətini – iqtisadi inteqrasiya məsələlərini qanunvericilik yolu ilə təsdiqləyəcəyik.
Ümumiyyətlə desək, bugünkü iclasın fərqləndirici xüsusiyyəti onun çox dinamik, çox demokratik və çox
konstruktiv keçməsindən ibarətdir ki, bunu da mən ən əvvəl Dövlət Başçıları Şurasının yeni seçilmiş sədri ilə
bağlayıram. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar, MDB Dövlət Başçıları Şurasının bugünkü iclasını
əlamətdar və hətta müəyyən dərəcədə tarixi iclas hesab edirəm. Belə ki, MDB-nin əsası qoyulandan bəri ona
Boris Nikolayeviç sədrlik edirdi, biz səmərəli işinə görə ona təşəkkürümüzü bildirdik. Bu gün isə Dövlət
Başçıları Şurasının yeni sədrini – Rusiya Federasiyası prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Vladimiroviç
Putini seçdik. Bununla da biz Rusiyaya və prezident vəzifəsini icra edən Vladimir Vladimiroviç Putinə yenidən
inam və ümidlə etimad göstərdik ki, o, Rusiyanın prezidenti seçiləcəkdir. Elə bugünkü görüşümüz də
cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi, bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi və ölkələrimizin hamısında
mövcud olan bütün nöqsanların aradan qaldırılması üçün Rusiyanın həyata keçirdiyi xəttin müəyyən dərəcədə
dəstəklənməsi deməkdir. Demokratikləşdirmə və bazar iqtisadiyyatı sahəsində Rusiyanın həmişə – keçmişdə də,
bu gün də bizə nümunə olduğunu nəzərə alaraq ümid edirik ki, indi bu proseslər daha uğurla inkişaf edəcəkdir.
Əvvəlki bütün iclaslarla müqayisədə, mən dövlət başçılarının indiki qapalı iclasından daha çox məmnunluq
duydum. Həqiqətən, demokratiklik, sərbəst fikir mübadiləsi mühiti yaradılmışdı. O qədər də çox sənəd qəbul
etməsək, müzakirə üçün hazırlanmış bəzi sənədləri imzalamasaq və ya qəbul etməsək də, həm MDB-nin
fəaliyyəti ilə bağlı, həm də beynəlxalq xarakterli bir çox məsələlər barəsində olduqca səmərəli fikir mübadiləsi
apardıq. Ümidvaram ki, bu görüşü dönüş nöqtəsi adlandırmaq olar, əlbəttə, bir şərtlə ki, MDB rəhbərliyindəki
bu cür ruh, bu cür mövqe, bu cür demokratizm bundan sonra da davam və inkişaf etdirilsin.
Əlbəttə, bu cür şəraiti bütün dövlət başçıları yaratmışdılar, çünki fəallıq çox idi. Bunun üçün şəraiti, imkanları
isə yeni sədrimiz yaratmışdı, buna görə mən ona şəxsən minnətdaram.
V l a d i m i r P u t i n (Rusiya Federasiyası prezidenti vəzifəsini icra edən): Sağ olun, Heydər Əliyeviç.
Mətbuatın diqqətini buna cəlb etmək istəyirəm ki, bütün MDB ölkələri ilə əməkdaşlıq Rusiya üçün mütləq
öncül istiqamət olub, indi də belədir və gələcəkdə də belə olacaqdır! Mütləq öncül istiqamət! Biz bu münasibəti
birlik çərçivəsində çoxtərəfli əsasda da inkişaf etdirməyə hazırıq, bunu regional əsasda da etməyə hazırıq.
Bunun səbəbi aydındır. Belə ki, keçmiş Sovet İttifaqı məkanında milyonlarla rus yaşayır, milyonlarla adam rus
dilini ana dili hesab edir, onlar rus mədəniyyəti ilə bağlıdırlar. Bu aydındır.
Bütün bunlarla yanaşı, – bu gün biz hətta qabaqcadan planlaşdırılmış diskussiya çərçivəsindən kənara
çıxaraq bu barədə də kifayət qədər ətraflı danışdıq, – bildirdik ki, istehsal, təsərrüfat, iqtisadi əlaqələrimizi
dəstəkləmək və inkişaf etdirmək lazımdır. Azad ticarət zonası üzrə diskussiya da məhz bu səbəbdən yarandı. O,
birgə işimizin planında nəzərdə tutulmamışdı.
Mənə elə gəlir ki, biz əməkdaşlığımızın bəzi prinsipial əsaslarının başa düşülməsində həqiqətən irəliləmişik.
Bildirdik ki, MDB yaradılarkən çoxları bu təşkilata keçmiş Sovet İttifaqının qalığı kimi, Sovet İttifaqından
qalmış təzahür kimi baxırdılar, guya bu təzahür ona görə meydana gəlmişdi ki, bir tərəfdən, dezinteqrasiya ilə
bağlı mənfi proseslər sarıdan narahatlıq vardı, ölkələrimizin xalqlarını arxayın etmək lazım idi, digər tərəfdən,
bu prosesin bütün iştirakçıları kəskin dönüş hərəkətlərinə bəlkə də hazır deyildilər. Bunu da açıq etiraf etmək
lazımdır.
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Bu gün aydındır ki, postsovet məkanında azad, tamamilə müstəqil dövlətlər yaranmışdır və bu baxımdan
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin rolu da xeyli dərəcədə dəyişir. O, vahid dövlət çərçivəsində olduğumuz dövr
ərzində yaxşı, ən yaxşı nə vardısa, onların hamısını qoruyub saxlamağa kömək edən mexanizmə çevrilməlidir.
Belə imkanlar da var. Onlar əsasən bundan irəli gəlir ki, bu cür tələbat var və biz bu tələbatın ödənilməsi
mexanizmləri haqqında danışdıq.
Mən sizin diqqətinizi buna cəlb etmək istərdim ki, işin gedişində təhlükəsizlik məsələlərinə xeyli fikir
verildi. Bu da təsadüfi deyildir. Sovetlər İttifaqı parçalandıqdan sonra bəzi mərkəzlərdə, – Özbəkistan prezidenti
bu gün bu barədə kifayət qədər inandırıcı şəkildə danışdı, – bəzi xarici mərkəzlərdə belə bir xülya yarandı ki,
postsovet məkanında zəif yerlər əmələ gəlmişdir və burada beynəlxalq terrorizmin və ekstremizmin ən müxtəlif
formaları və növləri fəal inkişaf edə bilər. Aydın başa düşülür ki, bizim buna haqqımız yoxdur və onlara heç bir
imkan verməyəcəyik. Heç bir imkan. Bizim birgə səylərimiz fəal, qətiyyətli və səmərəli olacaqdır. Birgə
səylərimiz Qırğızıstana qarşı lap bu yaxınlarda müşahidə etdiyimiz sui-qəsdlə əlaqədar indiyədək göstərilmiş
səylərə nisbətən daha səmərəli olacaqdır. Məhz buna görə də danışıqların istisnasız olaraq bütün iştirakçıları
terrorizmə və ekstremizmə qarşı, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə birgə dövlətlərarası məqsədli
proqram hazırlanmasının və bu proqram çərçivəsində vahid antiterror mərkəzi yaradılması imkanlarının
nəzərdən keçirilməsinin zəruriliyi barədə Qazaxıstan prezidentinin hazırlanmış qərarlar çərçivəsindən kənara
çıxan təklifini dəstəklədilər. Biz bir sıra ölkələrin silahlı qüvvələrinin bu ilin yazında Özbəkistan və Qırğızıstan
ərazisində birgə təlimlər keçirmək niyyətini bəyəndik. Təlimlərdə beş dövlətin silahlı qüvvələri iştirak
edəcəklər.
Sözümün sonunda bildirmək istərdim ki, Rusiya nümayəndəsinin MDB Dövlət Başçıları Şurasının sədri
seçilməsi inteqrasiya proseslərində Rusiyanın rolunun etirafı deməkdir. Odur ki, bu qərara görə bütün
həmkarlarıma öz şəxsi minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Mən bunu qapalı iclasda demişəm və zənnimcə,
mətbuat qarşısında da demək doğru olardı ki, birlik dövlətlərinin liderləri simasında biz böyük dövlət fəaliyyəti
və ictimai fəaliyyət təcrübəsinə malik insanları görürük və onların məni sədr vəzifəsinə seçmək barədə
Rusiyanın xeyrinə olan qərarı şəxsən mənim üçün böyük şərəfdir. Onlara çox sağ olun deyirəm.
R o b e r t K o ç a r y a n (Ermənistan prezidenti): Hörmətli dostlar, hamının dediyi kimi, bu iclasın
xüsusiyyəti gündəliyin və reqlamentin çərçivəsindən çox-çox kənara çıxan açıq söhbət getməsindədir. Əlbəttə,
hesab edirəm, buna Rusiya prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Putin istiqamət verdi. Zənnimcə, biz
hamımız istərdik ki, hər bir iclasda məsələlərin bütün spektri üzrə vəziyyəti çox sərbəst müzakirə etməyə
imkanımız olsun. Bu, bizə bir-birimizi daha yaxşı başa düşməyə, bir-birimizin narahatlığını anlamağa imkan
verir. Bu, birincisi.
MDB-nin gələcəyi barədə. Belə düşünürəm ki, bugünkü çıxışın xarakterinin özü və müzakirə olunmuş
mövzular əməkdaşlığımızın hansı istiqamətlərdə daha səmərəli ola biləcəyini göstərir. Söhbət ən əvvəl
təhlükəsizlik, terrorizmə müqavimət məsələlərindən, tam bir sıra digər məsələlərdən getdi. İqtisadi
əməkdaşlığın, iqtisadi inteqrasiyanın daha fəal getməsi üçün, zənnimcə, bütün ölkələrin iqtisadi islahatlarında,
iqtisadi siyasətində mövqelərin müəyyən qədər uyğunlaşdırılması gərəkdir ki, iqtisadiyyatlarımız bir-biri ilə
bağlana bilsin. Bu halda MDB-nin ümumi məkanında hökumətlərarası münasibətlərdə müəyyən şərait
yaradılaraq, inteqrasiya prosesləri avtopilot rejimində gedərdi. Əks halda biz hər bir qərarı hansısa güc tədbirləri
vasitəsilə irəlilətməli olarıq. Zənnimcə, bu məsələni ciddi surətdə müzakirə etmək lazımdır ki, iqtisadi
əlaqələrimiz MDB iqtisadi inteqrasiya vasitəsilə də əsaslı şəkildə möhkəmlənsin. Bu gün əmtəə dövriyyəsinə
dair göstəricilər bunun tamamilə əksinə olduğuna dəlalət edir. Bütün səylərimizə baxmayaraq, hələlik iqtisadi
dezinteqrasiya gedir. Növbəti iclasımızda ümumi diqqətin məhz bunun üzərində cəmləşdirilməsini istərdim.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e (Gürcüstan prezidenti) : Xanımlar və cənablar, həmkarlarım sualınıza
ətraflı cavab verdilər. Rusiya üçün və müstəqil dövlətlər üçün gördüyü bütün işlərə görə Boris Nikolayeviç
Yeltsinə dərin hörmət bəslədiyimizi bir daha təsdiq etmək istəyirəm.
Həmçinin nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, biz Vladimir Vladimiroviç Putini MDB Dövlət Başçıları Şurasının
sədri kimi yüksək vəzifəyə namizəd göstərəndə və hamılıqla təsdiq edəndə yekdil rəydə olduq. Onun bu ilk
görüşü, ilk iclası necə inamla, səriştə ilə keçirdiyini görmək və müşahidə etmək, zənnimcə, bizim hamımıza çox
xoş təsir bağışladı.
Diqqəti cəlb etmək istədiyim ikinci bir məsələ barəsində. Bizim hamımızda ehtiyac yaranmışdır ki, qapalı
iclaslar deyilən belə iclaslarda vaxtı çatmış problemlərə daha çox diqqət yetirək, ciddi reqlamentlə
kifayətlənməyərək dörd-beş saat, nə qədər lazımdırsa vaxt sərf edək ki, aramızda problemlər yığılıb qalmasın.
Beynəlxalq terrorizmə, ölkələrimizdə hələ də qarşılaşdığımız terrorizmə, mütəşəkkil cinayətkarlığa,
təcavüzkar separatizmə, təcavüzkar millətçiliyə bütün həmkarlarımın, bütün prezidentlərin kəskin, daha
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məsuliyyətli münasibətini də vurğulamaq istərdim. Təəssüf ki, bu hallar kifayət qədər dərin kök atmışdır və hər
birimiz, hamımız onlara qarşı əlbir, daha kəskin mübarizə aparmağa hazırıq.
Terrorizmə, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ölkələrimizin hüquq-mühafizə orqanları, güc
strukturları arasında əməkdaşlığın vacibliyini nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Deməliyəm ki, bu baxımdan
Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi çox yaxşı nümunə göstərir. Mən bunu ona görə demirəm ki, nazir
buradadır. Biz həqiqətən yəqin etmişik ki, cinayətkarlara qarşı görülən birgə tədbirlər nə dərəcədə
səmərəlidir.
Daha bir məsələ barəsində. Qəbul etdiyimiz qərarların, yaxşı qərarların yerinə yetirilməməsi praktikamızda
prinsipcə qeyri- məqbuldur. Bu, azad ticarət sahəsində də, iqtisadi inteqrasiya sahəsində də, bir çox digər
sahələrdə də belədir. Zənnimcə bugünkü gündən sonra, xüsusən apreldə keçiriləcək növbəti görüşdən sonra biz
prinsipcə bütün məsələlərdən çox ətraflı və konkret şəkildə danışacağıq.
Daha bir məsələ. Regional təhlükəsizlik məsələsi ciddi şəkildə müzakirə edildi və bu barədə də tamamilə
konkret mülahizələr söylənildi. Sağ olun.
Ə s g ə r A k a y e v (Qırğızıstan prezidenti): Hörmətli xanımlar və cənablar, 2000-ci ildə MDB
çərçivəsində ölkələrimiz arasında daha səmərəli əməkdaşlığın uğurlu olacağına məndə də nikbinlik və əminlik
hissi var. Sağ olun.
İ m a m ə l i R ə h m o n o v (Tacikistan prezidenti): Hörmətli xanımlar və cənablar, nə isə əlavə etmək
çətindir, çünki hörmətli həmkarlarım bugünkü görüşün və qəbul olunmuş qərarların mahiyyətini izah etdilər.
Mən yalnız Vladimir Vladimiroviç Putini sədr vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə bir daha təbrik etmək və qəbul
etdiyimiz qərarların həyata keçirilməsində ona uğurlar arzulamaq istəyirəm. Sağ olun.
İ s l a m K ə r i m o v (Özbəkistan prezidenti): Kütləvi informasiya vasitələrinin hörmətli nümayəndələri,
hörmətli dostlar, ilk öncə bildirmək istərdim ki, MDB-nin mövcudluğu ərzində dəfələrlə elə vəziyyətlər, mən
deyərdim, ekstremal vəziyyətlər yaranmışdı ki, əvvəlcədən, xüsusən, kütləvi informasiya vasitələrində belə
mülahizələr və fikirlər söylənilirdi ki, MDB dağılmaq üzrədir, can üstədir, MDB əslində amorf və azsəmərəli
təşkilatdır, guya vəziyyət elədir ki, MDB sabah öz varlığına son qoyacaqdır.
Deməliyəm ki, MDB-nin iclasının yanvarda keçirilmə vaxtı Boris Nikolayeviç Yeltsin MDB Dövlət
Başçıları Şurasının sədri və Rusiya prezidenti olarkən təyin edilmişdi. Buna görə də ilk öncə qeyd etmək
istərdim ki, MDB-nin növbəti zirvə görüşünün keçirilmə tarixi qabaqcadan müəyyənləşdirilmişdi. Lakin
dekabrın 31-də Boris Nikolayeviç Yeltsin istefa verən kimi və Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiya prezidenti
vəzifəsinin icraçısı təyin olunan kimi MDB-nin perspektivləri barədə, MDB-nin sabah fəaliyyət göstəribgöstərməyəcəyi barədə yenə də müəyyən fikirlər, mülahizələr söylənməyə başladı. Bu faktdır. Bütün bunlar
sabah MDB-yə kimin rəhbərlik edəcəyi ilə və ya MDB-də sədrlik edəcəyi ilə bağlı idi. Bu diskussiya üç həftə
ərzində davam etdi, getdikcə də artdı və məsələ bu gün, nəhayət, həll olundu. İnformasiyalara nəzər yetirsək
görərik ki, dünənədək belə bir fikir vardı ki, kimsə namizəddir, kimsə əleyhinə çıxacaqdır və sair. Lakin MDBdə kimin sədrlik edəcəyi barədə lap son vaxtadək müəyyən fikir olmamışdır. Mən Rusiya prezidentinin
vəzifəsini icra edən Vladimir Vladimiroviç Putinin MDB-nin sədri vəzifəsinə yekdilliklə seçilməsindən mən
xoşhal oldum və bunu nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Təkrar edirəm, xoşhal oldum. Başqa fikir söyləyənlər
müəyyən dərəcədə məyus oldular, yaxud sabah məyus olacaqlar.
Nə üçün bu fikirdəyəm? Mən bu mövzuda artıq çoxdan danışmışam, – bu, Özbəkistanın nöqteyi-nəzəridir,
– və demişəm ki, MDB-nin mövcudluğu özlüyündə Rusiyanın MDB-də necə çıxış etməsindən və MDB-nin
perspektivlərini, mənasını necə görməsindən, MDB-nin birləşdirici pilləsi, hətta deyərdim, bel sütunu olan
Rusiyanın birliyin tərkibinə daxil olan ölkələrə münasibətindən çox asılıdır. Təkrar edirəm, MDB-nin
mövcudluğunun, öz perspektivlərimizi müəyyənləşdirməyin dönüş mərhələsində olduğumuz bir vaxtda
Vladimir Vladimiroviç Putinin MDB Dövlət Başçıları Şurasının sədri seçilməsi haqqında bugünkü qərarı,
hətta deyərdim, ən prinsipial qərarı dönüş yaradan, həlledici və MDB-nin sabah da var olacağına böyük
nikbinlik aşılayan qərar hesab edirəm. Əks halda, – mən bunu dünən də, bir qədər əvvəl də demişəm, – əgər
bu gün başqa bir qərar qəbul etsəydik, əminəm ki, onda MDB-nin perspektivləri xəyali olardı. Çünki
əminəm ki, başqa düzgün bir qərar mövcud deyildi.
Buna görə də demək istərdim ki, əlbəttə, biz bu gün çox məsələləri müzakirə etdik, lakin prinsipial məsələ
məhz bundan ibarət idi ki, sabah MDB-yə kim rəhbərlik edəcək, birliyin perspektivlərini kim
müəyyənləşdirəcək və Rusiya prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Putini bu vəzifəyə seçmək üçün biz
bir-birimizi nə dərəcədə başa düşəcək və zəka nümayiş etdirəcəyik.
Başa düşürəm, bəziləri deyə bilərlər ki, Vladimir Vladimiroviç Putinin bu vəzifəyə seçilməsini dəstəkləmək
də MDB ölkələri rəhbərlərinin müəyyən dərəcədə xidmət göstərmək istəyi var. Bu kürsüdən istifadə edərək
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demək istərdim ki, bəli, burada iki fikir ola bilməz, biz Vladimir Vladimiroviç Putini MDB Dövlət Başçıları
Şurasının sədri vəzifəsinə dəstəkləməklə Rusiya prezidenti vəzifəsində kimi görmək istədiyimiz barədə öz
mülahizəmizi, buna, ola bilər, öz münasibətimizi ifadə edirik.
Vurğulamaq istədiyim ikinci məsələ. MDB-nin, nəhayət, işə düşməsi üçün Rusiyanın növbəti dəfə bu
mexanizmdən istifadə etmək imkanı yaranmışdır. Biz hamımız başa düşürük ki, MDB yaranması məntiqi
qərardır. Dünən Eduard Amvrosiyeviçin qeyd etdiyi kimi, MDB olmasaydı, onda biz Yuqoslaviya variantı ilə
gedəcəkdik. Odur ki, MDB lazım idi. Lakin birliyə yeni nəfəs, yeni təkan vermək gərəkdir. Əgər Rusiya MDByə arxalanmaq istəyirsə, əgər Rusiyanın mənafeləri həm də postsovet məkanında müəyyənləşirsə, onda bu imkandan istifadə etməlidir. Hesab edirəm ki, bu gün biz Vladimir Vladimiroviç Putini sədr vəzifəsinə seçməklə
Rusiyaya MDB-ni möhkəmlətmək üçün bir daha imkan veririk ki, onun perspektivləri meydana gəlsin.
Sözümü tamamlayaraq nə demək istərdim? Vladimir Vladimiroviç indi dedi ki, bəzi yerlərdə müəyyən
qüvvələr peyda olmuşdur və onlar hansısa boşluqlar, zəif nöqtələr aşkara çıxarırlar ki, bunların vasitəsilə nəinki
MDB-ni dağıtsınlar, həm də bəzi coğrafi-siyasi məqsədlərini həyata keçirsinlər. Mən hətta deyərdim ki,
yoluxucu ekspansiya prosesi gedir, bunu başqa cür adlandırmaq olmaz, çünki ekstremizm, beynəlxalq terrorizm
və bunlarla bağlı olanlar artıq MDB ərazisinə soxulur. Əgər biz buna birlikdə müqavimət göstərməsək, onu
lazımınca dəf etməsək, sabah artıq gec olacaqdır. Bununla əlaqədar mən bu gün qəbul edilmiş qərarı və Vladimir Vladimiroviç Putinin verdiyi bəyanatı tamamilə dəstəkləyirəm ki, qoy ümid bəsləməsinlər. Mən Putinin bu
bəyanatında özüm üçün ciddi bir dəstək görürəm. Bilmək istəsəniz, bu, məndə nikbinlik doğurur ki, Rusiyanın
simasında biz elə bir qüvvəyə arxalana bilərik ki, bu qüvvə postsovet məkanında terrorizmin, ekstremizmin
ekspansiyası prosesi baş verdiyi bir vaxtda müəyyən mərkəzlərdə hazırlanan bütün bu coğrafi-siyasi planları,
bəslənilən ümidləri bizimlə birlikdə dəf edəcəkdir. Sözümü bununla bitirmək istərdim.
S u a l : Mənim sualım dörd prezidentədir. Bu gün dörd dövlətin – Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan və
Gürcüstanın dövlət başçılarının görüşü keçirilmişdir. Bu görüşün yekunları barədə danışa, habelə belə
bir suala cavab verə bilərsinizmi ki, regional təhlükəsizlik modeli necə, hansı prinsiplər əsasında və hansı
formatda olmalıdır?
R o b e r t K o ç a r y a n: Biz həqiqətən belə formatda görüşdük və bu, bir vaxtlar keçirilən, təəssüf ki,
ənənəyə çevrilməyən Kislovodsk görüşünün bir növ davamı oldu.
Deməliyəm ki, bu gün biz hansısa müəyyən qərarlar qəbul etmədik. Amma, zənnimcə, başlıca bir qərar qəbul
olundu – belə bir ümumi razılığa gəlindi ki, bu məsləhətləşmələri davam etdirmək lazımdır, regional
təhlükəsizlik üzrə vəziyyəti necə təsəvvür etdiyimizi müəyyənləşdirməyə çalışmaq, bölgənin bütün ölkələri
üçün, xüsusən həmin məsələni müzakirə etmiş dörd ölkə üçün məqbul olan regional təhlükəsizlik formulunu
tapmaq gərəkdir.
İkincisi. Biz bütün bu məsələləri, sadəcə olaraq, konkretləşdirmək və bu görüşlərimizi müəyyən sistemli işə
çevirməyə çalışmaq barədə razılığa gəldik. Bu işin məntiqi sonluğu isə, görünür, regional təhlükəsizlik sistemi
yaradılmasından ibarət olmalıdır. Mən Ermənistanın bu məsələdə mövqeyindən ayrıca danışa bilərdim, lakin
bunu etmək istəmirəm, çünki ümidvaram ki, biz, hər halda, ümumi mövqeyi müəyyənləşdirəcəyik. Həm də ona
görə danışmıram ki, mövqelərdəki fərq barədə indi diskussiya açılmasını istəmirəm, fərq isə, yəqin ki, var.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mən dörd prezidentin bir araya gələrək, bu çox kəskin problemləri
müzakirə etməsi faktının özünə böyük əhəmiyyət verirəm. Bu, birincisi.
İkincisi. Əlbəttə, biz narahatlıq və təşviş hissi keçirdiyimizi bildirdik ki, vaxtilə qəbul edilmiş yaxşı
qərarlardan, o cümlədən hazırlanmasında və qəbul olunmasında əslində bütün prezidentlərin, – mən Cənubi
Qafqaz ölkələrinin prezidentlərini, Şimali Qafqaz xalqlarının liderlərini nəzərdə tuturam, – iştirak etdiyi
Kislovodsk bəyannaməsinin potensialından istifadə olunmamışdır. Eləcə də bir çox maraqlı fikirlər, tam konkret
təklif və araşdırmalar kağız üzərində qalmışdır.
Üçüncüsü. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın dedikləri barədə. Biz razıyıq ki, bu problemlərə daha
sistemli şəkildə yanaşmaq, yəni sistemli əsasda görüşmək və qəbul edilmiş qərarların həyata keçirilməsinə
çalışmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, dörd prezidentin burada, Moskvada görüşməsi üçün Vladimir Vladimiroviç
Putinin göstərdiyi təşəbbüs, şübhəsiz, nəticəsiz qalmayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlumdur ki, Qafqaz Müstəqil Dövlətlər Birliyində mürəkkəb bölgələrdən biridir.
Cəsarətlə deyə bilərəm ki, o, hətta dünya miqyasında mürəkkəb bölgələrdən biridir. Qafqazda münaqişələr baş
verir, 1988-ci ildən bəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi – Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə gedir,
Abxaziya münaqişəsi gedir. Habelə Şimali Qafqazda da uzun illərdən bəri davam edən münaqişə. Ona görə də
bu bölgəyə çox böyük diqqət yetirilməli idi. Mənim fikrim isə belədir ki, bunu Rusiya etməli idi, çünki biz
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hamımız uzun müddət Rusiyanın tərkibində, Sovet İttifaqının tərkibində olmuşuq, Rusiya, Moskva tərəfindən
idarə edilmişik, onların rəhbərliyi altında olmuşuq.
Amma çox təəssüf ki, indiyədək bu bölgəyə lazımi diqqət, nəinki lazımi, həm də ümumən diqqət
göstərilməmişdir. 1996-cı ildəki Kislovodsk görüşümüz yaxşı görüş idi. Lakin o görüş, – bu gün mən bunu deyə
bilərəm, – bəlkə də epizodik xarakter daşımışdır, halbuki onda biz yaxşı bəyannamə qəbul etmişdik. Ancaq
açığını deyəcəyəm, o vaxt həmin görüş başqa məqsədlər də güdürdü. Odur ki, Rusiya tərəfindən bu münaqişələrə indiyədək diqqət yetirilməməsi bizi, şübhəsiz, həmişə ağır vəziyyətə salmışdır və salır. Təbii ki, Cənubi
Qafqazda təhlükəsizlik üçün şərait olmamasından, Şimali Qafqazda da mürəkkəb problemlər olmasından
Rusiyanın özü də çətinliklər çəkir.
Vladimir Vladimiroviç Putinin təşəbbüs göstərməsini və prezident vəzifəsini icra edən yeni bir şəxs kimi
vəziyyətin ondan ötrü mürəkkəb olmasına baxmayaraq, vaxt ayırmasını, bizimlə görüşüb fikir mübadiləsi
aparmasını artıq irəliyə doğru əhəmiyyətli addım sayıram.
Həmkarlarımın dediyi kimi, biz məsələlər barəsində həqiqətən fikir mübadiləsi apardıq, onları müzakirə
etdik. Əlbəttə, hər hansı qərarlardan danışmaq hələlik tezdir. Ancaq bu, irəliyə doğru getməkdir və Qafqazda və
Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın təmin olunmasına Rusiyanın böyük maraq göstərdiyinə
sübutdur.
Əlbəttə, Cənubi Qafqazda tam təhlükəsizliyi və əməkdaşlığı təmin etmək üçün münaqişələri, xüsusən
Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişəni, habelə digər münaqişələri aradan qaldırmaq lazımdır. Bunsuz
təhlükəsizlikdən ciddi şəkildə danışmaq mümkün deyil. Şimali Qafqazda münaqişənin nizama salınmalı
olmasına və bundan ötrü tədbirlər görüldüyünə gəldikdə isə, bu da bütün Qafqazda vəziyyətin tədriclə
sabitləşdirilməsi üçün mühüm addımdır. Bu görüşü çox faydalı hesab edirəm, onu gələcək qarşılıqlı fəal
tədbirlərimiz üçün başlanğıc sayıram və buna ümid bəsləyəcəyəm.
V l a d i m i r P u t i n: Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyevin indi söylədiyi bu sözlərlə,
zənnimcə razılaşmayan olmaz ki, şübhəsiz, Qafqaz nəinki postsovet məkanında ən mürəkkəb bölgələrdən biri,
həm də ümumiyyətlə, dünyanın ən mürəkkəb bölgələrindən biridir. Biz belə bir fikirlə razılaşdıq və
diskussiyamızın iştirakçılarından birinin dediyi kimi, regional sahədə birgə işimiz hansısa yeni fikir ayrılıqları
doğurmamalı, bu prosesin iştirakçılarının dünyanın başqa ölkələri, başqa dövlətləri ilə, o cümlədən də Qafqazın
yaxınlığında yerləşən ölkələrlə əməkdaşlığına hər hansı yeni əngəllər törətməməlidir. Qətiyyən törətməməlidir.
Burada biz məlum tibbi prinsip – «ziyan vurma» prinsipi üzrə hərəkət edəcəyik. Bu, birincisi.
Diqqəti cəlb etmək istədiyim ikinci məsələ. İstisnasız olaraq hamı razılaşdı ki, əgər biz diskussiyanı belə bir
heyətdə davam etdirsək, onda, şübhəsiz, hamılıqla qəbul olunmuş beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında hərəkət
edəcəyik, onların arasında ən ümdə prinsiplərdən biri isə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün sözsüz tanınmasından
ibarətdir. Ümidvaram ki, bölgədə baş verən mürəkkəb prosesləri nəzərə alaraq, bu dediklərimi siz də bizim başa
düşdüyümüz kimi başa düşürsünüz.
Nəhayət, fəaliyyətimizin, şübhəsiz, yalnız bir son məqsədi ola bilər – sabitlik, sülh və tərəqqi üçün şəraitin
yaradılması.
S u a l (Rusiya): Vladimir Vladimiroviç, siz MDB ölkələrində rusdilli əhalinin vəziyyəti barədə
Rusiyanın mövqeyini dəqiqləşdirə bilərsinizmi?
V l a d i m i r P u t i n: Mövqeyimiz çox sadə və açıqdır. Biz bunu əsas götürürük ki, rus dilini öz ana dili
sayan, Rusiyada yaşamaq istəyən adamlara bundan ötrü hüquq və imkan verilməlidir. MDB-nin bu gün
yaşadıqları müstəqil dövlətlərini vətən seçən adamlara özlərini o ölkələrin tam hüquqlu vətəndaşları kimi hiss
edə bilməsi üçün öz mədəniyyətini, dilini inkişaf etdirmək, təhsil almaq imkanı olmaqdan ötrü demokratik
prosedurlarda nəzərdə tutulan bütün vasitələrdən istifadə etmək imkanı yaradılmalıdır. Bu o deməkdir ki, Rusiya
Federasiyası da birliyin müstəqil dövlətlərinin Rusiyada yaşayan vətəndaşları üçün bunların hamısını etməlidir.
Rusiya bu istiqamətdə ardıcıllıqla və qətiyyətlə fəaliyyət göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən əlavə etmək istərdim. Bəyan edə bilərəm ki, Azərbaycanda rusdilli əhalinin
vəziyyəti əladır, bütün şərait yaradılmışdır, rus məktəbləri var, rusdilli məktəblərdə çoxlu azərbaycanlı oxuyur.
Bizim ancaq dərsliklərə ehtiyacımız var, onları da Moskvadan alırıq. Ona görə də ölkəmizin rusdilli əhalisinin
nümayəndələri, necə deyərlər, Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşları və mənim ən böyük dostlarımdır, onlar
həmişə mənə səs verirlər.
V l a d i m i r P u t i n: Mən bunu təsdiq edirəm. Bu, statistika məlumatı ilə də təsdiq olunur. Rusdilli
əhalinin faiz etibarilə ən az axını Azərbaycandandır.
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MOSKVADAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
25 yanvar 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, Siz Moskva görüşünü dönüş yaradan sammit adlandırdınız. Sizcə, bu
görüşün əhəmiyyəti nədədir?
C a v a b: Görüşün əhəmiyyəti ondadır ki, bilirsiniz, Müstəqil Dövlətlər Birliyi neçə illərdir fəaliyyət
göstərir, ancaq mənim verdiyim qiymət ondan ibarətdir ki, - orada mətbuat konfransı oldu, mən orada da
demişəm, yəqin bizim televiziyada verəcəklər, eşidəcəksiniz, - dövlət başçılarının bu görüşü və aparılan
müzakirələr, qəbul olunan qərarlar Müstəqil Dövlətlər Birliyinin indiyə qədərki bütün fəaliyyətindən fərqlənir.
Dövlət başçılarının görüşü bağlı görüşdür. Bu görüş çox səmərəli, demokratik şəraitdə, fikir azadlığı
şəraitində keçdi. Hərə öz fikrini dedi, çox məsələləri müzakirə elədik. Bəzi məsələlər, - hansılar ki, ümumi
iclasa çıxarılmalı, qərar qəbul olunmalı idi, - onların bəziləri ayrı-ayrı prezidentlərin iradına görə qəbul
edilmədi, təxirə salındı. Mən dövlət başçılarının görüşündən çox məmnunam.
Bilirsiniz ki, biz hamımız eyni fikirdə idik ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının sədri
vəzifəsinə Putini seçək. Biz Putini də seçdik. Mən hesab edirəm ki, bu düzgündür. Çünki bizim hələ o formaya
keçməyə ki, rotasiya olsun, hər ildə biri olsun, - bu, mümkün deyildir. Biz əvvəl belə qəbul eləmişdik ki,
Yeltsinin prezidentlik müddəti qurtarana qədər o olsun, ondan sonra isə ildə bir respublika sədrlik eləsin. Ancaq
indiki şəraitdə bu mümkün deyil. Ona görə də biz Putini seçdik. Mən hesab edirəm ki, bu, çox yaxşıdır.
Mən çox razıyam. Hər halda, həm işin formasında, həm məzmununda, həm müzakirələrin aparılmasında,
münasibətlərdə böyük keyfiyyət dəyişiklikləri var. Buna görə də mən bu görüşdən, sammitdən çox
məmnunluqla qayıtmışam.
S u a l: Koçaryanla görüşünüz, danışıqlarınız barədə nə deyərdiniz?
C a v a b: Koçaryanla görüşümüz təkbətək oldu. Ondan sonra bu görüşə Putin də qatıldı. Belə fikirləşdik,
belə qərara gəldik ki, biz bu dialoqu davam etdirməliyik. Güman edirəm ki, mən Davosda da onunla
görüşəcəyəm. Hələ ki, görüşləri davam etdirməliyik, görək hansı nəticəyə gələ bilirik. Putin də bu məsələyə
qatılanda dedi ki, Rusiya da lazımi nəticənin əldə olunmasına çalışacaq, Ermənistan və Azərbaycan hansı
razılığa gəlsələr, Rusiya onu həmişə dəstəkləyəcəkdir.
S u a l : Cənab prezident, Siz Vladimir Putinlə ikitərəfli görüşün yekunlarını necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Çox yaxşı qiymətləndirirəm. Bizim çox məzmunlu, çox yaxşı söhbətimiz oldu. Putin dedi ki,
Azərbaycanda tədbirlər görülmüşdür. Çünki mən böyük iradlarımı bildirmişdim ki, Rusiyanın kütləvi
informasiya vasitələrində Azərbaycana və Gürcüstana qarşı əsassız, tamamilə yalan məzmunlu kampaniya
başlanmışdır. Onlar əsassız olaraq hesab edirlər ki, guya buradan silah göndərilir, yaraqlılar burada hazırlıq keçirlər. Mən dedim ki, buyurun, bütün istiqamətlər üzrə kompleks komissiya təşkil edin və Azərbaycana göndərin,
qoy o komissiya baxsın, görək bu düşərgələr haradadır, yaraqlılar haradadır? Putin bunun cavabında dedi ki, yox,
bu yazılanlar yalnız informasiyadır, biz hesab edirik ki, Azərbaycanda belə şeylər yoxdur. Bir sözlə, şəxsən mən
bu məsələni çox kəskin qoymuşdum, buna münasibət də belə oldu ki, onlar qəzetlərdə yazılanla razı deyillər.
S u a l: Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsinin araşdırılması üzrə yaradılmış üçtərəfli
komissiyanın işi barədə danışıqlar oldumu?
C a v a b: Yox, bu barədə danışıq olmadı. Çünki onun yeri deyildi. İki ildir ki, bu danışıq gedir, bunlar
hamısı keçmiş prezidentin, keçmiş rəhbərliyin vaxtında olmuşdur. İndi bu məsələni qaldırmaq mənasızdır.
Gərək yeni prezident seçilsin, yeni bir hökumət yaransın. Ondan sonra, təbiidir ki, biz bu məsələni qaldıracağıq,
bunu heç vaxt unutmayacağıq.
S u a l: Cənab prezident, mümkünsə, üç Cənubi Qafqaz dövləti prezidentlərinin Putinlə görüşü barədə
məlumat verərdiniz.
C a v a b: Yaxşı görüş oldu. Dörd prezidentin – həm Cənubi Qafqaz ölkələrinin prezidentlərinin, həm də
Rusiyanın prezidenti səlahiyyətlərini həyata keçirən Putinin iştirakı ilə yaxşı görüş oldu. Hesab edirəm ki, biz
yaxşı söhbət etdik və ola bilər, belə söhbətlər gələcəkdə də davam edəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, viza rejiminin tətbiqi haqqında qərar barədə söhbət oldumu?
C a v a b: Bilirsiniz, o barədə heç sual da verən, cavab verən də yoxdur. Ancaq mən ümumi əhvalruhiyyədən belə hiss edirəm ki, bu, eləcə danışıqdır, tətbiq olunmayacaqdır.
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S u a l: Cənab prezident, Ermənistanda Koçaryanın istefasını tələb edən bir sıra partiyalar var. Artıq
belə məlumatlar daxil olur ki, Koçaryanın istefası gözlənilir. Əgər Koçaryan istefa verərsə, ErmənistanAzərbaycan danışıqları yenidənmi başlanacaq? Bu onu göstərmirmi ki, danışıqları yenidən başlamaqla
proses uzadılır?
C a v a b: Qızım, o qədər uzun sual verirsən ki, - belə olsa nə olar, elə olsa nə olar… Mən sənə çox qısa,
kəsə cavab verəcəyəm. Koçaryanın istefa məsələsini kim qaldırır, niyə qaldırır – mən bunu bilmirəm. Bunu
orada-burada yazırlar. Nə olsun, çox yerdə gedib deyirlər «istefa, istefa». Mən inanmıram ki, Koçaryan istefa
verəcəkdir. Ona görə, demək, sənin verdiyin sualların qalanı öz qüvvəsini itirdi.
S u a l: Cənab prezident, Putin hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan barəsində hansısa dəyişiklik
hiss etdinizmi?
C a v a b: Hiss elədim, müsbət dəyişiklik hiss elədim və çox məmnunam. Çünki mən Putinlə Kiyevdə də
görüşmüşdüm, bizim onunla iki saat yarım görüşümüz olmuşdu. İndi təkbətək görüşdük, sonra başqa görüşlər
oldu. Məsələn, mətbuat konfransında Putinə sual verdilər ki, Cənubi Qafqaz ölkələrində rusdilli xalqların
vəziyyəti necədir? Putin buna yaxşı cavab verdi. Mən də əlavə etdim ki, Azərbaycanda rus millətinə mənsub
olan, rusdilli xalqların vəziyyəti çox yaxşıdır. Onlar öz vəziyyətindən razıdırlar. Azərbaycanda rus məktəbləri
var və hətta azərbaycanlıların bəziləri də rus bölməsində oxuyurlar. Bəzən bizim dərsliklərimiz çatışmır, onu da
Moskvadan göndərirlər. Dedim ki, rus millətindən olanlar mənim dostlarımdır və onlar həmişə mənə yüz faiz
səs veriblər. Bunu da Putin təsdiq etdi və dedi ki, biz də belə fikirdəyik ki, Azərbaycandan rusdilli əhalinin
köçüb getməsi halları yoxdur.
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PREZİDENT APARATINDA KEÇİRİLMİŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ NİTQİ
26 yanvar 2000-ci il
Bugünkü bu müşavirə fövqəladə vəziyyət xarakteri daşıyır. Mən bunu təcili çağırmağa məcbur olmuşam.
Çünki üç gün bundan öncə Moskvaya yola düşərkən mənə məlumat verildi ki, respublikada, o cümlədən Bakıda
elektrik enerjisi qıtlığı yaranıbdır, qaz çatışmır. Təklif olundu ki, bəzi yerlərdə elektrik enerjisi təchizatına fasilə
verilsin.
Mən dünən Bakıya dönərkən hava limanında bu məsələ ilə maraqlandım. Mənə bildirdilər ki, narazılıqlar
yaranıbdır, çətinliklər var. Nazirlər Kabinetində Baş nazir tərəfindən müşavirə keçirilibdir, icra orqanlarına
göstərişlər verilibdir. Ancaq mən bu gün səhər bu məsələlərlə yenə də maraqlandım, gördüm vəziyyət elədir ki,
biz gərək bu gün yığışaq və bunu araşdıraq.
Azərbaycan bu qış dövründə qazla, elektrik enerjisi ilə təchizatda son illər müəyyən çətin problemlərlə
rastlaşır. Amma başqa respublikalarla, məsələn, qonşu Gürcüstanla, yaxud Rusiyanın bəzi regionları ilə
müqayisə etsək, təbiidir ki, bizdə vəziyyət qat-qat yaxşıdır. Yaxud, elə bizim Azərbaycanın bir hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bu vəziyyətini mən 1991-ci ildən yaxşı bilirəm. Orada indi də elektrik
enerjisi ancaq fasilə ilə – iki saat burada, iki saat orada verilir. Baxmayaraq ki, orada hava buradan soyuqdur,
şaxta var.
Mən son dəfə Türkiyədə olarkən xahiş etdim ki, onlar elektrik enerjisi verilməsini artırsınlar. İndi artırıblar,
onlar Türkiyədən Naxçıvana elektrik enerjisi verilməsindən həddindən artıq məmnundurlar, sevinirlər. Ancaq
bu, onları yenə də tamamilə təmin etmir. Onlar yenə də elektrik enerjisini bir rayona, o birisinə fasilə-fasilə
verirlər. Ancaq vəziyyət əvvəlkinə nisbətən yaxşılaşdığına görə çox razıdırlar.
Bir məsələni bilmək lazımdır ki, bizim respublikamızın vətəndaşları, hər halda, çətinliklər də olsa, elektrik
və qaz təminatından indiyədək o qədər böyük çətinliklər keçirməyiblər. Ancaq bəzi mafioz qruplar bu
çətinliklərdən keçmişdə çox istifadə ediblər və özlərinə qanunsuz gəlirlər əldə ediblər. Məsələn, 1991-ci, 1992ci illərdə, hətta 1993-cü ildə deyiblər ki, Azərbaycanda qaz çatışmır, gəlin Türkmənistandan qaz alaq. Onlar
burada bəzi firmalar yaradıblar, bu firmaların vasitəsilə qaz alıblar və biz o borclardan indiyə qədər də çıxa
bilmirik. Biz Türkmənistana, Qazaxıstana borcluyuq.
Bunu Nazirlər Kabineti edibdir. Burada ayrı-ayrı mafioz şirkətlər yaradıblar, Azərbaycana böyük zərər
veriblər. Mən bu məsələ ilə 1994-cü ildə maraqlanan kimi, qaz almağı qadağan etdim. O vaxt həmin bu işdə
maraqlı olan adamlar ora-bura gedirdilər ki, sosial partlayış olacaq, qaz almaq lazımdır və s. Azərbaycanın da
büdcəsi ağır vəziyyətdə idi. Demək, belə çıxır, biz bir tərəfdən büdcəni daha da ağırlaşdırmalıydıq ki, həmin o
mafioz qruplar öz gəlirlərini daha da artırsınlar.
Mən bilirdim ki, Azərbaycanda nə qədər qaz çıxarılır. Azərbaycanda 6 milyard kubmetr qaz çıxarılır. Nə
qədər mümkündür – o qədər də istifadə edərik, nə qədər də çatmır – dözərik. Hər halda, Gürcüstanda bir
kubmetr də qaz yoxdur. Gürcüstanın mazutu da, başqa şeyləri də yoxdur.
Dünən Moskvada Moldovanın prezidenti Petru Luçinski mənə müraciət edib ki, Siz bizə bir az mazut verə
bilərsinizmi? Yaxud da Gürcüstanda ağır vəziyyət olduğuna görə Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl
Tbilisiyə səfər edərkən onlara kömək məqsədi ilə 20 min ton mazut hədiyyə veribdir. Bu, Azərbaycanın bir
günlük istifadəsi qədərdir.
Srağagün axşam bütün tədbirlərdən sonra, demək olar ki, gecə Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadze
ilə görüşdük. Biz onunla həmişə görüşürük, bu dəfə də görüşdük. Ancaq bir neçə başqa məsələ barədə də
söhbət etdik. O dedi ki, vəziyyətimiz ağırdır, görün bizə qaz, mazut verə bilərsinizmi? Mən dedim ki, bizim
vəziyyətimiz bundan da ağırdır. Yəni bizimki də ağırdır. Amma təbiidir ki, Gürcüstanın vəziyyəti ilə heç bir
respublikanın vəziyyətini müqayisə etmək olmaz. Onlar artıq 7-8 ildir ki, belə bir ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Bəzi nümayəndə heyətləri Cənubi Qafqaza gələndə Gürcüstanda, Ermənistanda olurlar, sonra buraya gəlirlər,
Gürcüstanın vəziyyəti haqqında dəhşətli məlumatlar verirlər.
Biz o vaxt qaz almağı qadağan etdik, amma ölkəmizi təmin etdik. Sonra məlum oldu ki, heç o qaz
alınmırmış. Onun əvəzinə o tərəfdən – Türkmənistandan da, bu tərəfdən də ayrı-ayrı adamlar pulları ciblərinə
qoyurmuşlar. Keçmişdə belə cinayətlər olubdur.
İndi yenə də 6 milyard kubmetr qaz çıxır. Bunun da bir az çətinlikləri var. Məsələn, biz Supsa xətti
dayanandan sonra «Çıraq» yatağından təxminən 20 gün qaz ala bilmədik. Burada da problemlər çıxır. Amma 6
milyard kubmetr qaz az deyil. Təbiidir, Azərbaycanı təmin etmək üçün bu azdır. Çünki mənim xatirimdədir,
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mən 1982-ci ildə buradan Moskvaya gedəndə Azərbaycan 17 milyard kubmetr qaz işlədirdi. Ancaq nəzərə alın
ki, o vaxt sənaye çox böyük miqdarda qaz sərf edirdi. Biz Azərbaycanın lap bütün dağ kəndlərini də qazlaşdırmışdıq. Buna görə də 17 milyard kubmetr qazdan istifadə olunurdu. Bunun 15-16 milyard kubmetrini özümüz
çıxarırdıq, bir qismini də Rusiyadan alırdıq.
İndi sənayedə qaza o qədər də tələbat yoxdur. Dağ rayonları, başqa rayonlar qazdan tamamilə məhrum
olublar. Demək, əgər bu iş yaxşı, normal təşkil edilsə bu 6 milyard kubmetr qazla yaşamaq olar. Normal təşkil
edilmir. Bir tərəfdən yəqin, bacarmırlar, bir tərəfdən də sadəcə, kimlərsə təxribat edir, yaxud da yenə də öz şəxsi
məqsədləri üçün istifadə edir.
Elektrik enerjisi də bizdə yetərlidir. Amma elektrik enerjisinə qənaət edilmədiyinə görə indi belə gərgin
vəziyyət yaranıbdır.
Təbii ki, burada həm bir neçə təşkilat tərəfindən səhvlər buraxılıbdır və bəzi yerlərdə öz vəzifələrindən suiistifadə edib bizim dövlət işimizə, xalq işimizə, ümumi işimizə zərər vururlar. İkinci tərəfdən də belə vəziyyətdə
gərək – Azərbaycanda bir söz var – yorğanına görə qıçını uzadasan. Əgər bir tərəfdən elektrik enerjisi çatmırsa,
bir tərəfdən də gecə səhərə qədər bütün prospektlərdə, nə bilim, restoranlarda, özəl təşkilatlarda böyük-böyük
elektrik lampaları yanırsa, onda bu elektrik enerjisi necə çata bilər?
Bax, burada məsələni araşdırmaq üçün mən bu gün sizi buraya dəvət etmişəm. Xahiş edirəm, hərə burada
məsələni doğru, düzgün, səmimi aydınlaşdırsın ki, biz yaranmış bu çətinlikləri aradan qaldıra bilək.
YEKUN NİTQİ
Mən bu müşavirəni başlayarkən dedim ki, o, fövqəladə xarakter daşıyır. Dünən axşam aldığım məlumatlar və
bu gün səhər işə gələndən aldığım məlumatlar məni məcbur elədi ki, bu fövqəladə müşavirəni çağırım.
Müzakirə, yəni məsul vəzifəli şəxslərin buradakı çıxışları və çıxışların özündəki ciddi nöqsanlar onların hər
birinin rəhbərlik etdiyi təşkilatda ciddi nöqsanların olduğunu daha da təsdiq edir.
Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir. Vaxtilə, 70-ci, 80-ci illərdə Azərbaycan müstəqil olaraq özü elektrik enerjisi
istehsal edib elektrik enerjisindən asılısızlığını təmin edibdir. O illər bizim yaratdığımız böyük enerji blokları
indi Azərbaycanı təmin edir. Əgər onlardan səmərəli istifadə olunsa, burada deyilən əyintilərə, nöqsanlara,
səhlənkarlıqlara, məsuliyyətsizliklərə yol verilməsə, Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə tamamilə təmin etmək
olar. Eyni zamanda neft məhsulları ilə, qazla. Beləliklə, gərək Azərbaycanda bu problem olmasın. Biz bu problemi bir neçə dəfə müzakirə etmişik, həlli yollarını da göstərmişik. Ancaq bizim bugünkü müzakirəmiz göstərir
ki, bir il, iki il bundan qabaq necə vardısa, elə də qalır.
Bir şey təəccüb doğurur, mən bunu başlanğıcda da dedim, indi də deyirəm. Hər il bizdə qış belə keçir. Deyə
bilmərəm ki, keçən ilə, ya ondan əvvəlki ilə nisbətən qış çox sərtdir. Ondan sərt deyildir. Temperatur 8-9-10
dərəcə, çox aşağı düşəndə 6 dərəcədir. Mən Bakını deyirəm. Əsas tələbat da Bakıdadır, – burada faizlər deyildi.
Əlbəttə ki, bəzi yerlərdə – dağ yerlərində, məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, başqa dağ rayonlarında
şaxta da var. Amma Azərbaycanın ərazisinin əksər hissəsində iqlim elədir ki, qış mülayim keçir.
Belə olan halda bəs nə üçün keçən illər vəziyyət bu cür gərginləşməmişdi, bu il gərginləşibdir? Səbəbi də
ondan ibarətdir ki, bu il qışa hazırlıq işində daha da çox məsuliyyətsizlik olub, səhvlərə yol verilib və biz indi
belə bir vəziyyətlə rastlaşmışıq.
Biz keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanında, indi Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında olan bir ölkəyik. Biz
Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin dövlət başçılarının növbəti iclasını keçirdik. Orada birbirimizlə söhbətdə, fikir mübadiləsi edəndə hər bir ölkədə vəziyyətin nə cür olduğunu, – bunu əvvəl də bilirdik,
– gördük. Enerji çatışmazlığı Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin, demək olar, hamısında
mövcuddur. Bəzilərində çox böhran vəziyyətindədir. Məsələn, Ukraynanı götürün. Qış vaxtı oranın çox sərt,
şaxtalı iqlimi var.
Qonşu Gürcüstan haqqında artıq deyildi. Vəziyyətdən öz məqsədləri üçün sui-istifadə edən bir çox adamları
yığıb Tbilisiyə göndərmək lazımdır ki, bir-iki gecə orada yatsınlar, iki sutka yaşasınlar. Ondan sonra görərlər ki,
dost, qonşu Gürcüstan və onun vətəndaşları həqiqətən nə qədər ağır vəziyyətdədir. Çünki onların qazı yoxdur,
nefti yoxdur, elektrik stansiyalarının gücü çox azdır və onları da işlətmək üçün yanacaq resursları yoxdur.
Mən dedim, xarici ölkələrdən gələn bəzi nümayəndələr Cənubi Qafqaz ölkələrinin hamısında olur, çox vaxt
buraya Gürcüstandan sonra gəlirlər. Onlar deyirlər ki, siz burada çox gözəl şəraitdə yaşayırsınız. Hətta bəzi
nümayəndələr bizdən təkidlə xahiş edirlər ki, Gürcüstana kömək edin. Biz Gürcüstana kömək edirik, həmişə eləmişik
və bundan sonra da edəcəyik. Amma son bir-iki ayda bir çox xarici dostlarımız təkidlə bizə deyirlər ki, Gürcüstana
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qaz verin. Deyirəm ki, axı biz özümüzü qazla təmin edə bilmirik. Həqiqətən, şəxsən mən dost, qardaş gürcü xalqına,
Gürcüstana, Gürcüstanın vətəndaşlarına indiyədək hər dürlü köməyi etmişəm, bu gün də edirəm. Amma deyəndə ki,
bizim vəziyyətimiz belədir, deyirlər ki, yox, sizin vəziyyətiniz tamamilə normaldır, özünüzü bir az da sıxsanız, onlara
kömək edə bilərsiniz. Həqiqətən də vəziyyət belədir.
Ona görə də yaranmış bugünkü vəziyyət heç də o qədər dramatik deyildir. Mən istəyirəm bunu siz də
biləsiniz, Azərbaycanın ictimaiyyəti də bilsin – dramatik deyildir. Sadəcə, əvvəlki vaxtlara nisbətən, keçən ilin
bu vaxtına nisbətən bir az gərginləşibdir.
Sual olunur, bəs onda nə üçün mən bu işlərə bu cür reaksiya verirəm? Nə üçün belə həyəcanlı danışıram? Bu
işlərə məsul olan adamları nə üçün çox ciddi tənqid edirəm? Çünki bizim imkanlarımız elədir ki, ölkəmizi bu
günlərdə bu vəziyyətə salmamalıydıq. İkincisi də, ölkəmizin əhalisini elə öyrətmişik ki, – deyə bilmərəm ki,
elektrik enerjisi, qaz və sairədən yüksək səviyyədə istifadə etmək üçün imkanları var, – onlar bu baxımdan, bu
problem nöqteyi-nəzərindən, hər halda, başqalarına nisbətən qat-qat yaxşı səviyyədə yaşayırlar. İnsanlar buna
öyrənəndə, alışanda bir balaca çətinliyə dözə bilmirlər. Amma başqa yerdə insanlar bir il, iki il o ağır vəziyyətə
alışanda onlarda dözümlülük xüsusiyyətləri daha da artır.
Vaxtilə, 70-ci illərdə biz respublikanın bütün ərazisini qazlaşdırdıq, ən ucqar dağ kəndlərinə qaz çəkdik. İndi
nəinki onlarda, bəzi rayon mərkəzlərində də qaz olmayanda problem yaranır, narazılıq qalxır. Mən bəzən
soruşuram – axı 1970-ci ilə qədər sizdə qaz yox idi, amma siz yaşayırdınız. Nə cür yaşayırdınız?
Bizim qonşu Türkiyənin, dost ölkənin qaza olan ehtiyacı ildə 40 milyard kubmetrdir. Amma o, ancaq bir-iki
böyük şəhəri qazla təmin edə bilir, başqa yerlərdə yoxdur.
İnsanlar yaxşı şəraitə öyrənirlər, ona görə istəyirlər ki, həmişə belə olsun. Azərbaycan prezidenti kimi,
şəxsən mən istəyirəm ki, ondan da yaxşı şərait olsun. Amma gərək bu, imkan çərçivəsində, imkan daxilində
olsun.
Beləliklə, nə nəticə çıxarmaq olar? Gərək hər bir vətəndaş respublikanın vəziyyətini dərk edə və çətinliklərə
dözə bilsin, xırda bir məsələ olan kimi problem yaratmasın. Amma eyni zamanda, bu məsələlərə məsul olan
şəxslər,- hansı ki, bu salona toplaşıblar,- buraxılan səhvlərə görə məsuliyyət daşıyırlar. Bir də ona görə ki,- vergi
müfəttişliyinin rəisi də burada dedi,- onlar nəinki imkanlarından səmərəli istifadə etmirlər, hətta maliyyə
pozuntularına yol verir, alınan az gəlirin bir hissəsini mənimsəyirlər.
Demək, vəzifədə olan şəxs həm özü yaxşı şəraitdə yaşayır, həm də qanunsuz olaraq cibini doldurur. Bunlar
hamısı da bizim vətəndaşlarımızın həyatına mənfi təsir göstərir. Mən hesab edirəm ki, bizim üçün ən böyük bəla
da budur. Əgər hər bir vəzifəli şəxs, hökumət üzvü, şirkət rəhbəri, icra hakimiyyətinin başçısı, başqa dövlət
adamı anlasa ki, 8 milyonluq əhalinin içərisində sayca az adamlara belə etibar olunub, səlahiyyətlər verilib, xalqına,
millətinə, vətəninə xidmət etmək üçün ona şərait yaradılıbdır və o, birinci növbədə bunları etməlidir, öz şəxsi
məqsədini güdməməlidir – onda biz, bax, bu imkanlarla vətəndaşlarımızı, təbiidir ki, daha da yaxşı yaşada bilərik.
Ancaq təəssüflər olsun,- mən bunu demişəm və bu gün də deyirəm,- vəzifəli şəxslərin vəzifədən sui-istifadə
etməsi, Azərbaycanda korrupsiyanın mövcud olması və bəzi yerlərdə artması, dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi
var. Bunu da ancaq dövlət, hökumət işində məsul vəzifədə olan şəxslər edir.
«Azərenerji»nin başçısını danışdırırsan, hər dəfə belə təsvir edir ki, hər bir şey yaxşıdır. Müslüm İmanov
təcrübəli adamdır, bu sistemdə çoxdan işləyir. Vaxtilə onu işdən kənarlaşdırmışdılar, mən onu bu vəzifəyə təyin
elədim. Ancaq Müslüm İmanov bilməlidir ki, ona nə qədər xəbərdarlıq etmək olar, nə qədər danışmaq olar?
Onun müavini var, çağırıblar, buradadırmı? Familiyan nədir? Novruzov, əyləş. Mənə dedilər ki, sən bütün alqısatqı məsələləri ilə məşğul olursan, bu sahə səninkidir. Sənin oradakı işlərin haqqında çox mənfi siqnallar gəlir.
Baş nazir mənə bu barədə bir neçə dəfə deyibdir. Elədirmi? Deyib ki, bu barədə Müslüm İmanova xəbərdarlıq
olunubdur. Amma Müslüm İmanov deyir ki, mən onsuz nə işləyə bilərəm, nə yaşaya bilərəm. Ona görə mən
səni vəzifəndən azad edirəm. Müslüm İmanov yaşaya bilərsə, yaşasın, yaşaya bilməzsə, onu da azad edəcəyəm.
Bir belə siqnallar gəlir, – yoxlamaq, baxmaq lazımdır. Müslüm İmanov bunları yoxlamaq əvəzinə, özü üçün
nəticə çıxarmaq əvəzinə yapışıb ki, mən onsuz yaşaya bilmərəm. Baş nazir ona bu barədə neçə dəfə deyibdir.
Mən Müslüm İmanova xəbərdarlıq edirəm.
«Azəriqaz». İkinci dəfədir bizim müşavirələrdə danışır. Elə danışır, elə bil ki, dünyanı artıq fəth edibdir.
Orada bir sədr vardı, pis işləyirdi. Bu gün müşavirənin əvvəlində dediyim həmin fırıldaqların təşkilatçılarından
biri idi ki, guya Azərbaycanı təchiz eləmək üçün Türkmənistandan qaz alıblar. Həddindən artıq vəsait ələ
keçiriblər və biz o borclardan indi də çıxa bilmirik. Biz onu işdən kənarlaşdırdıq, neft şirkətindən bir neft
idarəsinin rəisini oraya qoyduq. Familiyası, gərək ki, Vəlizadə idi. Bir müddət – bilmirəm, altı ay, yeddi ay,
səkkiz ay işlədi. Nazirlər Kabineti mənə məlumat verdi ki, bu, işləyə bilmir. Yaxşı, işləyə bilmir, azad elədim.
Orada guya kabinetinin də təmirinə çox pul xərcləmişdi.
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O vaxtdan orada sədr yoxdur. Camalovu sədr vəzifəsini icra edən təyin ediblər. Birincisi, bizim hamımızın –
həm Nazirlər Kabinetinin, həm Prezident Aparatının günahıdır ki, bəzi belə vacib sahələrdə boşluq yaranıbdır.
İkincisi isə, Camalova imkan verilibdir ki, yaxşı işləsin, bəlkə də sədr ola bilər. Ancaq mən onun yaxşı işini
görmürəm.
Vəzifələrə təyinolunma məsələsini burada yenə demək istəyirəm. Mən bu gün bunu Mehdiyevə də,
Rasizadəyə də dedim. Hərə götürür öz istədiyi kimi özünə müavin təyin edir. Bir nazir özünə müavin təyin edir,
– heç xəbərimiz yoxdur, – ikisini təyin edir, üçünü təyin edir. Belə şey ola bilməz! Nazir dövlət başçısının
fərmanı ilə təyin olunmalıdır, müavinləri dövlət başçısının sərəncamı ilə təyin edilməlidir. Qalanları biz veririk
onların səlahiyyətinə.
Amma Camalov özü sədr əvəzi olaraq özünə sədrin birinci müavinini təyin eləyir, sonra bir müavin təyin
eləyir. Bu gün ondan soruşurlar, deyir ki, yox, onlar elə-belə... Necə yəni, onları sən təyin eləmisən – sənin nə
ixtiyarın var? Sən də bizim ümidlərimizi doğrultmadın. Səni də vəzifədən azad edirəm. Rasizadəyə, Mehdiyevə
tapşırıram ki, «Azəriqaz»ın rəhbərliyini möhkəmləndirmək üçün beş gün müddətində təkliflərini versinlər.
Bakı şəhərində elektrik şəbəkəsində vəziyyət pis olaraq qalır. Rəfael Allahverdiyevin bu gün verdiyi
məlumatlar həqiqətdir. Ancaq tələb olunan səviyyədə deyildir. Mən burada dedim və yenə də deyirəm – həmin o
restoran faktı – bu, Baş nazirin rast gəldiyi bir şeydir. Təsəvvür edin, əgər bunu Baş nazirə açıq-açığına deyiblərsə,
bu, adi bir hal alıbdır. Demək, belə çıxır ki, biz mazut üçün 400 milyon dollar para veririk. Yəni özümüzünkü də olsa
sata biləcək, o pulu alacaqdır. Buna 400 milyon dollar sərf olunur. Bizim elektrik stansiyalarımız işləyir, onlara nə
qədər vəsait sərf edilir. Elektrik enerjisi istehsal edirik, vətəndaşlara veririk, təşkilatlara veririk. Pulunu yığanlar bu
pulları öz ciblərinə qoyurlar. Amma belə şey olmaz axı!
Sən deyirsən ki, əhalidən 26 faiz pul yığılır. 26 faiz deyildir. Bəli, sizdə hesabda 26 faizdir, amma həqiqətən
26 faiz deyil, bəlkə də 50 faiz, 60 faizdir, qalanı ciblərə gedir. O cümlədən özəl strukturlardan yığılan pullar.
Sən deyirsən ki, bunu 90 faizə qaldırmısınız. Nə təhər qaldırmısınız ki, o deyir gəlirlər, yarısını verirəm, yarısını
da qoyurlar ciblərinə.
Mən bu gün Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısına bir daha tapşırıq verirəm: Bakı elektrik şəbəkəsində qanunqayda yaratmaq lazımdır. İndiyə qədər orada qanun-qayda yaranmayıbdır. Oranın başçısı keçmişdə kim idi, indi
kimdir – bilmirəm. Eşitdim ki, deyəsən, onu dəyişdilər. Amma yeni adam da köhnəsinin yolu ilə gedir. Demək,
bu, elə bir xəstəlikdir ki, kim oraya düşürsə, o xəstəliyə düçar olur. Ona görə, birincisi, tələb edirəm ki, ciddi
tədbirlər görün. İkincisi də, həm Nazirlər Kabinetinə, həm də Bakı İcra Hakimiyyətinə göstəriş verirəm ki,
bizim Dövlət Əmlakı Nazirliyimizlə birlikdə qısa müddətdə təklifləri təqdim etsinlər. Formasını tapacaqsınız,
özəlləşdiriləcək, yaxud hansısa xarici şirkətə veriləcəkdir. Yəni mövcud olan təcrübəni tətbiq etməliyik. Çünki
biz bunların nəticəsini görmüşük.
Təkcə bu sahədə deyil, bütün sahələrdə islahatlar həyata keçirilməlidir. Mən dedim, bir də təkrar edirəm,
islahatların həyata keçirilməsinə müqavimət göstərənlər var, səhlənkarlıq edənlər var, sadəcə, vəzifə tutub öz
vəzifə borcuna biganə münasibət bəsləyənlər var. Bunların hamısı bizim ümumi işimizə zərər verir. Ona görə
tələb edirəm ki, bu nöqsanlar aradan götürülsün.
Deyildi ki, dəmir yolunda, «Azərenerji»də yoxlamalar aparılır. O yoxlamaların nəticəsini hazırla, Baş nazirə
də, mənə də təqdim elə. Mən Baş nazirə göstəriş verirəm ki, onlara ciddi baxsın. «Azəriqaz» haqqında verdiyi
arayışa ciddi baxmaq lazımdır.
Ancaq hüquq-mühafizə orqanlarına da mənim tələbim var. Əyləşin, durmaq lazım deyildir. Yaxşı olar ki,
durmayasınız, eşidəsiniz, deyilən şeyləri edəsiniz. Hüquq-mühafizə orqanları bu məsələlərdə fəaliyyətsizlik
göstərirlər. Bəzən də özləri bu məsələlərə qoşulur, korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bir vaxt bizim üçün möcüzə
oldu ki, demək, neft kəmərini deşmək olarmış. Bunu eşidəndə dəhşətə gəldim. Neçə ildir mən burada
yaşayıram, bu kəmərlərlə məşğul olan adamam, amma ağlıma da gəlməzdi ki, neft kəmərini deşsinlər.
Bir vaxt fakt çıxmışdı ki, Bakıdan Sumqayıta gedən benzin borusunu deşib oradan benzin götürmüşdülər.
İndi magistral neft kəmərini, Bakı–Supsa neft kəmərini deşirlər. O gün xəbər verildi ki, yenə deşiblər
(yerdən səs – yanvar ayında 3 dəfə deşiblər). Yaxşı, bu işlərə görə məsuliyyət daşıyanlar varmı? Bizim
hüquq-mühafizə orqanlarının, birinci növbədə Daxili İşlər Nazirliyinin böyük şəbəkəsi var: sahə müvəkkili,
gecə polisi, nə bilim, nə polisi, nə polisi bunları niyə görmür, niyə ölçü götürmürsünüz? Bu qədər də
biabırçılıq olarmı? Deyir ki, bizim magistral neft kəmərini üç dəfə deşiblər (yerdən səs – tutmuşuq).
Tutmusunuz, cəzalandırın. Daha orada fırlatmayın. Bu müstəntiqdən o birisinə verilir, sonra başqasına, bir
də gördün ki, çıxdı eşiyə. Bizdə belə hallar da çoxdur.
Amma iş təkcə onda deyil ki, siz onu kəməri deşəndən sonra tutasınız. Siz gərək imkan verməyəsiniz, öz
nəzarətinizi elə aparasınız ki, heç kəs gəlib onu deşməyə cürət eləməsin. Belə faktları sonra ictimaiyyətə də
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çatdırmaq lazımdır. İnsanlar bilməlidir ki, belə cinayət edən yaxalanır, cəzalanır. Bu barədə bizim aşkarlıq
şəraitindən, mətbuatdan, mediadan daha da səmərəli istifadə etmək lazımdır.
İkinci məsələ ki, üç-dörd ay bundan qabaq burada gizli, qanunsuz neft emalı sexləri yaranmışdır – bu
adamların hamısı ən ağır cəza ilə cəzalanmalıdır. Mən bu gün razılaşa bilmərəm ki, indiyə qədər istintaq gedir.
Belə işlərin istintaqı bir ay, iki ay ola bilər. Əgər istintaq uzanırsa, – hüquq-mühafizə orqanlarının başçıları bunu
məndən yaxşı bilirlər, – demək, məqsəd var. Bu da ondan ibarətdir ki, istintaqı uzadıb işi öldürmək və rüşvət
almaq. Başqa cür ola bilməz. Bu, mənim mücərrəd fikrim deyil, çoxillik müşahidələrimdən irəli gələn fikirdir.
Ona görə mən baş prokurordan tələb edirəm ki, bu məsələlərin istintaqı bir aya qurtarıb mətbuata məlumat
verilsin və bizə məruzə olunsun.
Ancaq bütün bu tədbirlərlə yanaşı, əgər hamımız – Azərbaycanın vətəndaşları, bütün dövlət təşkilatları və
özəl təşkilatlar bu iki-üç ayda elektrik enerjisinə qənaət etməsələr,- bunu həmişə etmək lazımdır, xüsusən bu ikiüç ayda, – yenə də nə qədər əlavə mazut alırsan – al, gərginliyi aradan götürə bilməyəcəyik. Ona görə qənaət
məsələsi hər bir vətəndaşın borcudur.
Xatirimdədir, hələ Sovet İttifaqı vaxtında, mən Moskvada işləyəndə, baxmayaraq ki, elektrik enerjisi
həddindən artıq çox idi, pullar da yığılırdı, düzdür, elektrik enerjisi, su üçün pul da o qədər çox deyildi, – amma
buna baxmayaraq Moskvada həm Siyasi Büronun, həm də Nazirlər Sovetinin iclaslarında dəfələrlə Şərqi
Almaniyanı misal gətirirdilər: məsələn, vətəndaşın 5 otağı var, hansı otaqda oturursa, o otaqda işıq yanır, o
birilərində yanmır. Elektrik enerjisi ilə işləyən hansı cihaz ona lazımdırsa, ondan istifadə edir, o birilərindən yox.
Amma indi burada insanların bir təbəqəsi kasıb təbəqədir. Onların nə cihazları var, nə də elektrik
enerjisindən çox istifadə etmək imkanı var. Amma başqa bir təbəqə də var – onların böyük evləri var, hər otaqda
bir televizoru var, nə bilim, kondisioner, böyük çil-çıraqlar var və sair. Pulu çox olmağına baxmayaraq, işığın
pulunu da vermirlər. Bəli, bunları gecə səhərə qədər yandırırlar. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Əgər kimsə
bunları görmürsə, onda kordur.
Bilavasitə mən daxili vəziyyəti sizdən az görürəm. Siz hərə öz nazirliyində, təşkilatında, şəhərdə daha çox
olursunuz, nəinki mən. Amma mən bunları bilirəm, bu məlumatlar mənə gəlir və mən bunu təsəvvür də edirəm.
Ona görə mən bunları danışaraq həm sizə deyirəm, həm də Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına deyirəm: qənaət
edin.
Amma niyə qənaət etmir? Əgər o, enerjinin pulunu versə, lap nə qədər zəngin adam olsa da, bunu
etməyəcəkdir. Amma pulunu vermir, ona görə də üç dənə televizor işlədir – birində bir proqrama baxır, ondan
sonra gedir o biri proqrama baxır, sonra ayrısına baxır. Gecə saat 2-yə qədər də filmlərə baxır, – deyirlər ki, indi
bəzi layiqsiz filmlər də göstərirlər, – onlara baxır. Bunlar hansı təbəqədir? Bunlar işləyən təbəqələr deyil, müftə
yeyənlərdir, yaxud da biznesdə, filanda zənginləşən adamlardır. Biz biznesin əleyhinə deyilik, biznesi, yəni özəl
sektoru inkişaf etdiririk. Amma özəl sektorda olan şəxslər də gərək mənəvi mədəniyyət keyfiyyətləri əldə
etsinlər. İnsan üçün bir o deyil ki, onun pulu çoxdur, yaxud da böyük imarəti var. İndi burada çoxları tikir. İnsan
üçün bunlardan üstün mənəviyyatdır, əxlaqdır. Bu da məlumdur ki, Qərb ölkələrində həqiqi iş adamları, biznes
sahibləri heç vaxt belə israfçılığa, mənəviyyatsızlığa yol vermirlər. Onlarda, necə deyərlər, hər bir qəpiyin
hesabı aparılır. Amma təkcə pula görə yox. Sadəcə, mədəniyyət səviyyəsi yüksəkdir, mənəviyyat yüksəkdir.
Ona görə bunlara da nəzarət etmək lazımdır. Rəfael Allahverdiyev deyir ki, biz axşam işıqları söndürürük.
Dünən biz gələndə saat neçə idi? Saat 11 idi, neçəydi – hər yer çil-çıraq içində idi. Deyərsiniz ki, mən gəldim,
ona görə söndürməmisiniz. O biri küçələr də elə idi. Amma elə mən gələndə də söndürün, mənim
avtomaşınımın işıqları var, sizinkinin də var, o işıqla hər yerə getmək olar.
Amma sən düz demirsən – parklarda, filanlarda gecə səhərə qədər işıq yanır. Axşam Dağüstü parka, Şəhidlər
xiyabanına çıx, oradan şəhərə bax. Saat 2-də çıx, saat 3-də çıx, bax. Şəhər yanır! Həqiqəti demək lazımdır. Bu,
nəyə lazımdır?
Əlbəttə, bizim imkanımız olsa, bu, çox gözəldir, şəhəri çox gözəl göstərir. Məsələn, bu dəfə Moskvada
olanda, axşam, gecə avtomobillə gedəndə baxırdım. Bəzi binaları kənardan işıqlandırırlar, – görmüsünüz, – elə
gözəl görünür. Məsələn, Moskvada indi Nazirlər Kabineti yerləşən binanı elə işıqlandırırlar, baxırsan, adam
heyran olur. Elə bizim bu bina da Ağ evdir. O da Ağ evdir, bu da Ağ evdir. Mən istərdim ki, bunu da elə edək,
daha da gözəl görünsün. Amma bizim imkanımız yoxdur, onların imkanları var. İmkanımız olanda bunu da
edəcəyik.
Bizim imkanımız yoxdur, ona görə də lazım deyildir. İnsanlar parkdan və sairədən saat 10-a qədər istifadə
edir. Ondan sonra işıqlar sönməlidir, reklamlar sönməlidir. Əgər reklama adamlar gündüz baxırsa, gecə reklam
nəyə lazımdır? Mağazaların vitrinlərindəki işıq nəyə lazımdır? Tutaq ki, onun pulu çoxdur, pulunu verir. Amma
bu, ümumi elektrik enerjisinin işlənməsinə gətirib çıxarır, demək, qıtlıq əmələ gətirir. Bizə lazım deyil ki,
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vitrində səhərə qədər işıq yandırır, pulunu da verir. Yaxşı olar ki, yanmasın, elektrik enerjisi lazım olan yerlərə,
evlərə getsin, insanların yaşayış yerlərinə getsin.
Bilirsiniz, mən sadəcə, bizim həyatımızı təsəvvür edərək bunları sizə deyirəm. Axşamlar mən iş yerimdən
gedən zaman bunları görürəm, şəhərdə olduğum başqa vaxtlarda da görürəm. Amma yenə də deyirəm, siz
bunları məndən çox görürsünüz. Mən Moskvaya gedəndə hava limanında belə təklif oldu ki, televiziyalar saat 1ə qədər verilişlərini versinlər, sonra kəssinlər. Bu, həyata keçirilib, yoxsa yox? Keçirilib. Amma dünən deyirlər
ki, keçən gecə ANS kanalı bir neçə saat film verirmiş. Başa düşmürəm. Qanun hamı üçün qanundur. Özəl olmaq
o demək deyil ki, sən dövlətin qanununu pozasan. Nə ixtiyarın var? Deyirlər ki, bunların özlərinin elektrik
stansiyası var. Tutaq ki, elektrik stansiyan var. Amma sən o verilişi verəndə şəhərdəki həmin o «gecə quşları»,gecə saat 2-3-ə qədər sizin verdiyiniz bəzi filmlərə maraq göstərirlər,- axı televizorları işlədirlər. Televizorları
işlədəndə də enerji gedir.
Dövlətin qanunu hamı üçün qanundur. Heç kəs bunu poza bilməz. Bu dövlətdə qanun var, qayda var və biz
bu qanunların, qaydaların keşiyində durmuşuq. Heç kəsə yol verə bilmərik ki, bu qanunları, qaydaları pozsun.
Kim bu ölkədə, cəmiyyətdə vətəndaşdırsa, normal yaşamaq istəyirsə, onun hər şeyi var. Amma kimsə özünə
xüsusi bir status yaratmaq istəyirsə, xüsusi bir imtiyaz əldə etmək istəyirsə, nə bilim, xüsusi bir vəziyyət tutmaq
istəyirsə, buna yol verilməyəcəkdir. Bizim ölkəmiz açıq ölkədir, bazar iqtisadiyyatına gedirik, islahatlar həyata
keçirməliyik. Milli Məclis tərəfindən bir çox qanunlar, çox yaxşı qanunlar qəbul olunub, bunlar hamısı həyata
keçirilməlidir. Ancaq qanun-qaydaya da hamı riayət etməlidir. Hamı riayət etməlidir!
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, elektrik enerjisinin istifadəsində rejim yaranmalıdır. Nazirlər Kabineti bunu
yaratmalıdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və rayonların icra hakimiyyəti başçıları, – mən onları
buraya təsadüfi dəvət etməmişəm,- hər biri məsuliyyət daşıyır. Təəssüf ki, onlar məsuliyyəti hələ anlaya
bilmirlər. Bakı böyük şəhərdir, hər bir şeyi təkcə Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısından tələb etmək olmaz. Əgər
bu rayonlar olmasaydı, onda başqa məsələ. Bakı nə üçün rayonlara bölünüb? Çünki böyük şəhərdir. O, ayrı-ayrı
rayonlara bölünüb – on bir rayondur. Hər rayonun icra hakimiyyətinin başçısı öz ərazisində məsuliyyət daşıyır.
Ona görə dediyim bu sözlər Azərbaycandakı bütün icra orqanlarına aiddir, şəhər, rayon icra hakimiyyəti
başçılarına aiddir - Sumqayıtınkına da, Bakınınkına da, Bakının rayonlarına da, Gəncəninkinə də, başqasına da
– hamısına.
Bir tərəfdən, rejim yaratmaq lazımdır – qənaət rejimi. İkinci tərəfdən də, Nazirlər Kabineti əlavə tədbirlər
görməlidir. Mazut məsələsinə, başqa məsələlərə,- burada dedilər, Fərhad Əliyev də hansısa fikirləri söylədi,
başqaları da söylədilər, Natiq Əliyev də neft dəyişdirmək məsələsini söylədi,- bunların hamısına sabah baxın.
Hansı mümkündür, əlverişlidir – təcili tədbirlər görün.
Yenə deyirəm, tədbirlər çox sürətlə həyata keçirilməlidir. Çünki bu tədbirlər bizə iki ay üçün lazımdır –
yanvarın sonuna qədər, fevral-mart aylarında. Artıq apreldə bu qədər gərginlik olmayacaqdır. Ona görə beş gün
tədbirin hazırlanmasına, beş gün onun, nə bilim, yoxlanmasına, beş gün təsdiq edilməsinə vaxt ayırsanız, onda
vaxt gəlib keçəcək, sizin tədbirləriniz də lazım olmayacaqdır.
Ən nəhayət, barter məsələsi. Mən dedim, – Nazirlər Kabineti və Baş nazir mənə bu barədə ayrıca izahat
verməlidir. Ancaq bir daha hamınıza deyirəm: barter mənim fərmanımla qadağan olunub və bu gün bir də
qadağan edirəm. Deyirəm ki, bundan sonra kim bu işlə məşğul olacaqsa, o, çox ciddi cəzalanacaqdır.
Sonra, deyirlər ki, qarşılıqlı hesablaşmadan çox sui-istifadə edirlər. Mən Nazirlər Kabinetinə tapşırıram ki,
qarşılıqlı hesablaşma məsələsi ilə çox ciddi məşğul olsunlar. Çünki burada hər iki tərəf dövlət vəsaitini
mənimsəyir. Hər iki tərəf. Ona görə də hər iki tərəf buna maraqlıdır. Amma bu, bizə, bizim dövlətimizə ziddir.
Əgər onlar dövlətimizə, hökumətimizə, ölkəmizə zərər vurmaq istəyirlərsə, biz bunun qarşısını almalıyıq. Bunu
nazirlər kabineti etməlidir və bununla ciddi məşğul olmalıdır.
Təəssüflər olsun ki, nazirliklərdə, şirkətlərdə müxtəlif belə fırıldaqlar,- bu gün bu sözü əvvəl də demişəm,mövcuddur. Mən tələb edirəm ki, bunlara son qoyulsun. Tələb edirəm və bilin ki, çox ciddi tədbirlər görəcəyik.
Mən bu gün iki nəfər vəzifəli şəxsi azad etdim. Bundan hamı – burada oturanlar və oturmayanlar da özü
üçün nəticə çıxarmalıdır. İnanıram ki, vətəndaşlarımız bizim bu müzakirənin verilişini dinləyərək hərə özü üçün
nəticə çıxaracaqdır. İnanıram ki, vətəndaşlarımız qənaət məsələlərinə ciddi münasibət göstərəcəklər. Sizdən və
bütün hakimiyyət orqanlarından, icra orqanlarından tələb edirəm ki, mənim verdiyim göstərişlər həyata
keçirilsin.
Sağ olun.
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ÜMUMDÜNYA İQTİSADİ FORUMUNDA İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN
İSVEÇRƏNİN DAVOS ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
27 yanvar 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, səfərinizin məqsədi haqqında məlumat verməyinizi xahiş edirik.
C a v a b: Səfərimin məqsədi Davos forumunda iştirak etməkdir. Bilirsiniz ki, bu, beynəlxalq forumdur,
əsasən iqtisadi məsələlərə həsr olunur. Amma proqram almışıq, indi orada 90-dan artıq məsələ qoyulur. Bu,
təkcə iqtisadi forum deyil, çox qlobal dünya məsələlərinə həsr olunan forumdur.
Mən bir dəfə, 1995-ci ildə bu forumda olmuşam. Hər il dəvət edilirəm, amma getməyə imkan, bəzən də
ehtiyac olmayıbdır. Bu dəfə isə mən foruma getmək barədə qərar qəbul etmişəm, oraya gedirəm. Orada
bölmələr var ki, Azərbaycan bilavasitə iştirak etməlidir. Məsələn, Böyük İpək yolu haqqında, Xəzər
hövzəsi, dənizi haqqında, enerji resursları haqqında bölmələrdə Azərbaycanın bilavasitə iştirakı lazımdır.
Ancaq vaxta baxacağıq. Orada çoxlu başqa da maraqlı mövzular var. Yəqin ki, imkan dairəsində onlarda
iştirak edəcəyəm.
Davosda ikitərəfli görüşlər çox ola bilər. Çünki oraya çox dövlətlərin başçıları gəlirlər. Artıq bir neçəsi ilə
danışıqlarımız var ki, görüşəcəyik. Bir neçəsi ilə də danışıqlar aparılır. Bu forum respublikamız üçün çox
faydalıdır, mənfəətlidir və buna görə də oraya gedirəm.
S u a l: Cənab prezident, Siz Bakı – Ceyhan layihəsi ilə bağlı sərmayələr cəlb olunması barədə
danışıqlar aparacaqsınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, bu sərmayəni biz cəlb etmirik, onu Türkiyə, konsorsium cəlb edir. Onlar da bunu artıq
cəlb ediblər. Sərmayə məsələsində problem yoxdur. Mən keçən dəfə Rusiyadan, Moskvadan gələndə dedim ki,
bir-iki məsələ qalıb, onlar da həll olunacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, Klintonla görüş, yaxud da Koçaryanla görüşünüzdə onun iştirakı
gözlənilirmi?
C a v a b: Mən orada Koçaryanla mütləq görüşəcəyəm, biz bu barədə Moskvada danışmışıq. Klinton oraya
gələcək, güman edirəm ki, onunla da görüş olacaqdır. Olbrayt orada olacaq, güman edirəm, onunla da görüş
olacaqdır. Başqa dövlət başçıları ilə də görüşlər olacaqdır.
S u a l: Dediniz ki, orada Xəzər hövzəsi ilə əlaqədar danışıqlar olacaqdır.
C a v a b: Danışıqlar yox, müzakirələr gedir, müxtəlif ekspertlər hərə öz fikrini deyir. Əlbəttə ki, orada
bizim fikrimiz çox əhəmiyyətlidir. Orada elə bir konkret sual yoxdur ki, buna cavab verəsən. Ümumi fikir
mübadiləsi gedir.
S u a l: Hazırda Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının FİFA-dan çıxmaq ehtimalı
yaranıbdır. Bu, Azərbaycan idmanına necə təsir göstərə bilər?
C a v a b: Bilirsən, mən idmanla o qədər məşğul olmuram. Amma hesab etmirəm ki, Azərbaycan FİFA-dan
çıxacaqdır. Mən gələn kimi dedilər ki, səlahiyyətli regional futbol federasiyalarının hamısı toplaşıb və bizim çox
yaxşı futbolçumuz, məşhur bir şəxs olan Ələkbər Məmmədovu sədr seçiblər. Hesab edirəm ki, bu, ən düz
qərardır. Çünki, bilirsən, çəkməçi çəkmə tikməlidir, aşpaz aş bişirməlidir, dərzi paltar tikməlidir, başqaları da
hərə öz işini görməlidir. Futbol elə şeydir ki, gərək burada futbol mütəxəssisi olsun. İndiyə qədər Musayev
özünü oraya təyin etmişdi. Doğrudur, deyirlər ki, gənc vaxtlarında futbol oynamışdır. Bilirsiniz ki, sonra biz onu
Mərkəzi Komitəyə işə götürmüşdük, hətta Kommunist Partiyasının katibi təyin olunmuşdu. Amma o, nəyisə edə
bilməyəndə bəzi adamlar zarafatla mənə deyirdilər ki, ondan narahat olmayın, çünki futbolçudur, futbol
oyununu başa düşür. Amma ola bilər, yarım futbolçu, yarım belə, - bu, yaxşı deyildir.
Hər dövrün bir tələbi var. Müəyyən bir dövr olubdur. İndi futbolumuz güclənir. Görürsünüz, hər şeydə
qayda-qanun yaranır. Ölkədə qanunsuzluq, özbaşınalıq, hakimiyyətsizlik olanda hərə öz əlinə bir şey
keçirmişdi. 1990-cı ildən başlayaraq siz bunları görmüsünüz. İndi hər şeydə qanun-qayda yaranır, hər şey qanun
çərçivəsində gedir. Burada da futbolçular özləri bunu ediblər. Sən isə mənə sual verirsən ki, biz FİFA-dan
çıxacağıq? Çıxmayacağıq!
S u a l: Cənab prezident, «Yevromani» fondunun məlumatına əsasən, Azərbaycan korrupsiyasının
səviyyəsinə görə dünyada üçüncü yerə çıxıbdır.
C a v a b: Bilirsiniz, mən bu fondu tanımıram. Sən də bir fond yarada bilərsən, sorğu keçirib gəlib deyərsən
ki, nə bilim, filan olubdur. Mən bu fondu tanımıram. Korrupsiya dünyada hər yerdə var, hər ölkədə var. Həmin
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o fondun sorğu keçirdiyi ölkədə də var. Azərbaycanda da var. Əgər eşitmisinizsə, mən bunu dünən keçirdiyim
müşavirədə demişəm. Bundan sui-istifadə etmək lazım deyil, anlayırsınızmı? Burada min dənə iş görülür.
Ancaq müxalifət, o cümlədən siz elə korrupsiyanın quyruğundan tutmusunuz. Sən cavan qızsan, heç bilirsən
korrupsiya nədir? Mən korrupsiya ilə mübarizə aparanda sən hələ anadan olmamışdın.
Daha kimin sualı var?
S u a l: Cənab prezident, Siz həmişə öz çıxışlarınızda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə böyük qiymət
vermisiniz. Şəhidlər xiyabanının 1 nömrəli posta çevrilməsi barədə nə fikirdəsiniz?
C a v ab: Bəli, çevriləcəkdir. O da bizim fikrimizdir. Yəqin sən haradansa eşitmisən, mənə sual verirsən. O,
bizim fikrimizdir.
S u a l: Cənab prezident, şəhərin elektrik enerjisi ilə tam təmin edilməsi nə vaxt mümkün olacaqdır?
C a v a b: Dünən axşam eşitdiniz, televiziyaya qulaq asdınız? Bütün göstərişləri vermişəm.
Sağ olun.
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DÜNYA İQTİSADİ FORUMUNUN PREZİDENTİ KLAUS ŞVAB İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
27 yanvar 2000-ci il
K l a u s Ş v a b: Hörmətli cənab prezident! Xoş gəlmisiniz. Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək
üçün Davosa gəldiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. 1995-ci ildə Davosa səfərinizi həmişə
məmnunluqla xatırlayıram.
Mən əminəm ki, cənab Heydər Əliyev kimi bir liderin Davos İqtisadi Forumunda iştirak etməsi bu tədbirin
nüfuzunu və əhəmiyyətini daha da artıracaqdır.
Cənab prezident, Sizin iştirakınızla keçiriləcək «Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və
ya böyük oyun» sessiyasına əvvəlcədən böyük maraq göstərilir. Həmin sessiyada iştirak etmək istəyənlər
çoxdur. Ümidvaram ki, bu tədbir Qafqaz regionu ölkələrinin bir sıra problemlərinin həllində böyük əhəmiyyət
daşıyacaqdır.
Bir daha qeyd edərdim ki, dünyanın bütün ölkələri Qafqaza böyük maraq göstərir. Öz qapılarını dünyanın
üzünə geniş açmış müstəqil Azərbaycan Respublikasının bu regionda aparıcı ölkələrdən biri olduğunu hamı
dərk edir.
Sizin uzaqgörən siyasətiniz nəticəsində Azərbaycanın zəngin enerji ehtiyatlarının dünyanın ən nüfuzlu neft
şirkətləri ilə birgə işlənilməsi üçün böyük əhəmiyyətli müqavilələr imzalanmışdır. Azərbaycanda aparılan
iqtisadi islahatlar haqqında da mənim müəyyən məlumatım vardır.
Bakı-Tbilisi –Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə dair 1999-cu ildə İstanbulda imzalanmış saziş haqqında son
vaxtlar mətbuatda çoxsaylı məqalələr oxumuşam. Bu tarixi sənədi müstəqil Azərbaycanın bütün dünyada
nüfuzunun daha da artmasının əyani nümunəsi kimi dəyərləndirirəm.
Davos İqtisadi Forumunda dünyanın iqtisadi qloballaşması və liberallaşması sahəsində müzakirə olunacaq
məsələlər böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır. Və forumun məqsədi bütün ölkələrin beynəlxalq təşkilatlarını birliyə
çağırmaq, dövlət, hökumət başçıları, siyasətçilər, biznesmenlər arasında daha sıx əlaqə yaratmaq olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə, dəvətə və qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Beş il
bundan əvvəl ilk dəfə iştirak etdiyim Davos İqtisadi Forumunu həmişə məmnunluqla xatırlayıram.
Azərbaycan xarici ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr saxlayır.
Respublikamızda əməkdaşlığın gündən-günə genişləndirilməsinə marağın artmasında və ölkəmizə böyük
həcmdə xarici investisiyaların cəlb edilməsində 1995-ci il Davos İqtisadi Forumunun da xeyli köməyi oldu.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı və qurudakı zəngin enerji ehtiyatlarının dünyanın aparıcı ölkələrinin
nüfuzlu şirkətləri ilə birgə istismarı üçün böyük işlər görülmüşdür. 1999-cu ilin noyabrında Amerika prezidenti
Bill Klintonun iştirakı ilə İstanbulda imzalanmış Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və «Transxəzər
qaz» kəməri barədə sazişlər tarixi əhəmiyyət daşıyır.
Sözsüz ki, Dünya İqtisadi Forumu ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin genişləndirilməsi ölkəmizin iqtisadi
qüdrətinin artması üçün geniş imkanlar açılacağına kömək edəcəkdir.
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DAVOS İQTİSADİ FORUMUNDA "QAFQAZIN VƏ MƏRKƏZİ ASİYANIN
PERSPEKTİVLƏRİ: İPƏK YOLU VƏ YA BÖYÜK OYUN" MÖVZUSUNDA KEÇİRİLƏN
KONFRANSDA ÇIXIŞI
28 yanvar 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Böyük İpək yolunun bərpası barədə məsələ bu forumda müzakirə obyektinə çevrildiyinə görə mən Davos
İqtisadi Forumunun təşkilatçılarına təşəkkür edirəm. Bu, müəyyən dərəcədə qanunauyğundur və bugünkü
gerçəkliyi əks etdirir.
Böyük İpək yolu bəşəriyyətin tarixində, xüsusən Avrasiya kontinentinin tarixində dərin iz buraxıb və vaxtilə
Avropa ilə Asiya arasında yüklərin daşınmasında çox böyük rol oynamışdır.
Ötən yüzillikdə, 80-ci illərdən etibarən bu problem aktual olmuşdur və çox diqqətəlayiq haldır ki, bir çox
ölkələrdə dərhal təşəbbüs irəli sürülmüşdür. Ona görə də indi bir çox ölkələr Böyük İpək yolu diplomatiyasını
öz təklifi hesab edirlər.
Ancaq eyni zamanda biz YUNESKO-nun bu barədə 1980-ci ildəki qərarını və bəzi sonrakı qərarları
xatırlamalıyıq. Lakin Böyük İpək yolunun real surətdə bərpası Sovetlər İttifaqının süqutundan və Cənubi
Qafqaz, Mərkəzi Asiya ölkələri dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra mümkün olmuşdur. Bunsuz Böyük İpək
yolunun bərpası qeyri-mümkün, qeyri-real idi.
Avropa Birliyi TRASEKA proqramını irəli sürməklə bunun əsasını qoymuşdur. Amma 1993-cü ildən
başlayaraq bu iş çox ləng gedirdi. Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından geniş istifadə üçün imkanlar açılması
və nəinki Xəzəryanı ölkələrin, həm də bir çox Avropa ölkələrinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Yaponiyanın,
digər dövlətlərin bu işə fəal cəlb olunması isə Transqafqaz magistralı yaradılmasını çox mümkün etmişdir.
Biz – Özbəkistan, Türkmənistan, Azərbaycan və Gürcüstan 1996-cı ildə Türkmənistanın Sərəxs
şəhərində dördtərəfli saziş imzalayaraq, bu magistralı ilk dəfə açdıq. Həmin vaxtdan bəri Transqafqaz
nəqliyyat magistralı ilə yüklər daha fəal surətdə daşınmağa başlanmışdır. Əgər 1996-cı ildə bu dəhlizlə 2
milyon ton yük nəql edilmişdisə, indi 5 milyon ton yük daşınır. Bu isə yalnız başlanğıcdır, böyük
perspektiv var.
Bu baxımdan Böyük İpək yolunun bərpası və TRASEKA proqramının reallaşdırılması haqqında 1998-ci ilin
sentyabrında Azərbaycanda, Bakıda Avropa komissiyası ilə birlikdə keçirilmiş beynəlxalq konfransın mühüm
rolu olubdur. Bu konfransda 32 ölkənin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak edirdilər. Biz həmin
məsələyə dair xüsusi saziş qəbul etdik, onu 12 ölkə imzaladı və indi o, həyata keçirilir. Bu proqramın
reallaşdırılması üzrə daimi katiblik Azərbaycanda, Bakıda yerləşir.
Lakin, təkrar edirəm, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından fəal istifadə olunması bütün bunlara böyük
təkan verdi. Avropa Birliyinin müxtəlif boru kəmərləri yaradılması proqramı – İNOQEYT proqramı da bununla
əlaqədar meydana gəlmişdir.
Artıq indi Xəzər dənizində – onun Azərbaycan sektorunda, Qazaxıstan və digər sektorlarında böyük neft və
qaz yataqları real surətdə işlənilir. Biz konkret praktiki nəticələr əldə etmişik.
Artıq Qara dənizə doğru Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa neft kəmərləri çəkilmiş, uzunluğu 2 min
kilometrdən çox olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası haqqında proqram qəbul olunmuşdur. Bütün
bunlar – neft və qazın nəqli, Avrasiya qitəsi yüklərinin daşınması, əlbəttə, Böyük İpək yolunun bərpasını
tamamilə reallaşdırır. Biz həmin prosesin başlanğıc mərhələsindəyik və hesab edirəm ki, bu, Avrasiya qitəsi və
bütün dünya birliyi üçün ən aktual problemdir. Diqqətinizə görə sağ olun.
SESSİYA İŞTİRAKÇILARININ SUALLARINA CAVAB
S u a l: Bilmək istərdim, Azərbaycandan və Ermənistandan keçməli olan sülh neft kəməri ideyası nə
yerdə qaldı? Prezident Heydər Əliyev keçmişdə buna diqqət yetirirdi. Bu fikri yenidən dirçəltmək
olarmı? Cənab prezidentlər, Sizə müraciət edirəm: Bu sülh neft kəməri İpək yolu proqramına daxildirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: İlk öncə ad barədə – «Sülh boru kəməri» - mən bunu birinci dəfə eşidirəm. Sovetlər
İttifaqında «Dostluq» boru kəməri olmuşdur, «Sülh neft kəməri» isə sizin uydurmanızdır.
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Azərbaycanda biz Xəzərdəki neft yataqlarının işlənilməsinə başlamışıq, orada çox böyük neft və qaz
ehtiyatları var. Yeri gəlmişkən, indi bəziləri Qərbdə də, Şərqdə də, Rusiyada da, Avropada da yazırlar ki, Xəzər
dənizindəki neft və qaz ehtiyatları şişirdilmişdir. Bu, tamamilə yalandır. Azərbaycan neftçiləri, geoloqları,
alimləri Xəzər dənizində 50 ildən artıqdır işləyirlər və biz real imkanları yetərincə öyrənmişik. Odur ki, biz
bütün dünyaya nə təqdim etmişiksə, bunlar realdır. Bu, birincisi.
Biz «Əsrin müqaviləsi» adlanan və Azərbaycanın 1994-cü ilin sentyabrında Avropa və Birləşmiş Ştatlarının
bir çox neft şirkətləri ilə imzaladığı birinci layihənin həyata keçirilməsinə başladıqda, qarşıya neft kəməri
məsələsi çıxdı. Biz bu neft kəmərinin Ermənistan, Türkiyə vasitəsilə Ceyhan limanına çəkilməsinin əleyhinə
deyildik. Biz bu neft kəmərinin İran ərazisindən çəkilməsinin də əleyhinə deyildik. Lakin bu təkliflərimiz
reallaşmadı. Əvvəla, ona görə ki, Ermənistan Azərbaycanla hərbi münaqişə vəziyyətindədir. Ermənistan silahlı
qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini, bu neft kəmərinin keçməli olduğu ərazini işğal etmişlər və danışıqlarda erməni tərəfinə təkliflər vermişdik ki, münaqişəyə beynəlxalq hüquq əsasında son qoymaq və bu neft
kəmərini çəkmək yaxşı olardı. Lakin onların cavabı bu oldu ki, biz torpağı neft kəmərinə dəyişmirik, halbuki,
məsələ belə qoyulmamışdı. «Sülh neft kəmərinin baş tutmaması» barədə sualınızla bağlı vəziyyət belədir.
Sonra apardığımız bütün iş nəticəsində Bakı – Tbilisi –Ceyhan layihəsi meydana gəldi. Biz noyabrda
İstanbulda bu neft kəmərinin inşası haqqında saziş imzaladıq. İndi hazırlıq işi gedir və bu layihə həyata
keçiriləcəkdir.
S u a l: Neftin boru kəmərləri ilə nəqli barədə sual vermək istərdim. Bu gün neftin qiyməti çox
yüksəkdir, halbuki 12 ay bundan əvvəl onun qiyməti çox aşağı idi. Siz qiymətlər haqqında məsələni şərh
etmək istərdinizmi? Bu, neftin qiymətinin nağd pula çevrilməsi və bu regionda istifadə edə biləcəyiniz
ehtiyatlar baxımından Sizə nə kimi üstünlük verir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Neftin qiymətini biz tənzimləmirik. Biz sadəcə olaraq, qiymət konyunkturasına
tabeyik. Bəli, bir müddət əvvəl neftin qiyməti aşağı düşmüşdü, indi isə qalxıbdır. Bizim məlumatımıza görə, bu
meyl qalacaqdır. Ancaq bu, neft aləmində təzə məsələ deyildir. Əgər tarixə, məsələn, son 30 ilə nəzər salsaq,
görərik ki, neftin qiymətinin aşağı düşdüyü dövrlər də, qalxdığı dövrlər də olmuşdur. Ona görə də neft kəməri
tam rentabelliyə malikdir.
S u a l: Bu o deməkdirmi ki, neftin qiyməti qalxarsa, onda Siz infrastruktur layihələrinizdən
bəzilərini həyata keçirə biləcəksiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Neftin qiyməti hətta bugünkü qiymətlərdən yuxarı qalxmasa da, neft layihələrimiz
həyata keçiriləcəkdir. Qiymətlər hətta aşağı düşsə də, onlar yenə də həyata keçiriləcəkdir, çünki bilirik ki,
qiymətlər sonra yenidən qalxacaqdır.
S u a l: Sual Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinədir. Siz iki ölkə arasında münaqişənin dincliklə
nizama salınmasının perspektivlərini necə təsəvvür edirsiniz? Nəticə etibarilə Dağlıq Qarabağ barəsində
saziş bağlanmasına imkan varmı? Daha bir sual, Ermənistan bu münaqişə nizama salındıqdan sonra
Azərbaycan ərazisindən çıxmaq barədə düşünə bilərmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması məsələsi
Azərbaycan üçün və zənnimcə, eyni dərəcədə Ermənistan üçün həyati əhəmiyyətə malikdir. 1991-ci ildə
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdə o, artıq münaqişə vəziyyətində idi. Sonralar genişlənərək
müharibəyə çevrilən bu münaqişə nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətinin ərazisi və Dağlıq
Qarabağın hüdudlarından kənardakı böyük bir ərazisi işğal olunmuşdur ki, bu da üst-üstə Azərbaycan ərazisinin
20 faizini təşkil edir. Bir milyon azərbaycanlı oradan, öz yerlərindən zorla çıxarılmışdır və azərbaycanlıların
yaşadıqları işğal olunmuş rayonlar dağıdılmış və qarət edilmişdir.
Belə bir şəraitdə biz məsələnin dincliklə nizama salınmasına tərəfdarıq və 1994-cü ilin mayında
Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş bağlamışıq. Bu sazişə indiyədək həm Ermənistan tərəfindən, həm də
Azərbaycan tərəfindən əməl edilir. Son vaxtlar, ötən il ərzində Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti
arasında birbaşa danışıqlar, görüşlər, dialoq keçirilir. Ümidvaram ki, bu, münaqişənin dincliklə nizama
salınması istiqamətində məsələni müəyyən dərəcədə irəlilədir. Biz münaqişənin dincliklə həllini istəyirik. Biz
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsini istəyirik. Biz
sakinlərimizin öz yerlərinə qayıtmasını istəyirik – indi onlar çadırlarda yaşayırlar. Biz Ermənistanla həmişəlik
tam sülh olmasını istəyirik.
S u a l: Demək istərdim ki, nəinki prezident Şevardnadze, cənab Putin də burada deyildir. Cənab
Putin Davosa gəlməkdən imtina edib, halbuki onun bu forumda iştirakı çox yerinə düşərdi. Ona görə də
sualım ən əvvəl Heydər Əliyevə və Türkiyənin xarici işlər nazirinədir: Sizin ölkələrinizi çeçen separatçılarını dəstəkləməkdə günahlandırırlar. Sizcə, Çeçenistandakı münaqişə nə qədər tezliklə nizama salına
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bilər? Yaxın vaxtlarda bu münaqişədən çıxış yolu necə ola bilər? Əgər cənab prezidentlərdən və baş
nazirlərdən kimsə cavab vermək istəsə, mən bu cavabı eşitməyimə şad olardım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın guya Çeçenistana müxtəlif yardımlar göstərdiyi barədə son aylar
kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycana qarşı müntəzəm olaraq irəli sürülən ittihamların heç bir əsası
yoxdur, onlar yalan və böhtandır. Mən axırıncı dəfə Moskvada olarkən və Rusiya prezidentinin səlahiyyətlərini
icra edən cənab Putinlə danışarkən bu mövzuda çox açıq söhbətimiz oldu. Cənab Putin etiraf etdi ki, bu, Rusiya
dövlətinin mövqeyi deyildir, informasiya vasitələri isə azaddır və buna görə də istədiklərini yazırlar. Bununla
yanaşı, o, mənə dedi ki, onlar Çeçenistan problemini tezliklə qurtaracaqlar. Sizin sualınızın cavabı belədir.
S u a l: Azərbaycan və Ermənistan burada, Davosda hər hansı ikitərəfli danışıqlar aparacaqlarmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz burada ikitərəfli danışıqlar aparmağı nəzərdə tuturuq, Ermənistan
prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin görüş vaxtı artıq müəyyən edilmişdir.
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İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASININ PREZİDENTİ ADOLF OQİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
28 yanvar 2000-ci il
A d o l f O q i: Cənab prezident, xoş gəlmisiniz. Sizinlə görüşdən çox məmnunam. Dünya İqtisadi
Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrəyə gəldiyinizə görə Sizə minnətdarlıq edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qonaqpərvərliyə görə, cənab Oqi, Sizə təşəkkür edirəm. Əmin olduğumu bildirirəm
ki, Davos İqtisadi Forumu iştirakçı ölkələr, o cümlədən Azərbaycan ilə İsveçrə arasında əməkdaşlığın daha da
möhkəmlənməsinə kömək göstərəcəkdir.
A d o l f O q i: Müstəqil Azərbaycan Respublikasında, cənab prezident, Sizin rəhbərliyiniz ilə həyata
keçirilən siyasi və iqtisadi islahatları yüksək dəyərləndirirəm. Mən ölkənizdə gedən prosesləri maraqla
izləyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quran müstəqil Azərbaycan Respublikasının
çətinlikləri çoxdur. Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. 12
ildən bəri davam edən bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi , o cümlədən Dağlıq Qarabağ
və onun ətrafında olan rayonlar Ermənistan hərbi hissələri tərəfindən işğal edilmişdir. Bu münaqişə zamanı bir
milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovulmuş, 7 ildən bəri çadırlarda ağır şəraitdə
yaşayırlar.
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində 1994-cü ildən atəşkəs rejimi davam edir. Bu münaqişənin sülh yolu
ilə həlli üçün yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyət göstərir.
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçıları İsveçrənin sədrliyi ilə 1996-cı ildə Lissabonda
zirvə görüşü keçirdi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün orada
prinsiplər qəbul olundu. ATƏT-in o vaxtkı icraçı sədri, İsveçrə nümayəndəsi Flavya Kottinin verdiyi bəyanat çox
mühümdür. Həmin bəyanat Lissabon sammitində iştirak edən 53 ölkənin dövlət və hökumət başçıları tərəfindən
qəbul olundu, təkcə Ermənistan bu sənədi imzalamadı.
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə bu tarixi əhəmiyyətli sənədin qəbul olunmasına görə İsveçrə hökumətinə
və xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa
danışıqlar aparılır, ATƏT-in İstanbul sammitində də bu barədə müəyyən müzakirələr gedir. Ölkəmiz bu təcavüz
nəticəsində çox ağır problemlərlə üzləşsə də biz münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılmasını
istəyirik.
Biz ölkələrimiz arasında bir çox sahələrdə əlaqələri genişləndiririk. İsveçrənin Ey-Bi-Bi şirkətinin
respublikamızda gördüyü işlərdən çox razıyam.
Onu da deyim ki, İsveçrə şirkətlərinin Dağlıq Qarabağda saat istehsal etmək, zərgərlik işləri görmək, bank
təsis etmək cəhdləri yolverilməzdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə İsveçrə XİN-ə nota
göndərmişdir.
A d o l f O q i: Mən bizim ölkəmizin şirkətlərinin bu hərəkətindən çox təəssüflənirəm. İsveçrə dövləti bu
barədə lazımi tədbirlər görəcəkdir.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN ABŞ-dan OLAN HƏMSƏDRİ GERRİ KAVANO İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
28 yanvar 2000-ci il
G e r r i K a v a n o: Hörmətli cənab prezident! Xoş gördük. Sizinlə görüşümdən məmnunam. Əmin
olduğumu bildirirəm ki, Sizin Davosda keçirdiyiniz görüşlər, apardığınız danışıqlar Azərbaycanın qarşılaşdığı
problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Mən Dünya İqtisadi Forumunda «Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük
oyun» mövzusunda keçirilən sessiyanın işini diqqətlə izləyirəm. Sizin çıxışınızı və suallara verdiyiniz
cavabları yüksək qiymətləndirirəm.
H e y d ə r
Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab Kavano. Mən burada Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün birbaşa danışıqlar apardım. Bu münaqişənin tezliklə aradan
qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun və həmsədrlərdən biri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu
sahədə səylərini artırmalarına ehtiyac duyulur.
G e r r i K a v a n o: Cənab prezident. Sizi əmin edirəm ki, prezident Robert Koçaryanla apardığınız
danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən dəstəklənir. Sizin dediyiniz kimi, Minsk qrupunda Amerika öz
fəaliyyətini gücləndirməyə hazırdır.
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İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASININ FEDERAL MALİYYƏ NAZİRİ
KASPER VİLLİNGER İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Davos
28 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Villinger!
Mən İsveçrəyə işgüzar səfərə gəlməyimdən çox məmnunam. Bura çox gözəl yerdir. Mən sizin ölkənin
prezidenti ilə də görüşmüşəm. Mən beş il bundan əvvəl buraya gəlmişdim. Bir daha deməliyəm ki, sizin ölkəniz
doğrudan da gözəldir və burada çox işlər görülübdür. Mən burada çoxlu görüşlər keçirirəm. Danışıqlar
aparıram.
K a s p e r V i l l i n g e r: Cənab prezident, bir daha bildirirəm ki, Sizi burada görməyimdən çox
məmnunam. Xatırlayıram ki, Azərbaycana səfərim zamanı da Sizinlə görüşmək şərəfi mənə nəsib olmuşdu.
Mən o vaxt Sizinlə keçirdiyim çox maraqlı müzakirələri heç vaxt unutmuram. Siz 1995-ci ildə Davosda olarkən
təəssüf ki, Sizinlə görüşə bilməmişdim. O vaxt mən İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti idim. Ölkəmizdə bu
vəzifədə olan adam hər il dəyişir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İsveçrə Konfederasiyasında belə bir sistemin mövcudluğundan məlumatım var.
Təəssüf ki, siz prezident olanda sizinlə görüşməmişəm. Amma indi maliyyə naziri ilə də görüşmək mənim üçün
xoşdur.
K a s p e r V i l l i n g e r: Səmimi sözlərinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəqin ki, mən iki ildən
sonra yenidən İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti olacağam. O vaxt Sizinlə yenidən görüşərik. Əgər o zaman
İsveçrəyə səfərə gəlsəniz, bizə daha böyük şərəf vermiş olarsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən əminəm ki, Davos İqtisadi Forumu iştirakçı ölkələrin bütün sahələrdə
əlaqələrinin sıxlaşdırılmasında mühüm rol oynayacaqdır. Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının işlənilməsində
respublikamız xarici dövlətlərlə geniş əməkdaşlıq edir. Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və Transxəzər qaz
kəməri barədə ötən ilin noyabrında İstanbulda ABŞ prezidenti Bill Klintonun iştirakı ilə sazişlər imzalandı.
Azərbaycan bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələri möhkəmləndirməyə hazırdır.
Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu, islahatların həyata keçirilməsi sahəsində
uğurlar qazanılmışdır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ölkəmiz üçün ən ağrılı problemdir. ATƏT-in üzvü
olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 1996-cı ildə Lissabonda keçirilmiş zirvə görüşündə bu
münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün əsas prinsiplər qəbul olunmuşdur. ATƏT-in o vaxtkı icraçı
sədri, İsveçrə nümayəndəsi Flavio Kottinin o zaman verdiyi bəyanatı bir daha yüksək dəyərləndirirəm.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa
danışıqlar aparılır. ATƏT-in İstanbul sammitində də bu barədə müzakirələr gedir.
Sözsüz ki, bu gün Azərbaycan-İsveçrə əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə ehtiyac duyulur. Ey-Bi-Bi
şirkəti respublikamızda fəaliyyət göstərir.
K a s p e r V i l l i n g e r: Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Sizin
uzaqgörən siyasətiniz və müdrik rəhbərliyiniz ilə tezliklə öz həllini tapacaq, müstəqil Azərbaycan Respublikası
dünyanın ən qabaqcıl, inkişaf etmiş ölkələrindən birinə çevriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən təəssüf edirəm ki, İsveçrə şirkətləri Dağlıq Qarabağda saat istehsal etmək,
zərgərlik işləri görmək, bank təsis etmək cəhdlərindədir. Belə hallar yolverilməzdir.
K a s p e r V i l l i n g e r: Mən həmin şirkətlərin bu hərəkətindən çox təəssüflənirəm. Bu barədə lazımi
tədbirlər görəcəyik.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ BİLL KLİNTON İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
B i l l K l i n t o n: Hörmətli cənab prezident!
Sizinlə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam. Keçən ilin noyabr ayında İstanbulda Bakı-Ceyhan əsas
ixrac boru kəməri barədə tarixi sazişin imzalanması mərasimində iştirakımı məmnuniyyətlə xatırlayıram. Mən
əminəm ki, Xəzər hövzəsi ölkələrinin zəngin enerji ehtiyatlarının dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə birgə
işlənilməsi regionun bütün dövlətlərinin inkişafına xidmət edəcək, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya
dövətlərinin suverenliyi və müstəqilliyinin daha da möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəkdir. Onu da
deməliyəm ki, Bakı-Ceyhan və Transxəzər boru kəmərləri kimi nəhəng layihələrin həyata keçirilməsində
Azərbaycan aparıcı rol oynayır. Mən məmnunam ki, ötən illər ərzində prezident Əliyev ilə aramızda olan
sıx əməkdaşlıq yaxın dostluğa çevrilmişdir.
Ümidvaram ki, ölkələrimiz arasında enerji sektorunda memarı olduğunuz «Əsrin müqaviləsi»ndən başlanan
çox uğurlu əməkdaşlıq bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.
Mən Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yaranmış strateji əməkdaşlığı yüksək
qiymətləndirirəm. Əminəm ki, ölkələrimizin bütün sahələrdəki qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələri bundan sonra
daha da genişlənəcəkdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün Sizinlə prezident
Robert Koçaryan arasında aparılan birbaşa danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən dəstəklənir. Bu
münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması üçün şəxsi səylərimi artırmağa və Minsk qrupunda Amerika Birləşmiş
Ştatlarının fəaliyyətini gücləndirməyə hazıram.
Əminəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması Cənubi Qafqazda
sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına, region dövlətlərində demokratiyanın inkişaf etməsinə və
onların arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək edəcək və bu regionda yaşayan xalqların maddi
rifah halının yüksəlməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Bill Klinton! Sizinlə növbəti dəfə görüşməyimdən məmnunam. Mən
Sizinlə olan şəxsi dostluq münasibətlərimi də yüksək qiymətləndirirəm.
Ötən ilin noyabr ayında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü çərçivəsində məşhur «Çırağan» sarayında BakıCeyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin çəkilməsi barədə sazişin imzalanmasını tarixi hadisə kimi
dəyərləndirirəm. Bu mərasimdə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin iştirak etməsi, sazişə imza atması
həmin sənədin həyata keçirilməsi üçün əhəmiyyətlidir.
Azərbaycanın və bütün regionun inkişafına təkan verən bu nəhəng layihələrin həyata keçirilməsinə
verdiyiniz dəstəyə görə Sizə, cənab Klintona minnətdarlığımı bildirirəm. Mən əminəm ki, Azərbaycanın zəngin
enerji ehtiyatlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin aparıcı neft şirkətləri ilə birgə işlənilməsi
sahəsində ölkəmizin əməkdaşlığı bundan sonra da davam edəcəkdir.
Onu da deməliyəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün
prezident Koçaryanla apardığım danışıqlar barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Olbrayt ilə
görüşümdə ətraflı müzakirələr keçirmişik.
Bu Sülh prosesinin davam etməsini daim diqqətinizdə saxladığınıza və danışıqların uğurla başa çatması
üçün göstərdiyiniz şəxsi səylərə və dəstəyə görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Əminəm ki, Azərbaycan ilə Amerika arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bundan sonra daha da
güclənəcəkdir. Ölkələrimiz arasında çoxtərəfli iqtisadi əlaqələrin bütün sahələrdə genişlənməsi üçün bu
yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan hökumətləri arasında birgə işçi qrupunun yaradılması
barədə əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması mühüm əhəmiyyət daşıyır. ABŞ-ın işgüzar dairələrinin
Azərbaycanda qarşılıqlı surətdə faydalı iş görməsi və sərmayə qoyması üçün bundan sonra da hər cür şərait
yaradılacaqdır.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
KAMAL XƏRRAZİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
K a m a l X ə r r a z i: Hörmətli cənab prezident! Xoş gördük. Mən Sizinlə hər bir görüşümdən fərəh
duyuram. İcazə verin İran prezidenti cənab Xatəminin xoş arzularını, hörmət və ehtiramını Sizə çatdırım.
Sizin Davos Dünya İqtisadi Forumunda «Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın perspektivləri, İpək yolu və ya böyük
oyun» mövzusunda keçirilən sessiyada dərin məzmunlu çıxışınızı və suallara ətraflı cavablarınızı yüksək
qiymətləndirirəm. Mənim fikrimcə, bu sessiya region ölkələrinin qarşılaşdığı problemlərin həlli istiqamətində
böyük əhəmiyyətə malikdir.
Hörmətli cənab prezident, Sizin qarşıdakı rəsmi səfərinizi İranda çox səbirsizliklə gözləyirlər.
İcazə versəydiniz, prezident Xatəminin dəvətini Sizə bir daha çatdırım. Əmin olduğumu bildirirəm ki, Sizin
bu rəsmi səfəriniz ölkələrimizin bütün sahələrdə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol
oynayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Xərrazi! Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. İran İslam
Respublikası ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə Azərbaycan Respublikası xüsusi əhəmiyyət verir. Xahiş
edərdim ki, mənim salamlarımı, xoş arzularımı cənab Xatəmiyə və dost ölkənin digər rəhbərlərinə çatdırasınız.
Dəvətinizi məmnuniyyətlə qəbul edərək İrana rəsmi səfərə gələcəyəm. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bu
ziyarət qonşu ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığının daha da sürətlənməsinə yeni güclü təkan
verəcəkdir.
Mən ümidvaram ki, ölkələrimiz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması, regionda
vəziyyət, ikitərəfli münasibətlərin daha da canlandırılması məsələləri barədə fikir mübadiləsi zamanı hər iki
tərəfi qane edən ümumi rəyə gələcəkdir.
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ BÜLƏND ECEVİT İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
B ü l ə n d E c e v i t: Hörmətli cənab prezident!
Xoş gördük Sizi. Dost və qardaş ölkənin prezidenti olan Sizinlə görüşdən son dərəcə məmnunam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən də Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mən Azərbaycan ilə
Türkiyə arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin gündən-günə genişlənməsindən, inkişaf etməsindən
böyük məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Davos Dünya İqtisadi Forumu iştirakçı ölkələrin qarşılıqlı surətdə
faydalı əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparılır.
B ü l ə n d E c e v i t: Bu münaqişənin aradan qaldırılması üçün Azərbaycanın haqq işini Türkiyə həmişə
müdafiə edir və edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab Baş nazir. Bizim ölkəmiz Ermənistanla olan münaqişənin
törətdiyi çətinliklərə baxmayaraq qardaş Türkiyə ilə işbirliyinə böyük əhəmiyyət verir.
Xəzərin enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün nəzərdə tutulan Bakı–Ceyhan əsas ixrac
boru kəmərinin və Transxəzər qaz kəmərinin inşasına dair ötən ilin noyabrında İstanbulda imzalanmış sənədlər
olduqca mühüm layihələrdir. Onların həyata keçirilməsi nəinki region dövlətlərinin, həm də Avropa və dünya
ölkələrinin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Biz bu layihələrin gerçəkləşdirilməsi üçün əlimizdən
gələni edəcəyik.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
L e o n i d K u ç m a: Əziz Heydər Əliyeviç! Xoş gördük. Sizinlə hər bir görüş məndə çox böyük
məmnunluq hissi yaradır. Ukrayna Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi
maraq göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Ölkələrimiz arasında getdikcə
möhkəmlənən iqtisadi əməkdaşlığa və strateji tərəfdaşlığa Azərbaycan böyük əhəmiyyət verir.
L e o n i d K u ç m a: Sizin müdrik və uzaqgörən siyasətiniz, ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyətiniz
sayəsində ötən ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü zamanı imzalanmış tarixi sənədləri –
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və Transxəzər qaz kəməri ilə bağlı sazişləri bir daha yüksək
dəyərləndirirəm. Xəzərin zəngin enerji ehtiyatlarının nəqli və emalı sahəsində Azərbaycan–Ukrayna
əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi olduqca zəruridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident. Sizin söylədiyiniz fikirlərdən məmnunam. Deməliyəm ki, region
dövlətlərinin müstəqilliyi və suverenliyinin möhkəmləndirilməsində, iqtisadi tərəqqisində bu layihələrin həyata
keçirilməsi böyük rol oynayacaqdır.
Biz dövlətlərimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin daha da sıxlaşdırılması, regionda vəziyyətin sabitləşməsi üçün
çalışmalıyıq.
L e o n i d K u ç m a: Əminəm ki, Azərbaycanla Ukrayna arasında olan ənənəvi dostluq və səmimilik
həmişə davam edəcəkdir.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ DÖVLƏT KATİBİ
MADLEN OLBRAYT İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
M a d l e n O l b r a y t: Xoş gördük, cənab prezident! Sizinlə yenidən görüşməkdən və Sizi çox
gümrah görməkdən məmnunam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, xanım Olbrayt! Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Klivlenddə
müalicə zamanı mənə göstərilmiş diqqət və qayğıya görə Sizə və prezident Bill Klintona bir daha
minnətdarlığımı bildirirəm.
M a d l e n O l b r a y t: Mən 1999-cu ilin noyabrında ATƏT-in İstanbul sammitində Sizinlə görüşümü,
apardığımız danışıqları məmnunluqla xatırlayıram. Həmin günlərdə prezident Bill Klintonun iştirakı ilə BakıCeyhan əsas ixrac boru kəməri və Transxəzər boru kəməri barədə sənədlərin imzalanmasını tarixi hadisə kimi
dəyərləndirirəm.
Ölkələrimizin bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələri günü-gündən möhkəmləndirilir.
Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yaranmış strateji əməkdaşlıq möhkəm əsaslar üzərində
qurulur və bu işdə prezident Heydər Əliyevin liderliyi mühüm rol oynayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində birbaşa danışıqlar
aparılır. Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Amerikanın bu münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması
üçün səylərini daha da artırmasına ehtiyac duyulur.
X a n ı m O l b r a y t: Bu münaqişənin aradan qaldırılması üçün Sizinlə prezident Robert Koçaryan
arasında aparılan birbaşa danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən dəstəklənir və Minsk qrupunda
fəaliyyətini gücləndirməyə Amerika hazırdır. Mənim fikrimcə bu münaqişənin həlli Cənubi Qafqazda sülhün,
sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına, region ölkələrində demokratiyanın inkişaf etməsinə, bu dövlətlər
arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə əsaslı kömək göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ötən ilin noyabrında ATƏT-in İstanbul sammitinin keçirildiyi günlərdə məşhur
«Çırağan» sarayında Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və Transxəzər qaz kəməri barədə sazişlərin
imzalanması mərasimində Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonun iştirak etməsi, həmin
sənədlərə imza atmasını doğrudan da tarixi hadisə kimi dəyərləndirirəm. Bu nəhəng layihələrin həyata
keçirilməsinə Amerika hökumətinin verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirirəm.
Mən bir daha xatırlatmaq istərdim ki, vaxtilə ABŞ Konqresi tərəfindən qəbul edilmiş 907-ci düzəlişin hələ də qüvvədə qalması Azərbaycan ilə Amerika arasındakı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə müəyyən əngəllər
yaradır. Bu ədalətsiz düşəlişin aradan qaldırılması üçün səylərin artırılması vacibdir.
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MOZAMBİK RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ JOAKİM ÇİSSANO İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
Ç i s s a n o: Xoş gördük Sizi, cənab prezident. Sizinlə yenidən görüşməyimdən şad olduğumu bildirirəm.
Mən Sizin Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində çalışarkən
Sovet İttifaqının ali nümayəndə heyətinin başçısı kimi Mozambikə səfərinizi çox gözəl xatırlayıram.
Mozambik xalqının çətin günlərində Sizin bu xalqa göstərdiyiniz köməyi heç vaxt unutmayacaq və bunu
həmişə minnətdarlıq hissi ilə xatırlayacağam. Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinə
Mozambik böyük əhəmiyyət verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, Sovet İttifaqı nümayəndə heyətinin başçısı kimi, Mozambikə
səfərim və o vaxt xarici işlər naziri olan Sizinlə görüşlərimi məmnuniyyətlə xatırlayıram. Azərbaycan ilə
Mozambik arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi olduqca vacibdir. Mən bilirəm ki,
Mozambikdəki ictimai-siyasi vəziyyət artıq sabitləşmişdir. O vaxtlar ölkədə siyasi proseslər çox mürəkkəb idi.
Ç i s s a n o: Sizin gözəl yaddaşınız var, cənab prezident. Mozambikin siyasətçiləri, ölkənin həyatında baş
vermiş siyasi proseslər barədə belə dərin biliyə maliksiniz. Uzun müddət davam etmiş vətəndaş müharibəsindən
sonra bizim ölkəmizdə böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Mən Sizi Mozambikdə görmək arzusundayam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizə beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın haqq işinə verdiyiniz dəstəyə görə
minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
Ç i s s a n o: Dəvətinizi məmnuniyyətlə qəbul edirəm, cənab prezident.
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GÖRKƏMLİ İCTİMAİ XADİM, MƏŞHUR MALİYYƏÇİ VƏ XEYRİYYƏÇİ
CORC SOROS İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Soros, xoş gördük Sizi. Sizinlə görüşməyimdən şad olduğumu bildirirəm.
C o r c S o r o s: Sizinlə, cənab prezident, şəxsi tanışlığımdan məmnunluq duyuram. Mən Soros fondunun
Azərbaycandakı fəaliyyətindən razı olsam da, bu fəaliyyətin daha da intensivləşməsinə çalışacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən fondun ölkəmizdə gördüyü işləri yüksək dəyərləndirirəm. Bununla belə,
Azərbaycan ilə Soros fondu arasında əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə ehtiyac hiss edilir.
Mən Sizi, cənab Sorosu Azərbaycana dəvət edirəm.
C o r c S o r o s: Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Dəvətinizi məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Vaxt tapıb bu
dəvətdən mütləq istifadə edəcəyəm.
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NORVEÇİN BAŞ NAZİRİ KİYEL MAQNE BONDEVİK İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
B o n d e v i k: Cənab prezident, Sizinlə yenidən görüşməyimdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Bakıya
səfərim zamanı Sizinlə apardığım danışıqları həmişə məmnunluqla xatırlayıram.
Mən ötən ilin noyabrında İstanbulun məşhur «Çırağan» sarayında Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə
sazişin imzalanması mərasimində iştirak etdim və bu sənədə imza atdım. Bu tarixi əhəmiyyətli hadisə Norveçdə də
böyük rəğbət doğurdu.
«Statoyl» şirkəti Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri üzrə yaradılmış konsorsiumun ən fəal üzvlərindən
biridir. Bakıda çoxdan fəaliyyət göstərən bu şirkətə diqqət və qayğıya görə Sizə bir daha minnətdarlığımı
bildirirəm.
Ölkələrimiz arasında münasibətlərin sürətlə inkişaf etməsindən məmnun qaldım. Sizin rəhbərliyiniz ilə Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində görülən işlər Norveçdə də böyük maraq
doğurur. Norveç şirkətləri Azərbaycanda öz işlərini genişləndirmək və ölkənizə daha çox investisiya qoymaq
niyətindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Baş nazir! Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Norveçlə bütün
sahələrdə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə Azərbaycan da xüsusi əhəmiyyət verir.
Mən Azərbaycanda «Neft fondu» yaradılması haqqında fərman imzaladım. Qabaqcıl neft dövlətlərindən biri
olan Norveçin bu sahədə təcrübəsini öyrənmək üçün respublikamızın xüsusi bir nümayəndə heyəti bu ölkədə
səfərdə olmuşdur.
Nümayəndə heyətimiz Norveçdə yaranmış «Neft fondu» haqqında dəyərli məlumatlar gətirmişdir. Sözsüz,
həmin qabaqcıl təcrübə ölkəmiz üçün faydalı olacaqdır.
Mənim məşhur alim və səyyah Tur Heyerdal ilə şəxsi dostluq əlaqələrim var. Azərbaycan və Norveç xalqları
arasında münasibətlər qədim tarixə malikdir.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Minsk qrupu çərçivəsində və
birbaşa danışıqlar aparılır. Ölkəmizin haqq işini beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklədiyinə görə Norveç
hökumətinə minnətdarlığımı bildirirəm.
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ABŞ-ın «ŞEVRON» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ RİÇARD MATSKE İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
R i ç a r d M a t s k e: Salam, hörmətli prezident!
Sizinlə yeni görüşümdən çox məmnunam. Ötən ilin noyabrında İstanbulda Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru
kəməri barədə sazişin imzalanması münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. «Şevron» şirkəti Azərbaycanda
fəaliyyətini davam etdirir. «Abşeron» yatağında tezliklə yeni quyu qazacaqdır. Həmin yataqdan çox böyük miqdarda
qaz gözlənilir. Əminəm ki, Azərbaycan yaxın zamanlarda həm də qaz ixrac edən ən böyük ölkələrdən birinə
çevriləcəkdir. Azərbaycan qazının ixrac olunması üçün Türkiyə hökuməti ilə danışıqlar aparırıq.
«Şevron» şirkəti Azərbaycandakı fəaliyyətinə çox böyük əhəmiyyət verir və ölkəmizin uzunmüddətli
tərəfdaşı kimi Bakı-Ceyhan və Transxəzər boru kəmərlərinin reallaşması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır.
Mən Sizin Davos İqtisadi Forumunun «Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük
oyun» mövzusunda keçirilmiş sessiyasında çıxışınızı və suallara ətraflı cavablarınızı diqqətlə dinlədim.
Cənab prezident, Sizin öz fikirlərinizi həmişə açıq və qətiyyətlə bildirməyiniz məndə xüsusi rəğbət doğurur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizin verdiyiniz məlumatlardan çox razıyam. Ötən ilin noyabrında İstanbulda
Amerika prezidenti Bill Klintonun iştirakı ilə Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri haqqında saziş imzalandı. Bu
saziş həm Azərbaycan, eləcə də regionun digər ölkələri üçün tarixi əhəmiyyət daşıyır.
«Şevron»un ölkəmizdəki fəaliyyətindən mən çox razıyam. Azərbaycan ilə bu şirkət arasında əlaqələrin daha
da genişləndirilməsi olduqca vacibdir.
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YAPONİYANIN «İTOÇU» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ MUROFUSİ MİNORİ İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
M i n o r i: Hörmətli cənab Əliyev! Sizinlə yenidən görüşməkdən şərəf duyuram. «İtoçu» şirkətinin
Bakıdakı fəaliyyətinə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə, cənab prezident, Sizə təşəkkür edirəm.
Ötən ilin noyabrında İstanbulda Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin imzalanması xəbəri
Yaponiyada da böyük maraqla qarşılandı. Bu münasibətlə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən bundan sonra da
«İtoçu» şirkətinin Azərbaycanla əlaqələri möhkəmləndirməsinə xüsusi əhəmiyyət verirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Yaponiyanın ən nüfuzlu şirkətlərindən biri olan «İtoçu»nun Azərbaycana
marağının daha da artmasını müsbət qiymətləndirirəm. Həmçinin ötən ilin noyabrında İstanbulda Bakı-Ceyhan
əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin Amerika prezidenti Bill Klintonun iştirakı ilə imzalanmasını tarixi hadisə
hesab edirəm.
M i n o r i: «İtoçu» Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətində təmsil olunur. Bakı-Ceyhan boru
kəmərinin reallaşmasında da yaxından iştirak etmək istəyir. Təkcə Yaponiya yox, Amerika Birləşmiş Ştatları,
Avropa dövlətləri də Azərbaycanla daha çıx əməkdaşlıq qurmağa böyük səy göstərirlər. Azərbaycan Yaponiya
üçün çox əhəmiyyətli bir ölkədir. Biz özümüzə şərəf bilirik ki, məhz «İtoçu» Azərbaycanda iş görməyə başlamış
ilk Yaponiya şirkətidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən «İtoçu»nun ölkəmizdəki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Yaponiya ilə
Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi vacibdir.
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TÜRKİYƏNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İSMAYIL CƏM İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
İ s m a y ı l C ə m: Xoş gördük Sizi, cənab prezident. Sizinlə yenidən görüşməkdən şərəf duyuram.
Türk dünyasının liderləri – prezident Heydər Əliyevin və prezident Süleyman Dəmirəlin diqqət və qayğısı
nəticəsində ölkələrimiz arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin gündən-günə inkişaf etməsindən çox
məmnundurlar.
Davos İqtisadi Forumunda «Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük oyun»
mövzusunda keçirilən sessiyada Sizin çıxışınızı və suallara çox tutarlı cavablarınızı yüksək qiymətləndirirəm.
Xəzərin enerji ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması üçün ötən ilin noyabrında ATƏT-in zirvə görüşü
zamanı İstanbulda məşhur «Çırağan» sarayında Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və Transxəzər qaz kəməri
barədə sazişlərin Sizin şəxsi təşəbbüsünüz və səyləriniz nəticəsində imzalanmasını böyük tarixi hadisə kimi
dəyərləndirirəm. Əminəm ki, bu kəmərlərin reallaşması Azərbaycanın və Türkiyənin, eləcə də regionun digər
ölkələrinin həyatında silinməz izlər buraxacaq, çox müsbət dəyişikliklər yaranmasına gətirib çıxaracaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir. Dost və qardaş Türkiyə ilə əlaqələrin durmadan
genişləndirilməsinə Azərbaycan həmişə xüsusi diqqət yetirir. Əminəm ki, Davos Dünya İqtisadi Forumunda
müzakirəyə qoyulan məsələlər iştirakçı ölkələrin iqtisadi əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsinə yeni
təkan verəcəkdir.
Ümidvaram ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ATƏT-in Minsk
qrupu çərçivəsində və birbaşa aparılan danışıqlar haqq işimizi təsdiq edəcəkdir.
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BMT-nin QAÇQINLAR ÜZRƏ ALİ KOMİSSARI SADAKO OQATA İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
29 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Oqata! Xoş gördük sizi. Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı
olan BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı ilə görüş məni çox məmnun edir.
S a d a k o O q a t a: Cənab prezident ilə görüşümdən çox şadam. Dünya İqtisadi Forumunda «Qafqazın və
Mərkəzi Asiyanın perspektivləri: İpək yolu və ya böyük oyun» mövzusunda keçirilən sessiyada Sizin çıxışınızı
maraqla dinlədiyim Davosda keçirdiyiniz görüşlərdən xəbərdaram. Azərbaycanın haqq işinin dünya
ictimaiyyətinə daha geniş çatdırılması sahəsində bütün bunlar xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu
ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparılır.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində yerindən-yurdundan zorla qovularaq uzun illərdən bəri
çadırlarda məskunlaşan azərbaycanlı qaçqınların qarşılaşdıqları problemlər həddindən çoxdur. Əzab-əziyyətlərə
mətanətlə sinə gərən, doğma torpağa qayıtmaq həsrəti ilə yaşayan bu insanlara diqqət və qayğının artırılması
çox vacibdir.
Ədalətin bərpa olunması, qaçqınlarımızın doğma evlərinə qayıtması naminə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daha da möhkəmləndirilməlidir.
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İORDANİYA KRALI ABDULLAH BİN HÜSEYN BİN TALAL İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
30 yanvar 2000-ci il
K r a l A b d u l l a h: Xoş gördük, cənab prezident! Sizinlə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm.
Mən əziz dostum İlham Əliyevlə Bakıda görüşdükdən sonra ümidvar idim ki, o, bizim ölkəmizi ziyarət
edəcək, mənimlə görüşəcəkdir. Cənab prezident, mən bu fürsətdən bir daha istifadə edib həm Sizi, həm də
oğlunuz İlham Əliyevi ölkəmizə səfərə dəvət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. ARDNŞ-in birinci vitseprezidenti, millət vəkili İlham Əliyevin salamlarını və xoş arzularını çatdırıram.
Mən ümid edirəm ki İordaniyaya səfərə birinci növbədə İlham Əliyev, sonra isə mən gələrəm.
K r a l A b d u l l a h: Cənab prezident, mən Sizin bu sözlərinizi İordaniyaya rəsmi səfərə gəlməyiniz
barədə razılıq kimi qəbul edirəm. Vətənə qayıtdıqdan sonra Sizə dəvəti rəsmi qaydada, yazılı surətdə
göndərəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən də Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
K r a l A b d u l l a h: Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Dəvətinizi məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Sizə məlumat verərək bildirmək istəyirəm ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində böyük uğurlar əldə edilib. Lakin ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ölkəmiz üçün ən ağrılı problemdir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal edilib bir milyondan
çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır. Bu münaqişənin sülh
yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparılır.
K r a l A b d u l l a h: Azərbaycanın haqq işi İordaniya krallığı tərəfindən müdafiə edilir. Bizim ölkəmiz
rəhbərlik etdiyiniz respublikanızla bütün sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinə maraq göstərir.
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«BRİTİŞ PETROLEUM» ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CON BRAUN İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Davos
30 yanvar 2000-ci il
C o n B r a u n: Hörmətli cənab prezident. Sizi xoş gördük. Sizinlə görüşümdən şərəf duyuram.
Ötən ilin noyabrında İstanbulda Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri barədə sazişin imzalanması
münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Mən «Britiş Petroleum» şirkətinin Azərbaycandakı fəaliyyətini genişləndirmək
niyyətindəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən «Britiş Petroleum» şirkəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın ardıcıl inkişaf
etdirilməsinə tərəfdaram. Ötən ilin noyabrında İstanbulda Amerika prezidenti Bill Klintonun iştirakı ilə BakıCeyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin imzalanmasını böyük əhəmiyyətli tarixi hadisə kimi
dəyərləndirirəm.
Azərbaycanın zəngin neft və qaz ehtiyatlarının xarici ölkələrin ən nüfuzlu şirkətləri ilə birgə işlənilməsi üçün
hələ çoxlu imkan vardır. «Britiş Petroleum» şirkətinin respublikamızda gördüyü işlərdən razıyam.
C o n B r a u n: Mən yaxın vaxtlarda Azərbaycana gəlmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən buna razıyam. Sizinlə Bakıda yenidən görüşməyimiz faydalı olardı.

110

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

İSVEÇRƏDƏKİ AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİ İDARƏ HEYƏTİNİN BİR QRUP ÜZVÜ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Davos
30 yanvar 2000-ci il
Siz İsveçrədəki Azərbaycan Cəmiyyətinin nümayəndələrisiniz. Səfir sizin fəaliyyətiniz haqqında mənə
danışdı.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan artıq səkkiz ildir müstəqil dövlətdir. Biz müstəqillik şəraitində yaşayırıq. Dünyanın
hər yerində olan azərbaycanlılar bizim üçün əzizdir. Nəhayət, azərbaycanlıların müstəqil bir ölkəsi vardır.
Əlbəttə, insan doğulandan həyatı tərk edənədək hər bir ölkədə yaşaya bilər. Ancaq hər bir insan üçün vətən,
torpaq, ölkə, müstəqil dövlət onun mənəviyyatı, həyatı üçün çox yüksək anlayışlardır. Ona görə də biz bütün
dünyada yaşayan azərbaycanlılarla müstəqil Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların həmrəyliyini, əlaqələrini
çox yüksək qiymətləndiririk. Çünki biz birinci növbədə istəyirik dünyanın hər bir ölkəsində yaşayan azərbaycanlı hiss etsin ki, bu Dünya Birliyində onun dövləti vardır. Dövləti olmayan xalqın Dünya Birliyində yeri
yoxdur.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı böyük tarixə malikdir. Orta əsrlərdə Azərbaycanın dövləti olubdur. Xalqımızın
dövlətçilik tarixi böyükdür. Sonra isə – XIX əsrin əvvəlindən Azərbaycan işğal olunubdur, iki yerə parçalanıbdır.
Bizim indi yaşadığımız Azərbaycan rus imperatorluğunun tabeliyində olubdur.
1917-ci ildə Rusiyada Oktyabr inqilabı baş verəndən sonra Azərbaycanda olan mütəfəkkir, vətənpərvər
insanlar, millətçi insanlar Azərbaycanın müstəqil dövlətini qurmağa çalışıblar və qurublar. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti yaranıbdır. Bilirsiniz ki, onun qurucuları çoxdur. Amma ən məşhur qurucuları Məmmədəmin
Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli və digərləridir.
Bu cümhuriyyət az – 23 ay yaşayıbdır. Ancaq çox iş görülübdür. İşin mənası, məzmunu da ondan ibarətdir
ki, bütün dünyaya bəyan etdilər ki, Azərbaycan xalqının müstəqil dövləti var və o, demokratik prinsiplər
əsasında qurulan bir dövlətdir. Ancaq 1920-ci ildə xalq cümhuriyyəti süqut etdi.
Oktyabr inqilabı baş verəndə, bolşeviklər hakimiyyətə gələndə, təbiidir ki, hər yeri birdən əllərinə keçirə
bilmirdilər. Onlar Rusiyada öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirəndən sonra demək olar ki, rus imperatorluğunun
müstəmləkələrini də yenidən özlərinə birləşdirməyə çalışdılar və birləşdirdilər. Beləliklə, Qafqaz bölgəsində
olan Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan 1920-1922-ci illərdə Rusiyaya yenidən birləşdirildi. 1924-cü ildə Orta
Asiya ölkələri, Qazaxıstan da Rusiyaya birləşdirildi. Beləliklə, böyük bir Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı
yaradıldı. O, 15 müttəfiq respublikadan ibarət idi. Əvvəllər 12 müttəfiq respublika var idi, İkinci dünya müharibəsi zamanı Baltikyanı ölkələr də Sovet İttifaqı tərəfindən ələ keçirildikdən sonra 15 müttəfiq respublika oldu.
Biz 70 il belə vəziyyətdə yaşamışıq. Ancaq bu əsrin sonunda Sovet İttifaqı dağılanda bizim xalqımız, təkcə
bizim xalqımız yox, bir çox xalqlar imkan tapıb müstəqilliklərini əldə edib, elan etdilər. Cənubi Qafqazda
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan, eləcə də Orta Asiya ölkələri, Baltikyanı ölkələr öz müstəqilliklərini əldə
etdilər.
Beləliklə, biz öz müstəqilliyimizi ikinci dəfə əldə etdik. Ancaq bu dəfə biz bu müstəqilliyi əlimizdə möhkəm
saxlaya bildik. Doğrudur, onu saxlamaq asan olmayıbdır. Əgər Azərbaycandan xəbəriniz varsa, bilirsiniz ki,
1990,1991,1992,1993-cü illərdə Azərbaycanda daxili vəziyyət həddindən artıq ağır idi. Ermənistan silahlı
qüvvələri bundan istifadə edib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ortaya ataraq Azərbaycan torpaqlarının bir qismini
işğal etdilər. İndi bizim torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyona qədər
azərbaycanlı, bizim soydaşlarımız bu torpaqlardan məcburi surətdə çıxarılıblar. İndi onların çoxu çadırlarda
yaşayır.
1994-cü ildə biz müharibəni dayandırdıq. İndi müharibə yoxdur, qan tökülmür. Ancaq daimi sülh də əldə
etmək mümkün olmamışdır. Bizim çalışdığımız odur ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək.
Mən Davosda çoxlu görüşlər keçirdim. Ermənistan prezidenti ilə mənim təkbətək görüşüm oldu, biz iki
saatdan artıq danışdıq. Bu, bizim birinci görüşümüz deyildi. Biz təkcə bu il bir neçə dəfə görüşmüşük. Mən
Davosda bir çox dövlət başçıları ilə görüşdüm. O cümlədən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill
Klintonla görüşüm oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Olbraytla da görüşdüm.
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Mən bir sıra digər ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə görüşdüm. Sizin yaşadığınız ölkənin – İsveçrə
Konfederasiyasının prezidenti ilə də görüşdüm. O da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə çox maraqlandı.
Mən bu məsələ barədə ona geniş məlumat verdim.
İndi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli barədə danışıqlar prosesi davam edir. Güman
edirəm ki, biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edəcəyik, işğal altındakı torpaqlarımız azad olunacaq,
qaçqınlarımız, köçkünlərimiz öz yerlərinə qayıdacaqlar.
Ancaq gənc müstəqil ölkəmizin qarşısında çox böyük problemlər vardır. Bizim ən böyük problemimiz
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Əgər bu olmasaydı, bizim ölkəmiz, yəni Azərbaycan indi daha da çox
inkişaf etmiş olardı. Təxminən 8 milyonluq əhalinin bir milyonu, yəni səkkizdə biri qaçqındır, çadırlarda
yaşayır. Təsəvvür edin, bu nə qədər ağırdır!
Amma Azərbaycanda başqa işlər də, yəni müsbət işlər də var. Biz xarici ölkələrin investisiyalarını respublikamıza
cəlb edə bilmişik. Biz dünyanın bir çox neft şirkətlərini Azərbaycanın neft və qaz yataqlarının birgə işlənilməsinə
cəlb edə bilmişik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan neft ölkəsidir. Keçmişdə, 150 il bundan əvvəl bizdə neft sənaye üsulu ilə
hasil edilməyə başlanıbdır. Amma indi Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyası vardır. 1993-cü ildə bu
strategiyanı mən ortaya atmışam. Biz 1994-cü ildə böyük bir müqavilə imzalamışıq. Həmin müqavilə əsasında xarici
şirkətlərlə birgə 1997-ci ildən neft hasil edirik və ixrac edirik. Yaxın illərdə onun çox böyük gəlirini götürəcəyik.
Birinci müqaviləyə «Əsrin müqaviləsi» adı verdilər. Sonra isə ötən bu beş il müddətində biz 19 müqavilə
imzaladıq. Bunların hamısı birlikdə Azərbaycanda 60 milyard dollar investisiya gətirəcəkdir. Azərbaycana ildə
60,70,80 milyon ton neft hasil edilib ixrac olunacaqdır.
Azərbaycanda böyük qaz yataqları da vardır. Məsələn, bizimlə əməkdaşlıq edən iki böyük neft şirkətinin
prezidentləri – İngiltərənin «Britiş Petroleum» şirkətinin prezidenti Con Braun və Amerikanın «Şevron»
şirkətinin prezidenti Riçard Matske gəlib Davosda mənimlə görüşdülər. Mən bu şirkətlərin Azərbaycandakı
fəaliyyətini həmişə izləyirəm və bu barədə məlumatım var. Ancaq onlar Davosda fürsət tapıb mənimlə
görüşdülər, yeni məlumatlar verdilər. Bildirdilər ki, görülən işlər nəticəsində əvvəl nəzərdə tutulan həcmdən də
çox neft və qaz alınacaqdır. Mənim bu barədə sizə dediklərim hələ proqnozlardır. Amma neft və qaz bundan da
artıq olacaqdır. Kiçik bir ölkə üçün belə böyük sərvətlərin hərəkətə gətirilməsi, təbiidir ki, Azərbaycanı
zənginləşdirəcək, insanlarımızın rifah halını yaxşılaşdıracaqdır.
İndi biz ağır, çətin dövr keçiririk. Ölkəmiz sosialist iqtisadiyyatından kapitalist iqtisadiyyatına keçir.
Məsələn, əvvəllər hər şey dövlətin əlində idi. İndi hər şey özəlləşir, insanlar öz mülkünün sahibi olur. Biz
sosialist sistemində 70 il yaşamışdıq, amma bunların heç biri mümkün deyildi.
Mən 14 il Azərbaycanın başçısı olmuşam, sonra 5 il Kremldə işləmişəm. Amma heç bir mülküm, evim,
avtomobilim olmayıbdır. Biz belə bir ölkədə yaşamışıq. İndi də şəxsən mənim heç bir şeyim yoxdur. Amma
müstəqil dövlətimiz vardır. Xalqımız daha da yaxşı yaşayacaqdır.
Mən bunları deyərkən, istəyirəm siz biləsiniz ki, azərbaycanlıların indi müstəqil dövləti vardır. Hər bir
təşkilatda ölkəmizin yeri vardır. Biz buraya gəlmişik, Azərbaycan prezidentinin hər bir yerdə yeri var.
Ötən ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü oldu. Biz orada Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru
kəməri barədə böyük bir saziş imzaladıq. Biz beş il idi ki, bu layihənin üzərində işləyirdik. Çünki çıxarılan nefti
ixrac etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, Türkiyədə, Aralıq dənizində Ceyhan limanı vardır. Biz hasil olunmuş nefti
oraya ixrac etmək istəyirik. Amma buna da mane olanlar var idi. Nəhayət, biz bunu etdik və həmin sazişi
imzaladıq. Bu sazişi Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan
prezidenti Eduard Şevardnadze, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və Amerika prezidenti Bill Klinton
imzaladılar. İndi həmin sazişi həyata keçirmək lazımdır. Biz onu həyata keçirəcəyik.
Beləliklə, Azərbaycan artıq o Azərbaycan deyildir ki, onu tanımasınlar. İndi Azərbaycanı dünyanın hər
yerində tanıyırlar. İndi hər bir azərbaycanlı qürur hissi keçirə bilər ki, mən azərbaycanlıyam, mənim millətimin
dövləti, mənim millətim, ölkəm vardır. İsveçrədə, Almaniyada, Fransada yaşasam da fərqi yoxdur, - mənim
xalqım var, mənim xalqımın müstəqil dövləti var və dünya xalqları içərisində mənim yerim vardır. Dünya
Birliyində, bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın yeri vardır. Azərbaycan xalqının əsrin sonunda əldə
etdiyi nailiyyət budur.
Biz ölkəmizdə bu işləri apararaq, təbiidir ki, dünyada olan bütün azərbaycanlılar haqqında da düşünürük.
Düşünürük ki, onlar necə yaşayırlar, nə iş görürlər, bir-biri ilə necə əlaqə saxlayırlar.
Hər bir ölkədə yaşayan başqa millətlər icma, diaspor yaradırlar. Bilirsiniz ki, dünyada ən böyük diaspor
Amerikada yəhudilərdir. Amerikada ikinci yerdə erməni diasporu, sonra yunan diasporu durur. Başqa ölkələrdə
də belə diasporlar vardır. Fransanı götürün, orada 500 minə qədər erməni vardır. Amma onlar çox böyük birlik
təşkil edirlər. İsveçrənin özündə də ermənilər vardır. Mənə dedilər ki, burada qızıl məmulatı satılan zərgərlik
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mağazalarında çalışanların hamısı ermənilərdir. Belədir ki, ermənilər əsrin əvvəlindən bütün dünyaya
səpələniblər. Amma onlarda birlik, bir-biri ilə yaxınlıq vardır. Harada olurlarsa, öz dillərini unutmurlar, öz məktəblərini açırlar, kilsələrini qururlar.
Biz istəyirik ki, harada yaşayırlar-yaşasınlar, azərbaycanlıların da birliyi olsun. Məsələn,
azərbaycanlının azərbaycanlı ilə dostluğu o biri millətdən olanla dostluğundan üstündür. Hər bir xalqın öz
adət-ənənəsi vardır. Bizim xalqın da toy, yas ənənələri vardır. Xalqımızın başqa ənənələri, bayramları –
Qurban, Ramazan, Novruz bayramları vardır. Bunlar bizim bayramlarımızdır. Ancaq hər bir millətin də öz
bayramı, öz günü vardır. İnsanlar bayram günü gəlib bir-biri ilə görüşür, bir-birinə hörmət edirlər, bir yerə
yığışırlar.
Amma təkcə belə bayramlara görə demirəm, icma bir yerdə olanda, hər hansı bir azərbaycanlının həyatında
çətinlik yarananda hamı yığışıb ona kömək edir. Kimin vəziyyəti yaxşıdırsa, o, durumu ağır olana kömək edir,
əl tutur. Bu, təbii bir şeydir. Ancaq bilirsiniz, azərbaycanlılarda bir az soyuqqanlılıq vardır. Biz bunu hiss edirik.
Məsələn, İrandan çoxlu azərbaycanlı indi bu ölkələrdə – Avropa ölkələrində yaşayır. Amma görürəm ki,
onların arasında da o qədər birlik yoxdur. Deyirlər ki, Amerikada İrandan gəlmiş bir milyona yaxın
azərbaycanlı var. Amma onların da arasında birlik yoxdur. İstəyirik ki, biz dünyada ilk müstəqil Azərbaycan
dövləti kimi, bütün dünyadakı azərbaycanlıların birliyini, həmrəyliyini təşkil edək, təmin edək. Məsələn,
dekabr ayının 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi, birliyi günüdür. Biz bunu elan etmişik. Həmin
gün bizdə bayramdır. Mən hər il bütün dünya azərbaycanlılarına müraciət edirəm. Müraciətimin məzmunu
əsasən ondan ibarətdir ki, daha da birgə olun, bir-birinizə əl tutun, yardım edin, yaxın olun. Beləliklə, biz
dünyadakı azərbaycanlıları daha da sıx birləşdirə bilərik. Əvvəl Azərbaycan dövləti olmadığına görə hər
şey pərakəndə, dağınıq idi. İndi Azərbaycan dövləti olduğuna görə birliyə imkan yaranıbdır.
Ölkəmizlə əlaqə saxlayın, vaxtınız olanda gəlin, görün. Görün orada həyat necə dəyişir. Həyat dəyişir, amma
çətinliklər də var. Dünən Bill Klinton çıxış edirdi. Məsələn, o deyir ki, dünyada bir milyard çox kasıb yaşayan
insan var. Yəni bu, dünyada qlobal bir məsələdir. İndi Azərbaycanda keçid dövrü olduğuna görə bir az
təbəqələşmə yaranıb. Məsələn, kasıb, orta yaşayanlar da var. Ölkəmizdə indi biznes yaranır, həmin biznesi yaxşı
aparanlar zənginləşirlər. Yəni bunlar bütün ölkələrdə olduğu kimidir. Biz sosialist iqtisadiyyatından imtina
etmişik, öz dinimizə, dilimizə qayıtmışıq.
Almaniyada bizim səfirimiz vardır, siz onu tanıyırsınız. Mən İsfəndiyar Vahabzadəni Cenevrədə səfir təyin
etmişəm, o, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə bölməsində Azərbaycanı təmsil edir. Siz onu tanıyırsınız.
Birləşin, əl-ələ verin, bir-birinizə yardım edin və Azərbaycanla da əlaqə saxlayın. Sağ olun.
F ə r h a d Y ı l d ı z (İsveçrədəki Azərbaycan Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü): Cənab prezident, Sizə
təşəkkür edirik. Biz 10 ildir ki, Azərbaycanı İsveçrədə yaşadan bir cəmiyyətin üzvləriyik. Biz Azərbaycanı
İsveçrədə 10 ildir yaşatmışıq, bundan sonra da yaşadacağıq. Biz heç bir şey gözləməmişik. Amma istəyirik ki,
doğma Azərbaycanımızı indən sonra daha möhkəm yaşadaq.
Allaha and olsun ki, biz Azərbaycan təyyarəsini burada görəndə hər birimiz bir insan kimi sanki yenidən
dünyaya gəldik. Arzu edərdik ki, bu təyyarə buraya hər zaman uçub gəlsin. Biz İsveçrədə yaşayan
azərbaycanlılar arasında daha sıx birlik, həmrəylik yaratmağa çalışacağıq. İnşallah, buna da nail olacağıq. Allah
qoysa, buradakı səfirimizin köməyi ilə biz bu işləri daha da yaxşı təşkil edəcək, doğma Azərbaycanımızın daha
geniş tanınmasına nail olacağıq.
E r o l Y ı l d ı z (Cəmiyyətin idarə heyətinin üzvü): Cənab prezident, Sizin «Biz bir millət, iki dövlətik»
kəlamınız vətəndən uzaqda yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən də böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Bizim qəlbimiz
Azərbaycanla döyünür. İnşallah, Azərbaycanın gələcəyi üçün bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik. Biz
Sizin hüzurunuzda, mətbuat nümayəndələrinin qarşısında buna söz veririk. Sağ olun.
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İSVEÇRƏDƏN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
30 yanvar 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, səfərinizin yekunları haqqında məlumat verməyinizi xahiş edirik.
C a v a b: Bu səfərim o qədər zəngin olubdur ki, onun haqqında qısa bir zamanda məlumat vermək mümkün
deyildir. Yəqin ki, televiziya, radio, mətbuat vasitəsilə hər şeyi biləcəksiniz. Bilirsiniz ki, mənim bütün
səfərlərim haqqında məlumatın hamısı açıq-aydın mətbuatda verilir.
Onu deyə bilərəm ki, çox səmərəli bir səfərdir. Davos forumu beynəlxalq iqtisadi forumdur. 30 ildir ki, bu
forum davam edir, ildə bir dəfə keçirilir. Həm çox ölkələrin dövlət başçıları, hökumət başçıları, həm də çox iş
adamları gəlirlər. Orada həm cari iqtisadi məsələlər, gələcək məsələlər müzakirə olunur, həm də ki, təbiidir,
insanlar bir-biri ilə görüşürlər. Bu, böyük imkandır. Yəni dövlət, hökumət başçıları, yaxud xarici işlər nazirləri
müəyyən görüşlər keçirib öz məsələlərini müzakirə edirlər. Bir də ki, dünyanın çoxlu iş adamları, məsələn,
Yaponiyadan tutmuş Amerikaya qədər, hətta Latın Amerikasından, Cənubi Amerikasından adamlar var idi.
Forum bizim üçün də səmərəli, əhəmiyyətlidir. Çünki orada xüsusi bir bölmə var idi, adını bir az qəribə
qoymuşdular: «Böyük İpək yolu – böyük oyundur». Amma əsas məsələ ondan ibarət idi ki, bu İpək yolu
doğrudan da realdır, nə cürdür, nə təhərdir.
Orada Qafqaz respublikalarından ikisinin – Azərbaycanın, Ermənistanın prezidentləri, habelə Qırğızıstanın
prezidenti var idi. Türkiyə xarici işlər naziri ilə təmsil olunurdu. Qazaxıstandan Baş nazir gəlmişdi, prezident
yox idi. İrandan da xarici işlər naziri gəlmişdi.
Çox səmərəli görüş keçdi. Bu, həm İpək yolu haqqında, həm Xəzər hövzəsi haqqında, həm də BakıCeyhan boru xətti barədə Azərbaycanın mövqelərini bildirməyə imkan yaratdı. Eyni zamanda suallara cavab
verərək imkan oldu ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi haqqında fikirlərimizi, vəziyyəti geniş kütləyə
çatdıraq. Mən bunu çox uğurlu hesab edirəm.
Ən böyük, maraqlı tədbir dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonun gəlməsi, orada
böyük bir salonda onun çıxışı idi. Çıxış çox məzmunlu idi: dünyanın bu günü və gələcəyi haqqında.
Ümumiyyətlə, bu forumun ən əsas məzmunu, yəni onun ana xətti dünyanın qloballaşması barədə idi.
Klintonun da çıxışı əsasən buna həsr olunmuşdu. Mən hesab edirəm ki, çox dəyərli fikirlər irəli sürdü. Həm
məzmunca, həm mənaca, həm də formaca çox cəlbedici bir çıxış oldu. Televiziya ilə də birbaşa translyasiya
gedirdi – Si-En-En, başqaları verirdi. Ola bilər, sizlərdən də kimsə görübdür. İndi onun çıxışının məzmununu
danışmaq mümkün deyil. Hər halda, bizim mətbuatda da onun müəyyən bir hissəsi veriləcək. Yəqin ki, hamısını
vermək çətindir, amma müəyyən bir hissəsi veriləcəkdir. Gələcəkdə, kimin imkanı varsa, hər halda, tanış olsa
yaxşı olar – dünyanın problemlərinə aiddir.
İkitərəfli görüşlər çox oldu. Ermənistan prezidenti Koçaryanla növbəti dəfə görüşdüm, danışıqları davam
etdirdik. Danışıqlar hələ gedir. Hər iki tərəf kompromislər haqqında danışıqlar aparırdı. Ancaq belə qərara
gəldik ki, danışıq prosesi davam etməlidir və məsələnin hər iki tərəf üçün məqbul, sülh yolu ilə həllinə nail
olmalıyıq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici işlər naziri xanım Olbrayt öz nümayəndə heyəti ilə, mən də xarici işlər
naziri və nümayəndə heyətinə daxil olan başqa adamlarla birgə görüşdük. Bu görüşdə birinci yerdə yenə
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması məsələsi dururdu. Hesab edirəm, çox əhəmiyyətli, maraqlı
görüş idi. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti çox həvəslidir ki, məsələni sülh yolu ilə tezliklə həll
edək.
Bir çox başqa dövlət, hökumət başçıları ilə görüşlərim oldu. Onların hamısını burada sadalamaq istəmirəm,
mətbuatda veriləcəkdir. Bütün görüşlərdə hamı, hətta, məsələn, İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti, yaxud da
İordaniyanın kralı bu məsələ barəsində məlumat almaq istəyirdi. Bəzən görürsən ki, məsələn, məlumat qıtlığı
var, məlumatı yoxdur, ona görə də verilən məlumat maraq doğurur. Mən ikitərəfli çox görüşlər keçirmişəm,
hamı belə fikirdədir ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Hamı da arzu edir ki, tezliklə həll olunsun, çünki
bunun həm iqtisadi, həm də siyasi əhəmiyyəti var. Çünki Qafqaz, Mərkəzi Asiya indi dünyada çox böyük maraq
dairəsi olduğu üçün Qafqazda, xüsusən Cənubi Qafqazda sülh yaranmasında hamı maraqlıdır.
Bir neçə iş adamları, xüsusən bizimlə əməkdaşlıq edən neft şirkətlərinin prezidentləri ilə görüşlər oldu.
Onlarla bugünkü və gələcək işlərimiz haqqında danışdıq.
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Mən bu görüşlərdən çox məmnunam. Ümumiyyətlə, bu forumda Azərbaycanın iştirak etməsindən çox
məmnunam. Beş il bundan öncə, 1995-ci ildə bir dəfə bu forumda olmuşdum. Bu, ikinci dəfədir. Amma bəziləri
hər il gəlir, ya da bir il gəlir, bir il gəlmirlər. Ancaq deyə bilərəm ki, bu, indiyə qədər keçirilən forumlardan
məzmunca və səviyyəcə daha da yüksək idi. Ona görə də bu səfəri uğurlu hesab edirəm.
S u a l: Cənab prezident, İsveçrənin «Frank müller» və «Andre qrup» şirkətləri Azərbaycanın işğal
olunmuş Qarabağ bölgəsində iqtisadi layihə həyata keçirmək fikrindədir. Bununla bağlı Azərbaycanın
Xarici İşlər Nazirliyi İsveçrənin Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndəribdir. İsveçrə nümayəndələri ilə
görüşünüzdə bu məsələyə toxunuldumu?
C a v a b: Bəli, biz bu məlumatı almışıq və bizim Xarici İşlər Nazirliyi nota göndəribdir. Mən bu barədə
İsveçrənin prezidenti ilə ətraflı danışdım. O dedi ki, mən bunu bilmirdim. Çox da mütəəssir oldu. Eyni zamanda
İsveçrənin maliyyə naziri mənimlə ayrıca görüşdü. O, mənimlə görüşməyi xahiş etmişdi, müəyyən məsələləri var
idi. Ona da dedim, çox qəti dedim ki, bunların qarşısı alınmalıdır. Çünki ikisi də həmin problemlə çox
maraqlanırdı və mən onlara geniş məlumat verəndən sonra, xəritədə hər şeyi göstərəndən sonra axırda dedim ki,
görürsünüz, siz maraqlanırsınız, istəyirsiniz ki, məsələ həll olunsun. Məsələn, 1996-cı ildə Lissabon sammitində –
o zaman İsveçrə ATƏT-in sədri idi – İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio Kotti çox dəyərli iş gördü, biz Lissabon
sammitinin sənədini əldə edə bildik. Mən dedim ki, o vaxt siz bizə kömək etmisiniz və onlara təşəkkür etdim.
Amma indi belə bir hal var. Onlar – həm prezident, həm də maliyyə naziri dedilər ki, biz bunu bilmirik, ancaq
lazımi tədbir görüləcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, Amerika hökuməti dəfələrlə öz narahatlığını bildirib ki, Çeçenistandakı
münaqişə Azərbaycana və Gürcüstana keçə bilər. Prezident Klintonla Sizin görüşünüz olub, bu barədə nə
deyə bilərsiniz?
C a v ab: Prezident Klintonla görüşlərim oldu, bu barədə danışıqlar olmadı. Amma bu məsələ ilə
maraqlananlar çoxdur. Xanım Olbraytla bu barədə ətraflı danışdıq. Çünki Klintonla bu barədə danışmağa
ehtiyac olmadı. Ancaq Klinton orada öz çıxışında ümumiyyətlə, Çeçenistandakı işlər haqqında Rusiyadan
narazılığını bildirdi.
Amma Rusiya Azərbaycanı Çeçenistana yardım etməkdə günahlandırır, bunun əsasında indi Rusiya
mətbuatında antiAzərbaycan təbliğatı gedir – mən bunu keçən dəfə demişdim, Moskvada kəskin qoymuşdum.
Rusiyada prezident səlahiyyətlərini həyata keçirən Putinlə çox ciddi danışığımız oldu. Amma o, mənə dəfələrlə
dedi ki, bu, bizim dövlətimizin siyasəti deyildir. Azərbaycanın müdafiə naziri Rusiyanın müdafiə nazirinin
məktubuna rəsmi, kəskin cavab vermişdir. Bildirmişik ki, bunlar hamısı yalandır. Mən Moskvada olanda Putinə
də dedim ki, göndərin, istəyirsiniz nümayəndə heyətiniz 10 nəfər olsun, 20 nəfər olsun, 50 nəfər olsun – gəlin,
Azərbaycanın hər yerinə baxın. Biz heç bir yardım, filan etmirik.
Hər halda sizə məlumdur ki, Amerika hökuməti Rusiyaya bu barədə – Azərbaycan və Gürcüstan haqqında
xəbərdarlıq edibdir. Ona görə artıq bu barədə danışmağa ehtiyac yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Qafqazda təhlükəsizlik paktı ilə bağlı müzakirələriniz oldumu? Digər ölkələr
buna necə münasibət bəsləyirlər?
C a v a b: Bilirsiniz, indi bu mövzu çox aktual, loru dillə desək, çox dəbdə olan mövzu olubdur. Bununla
çox maraqlandılar, hamı buna həvəs göstərir. Yəni indi bütün mövzular içərisində bu mövzu – bilirsiniz ki, mən
Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktı yaranması haqqında İstanbulda təklif vermişdim – barədə
çox danışır, çox böyük maraq göstərir və çox da istəyirlər. Aparılan ikitərəfli danışıqlarda da bu barədə çox
deyildi. Onların hamısına deyirəm ki, mən İstanbulda bu təklifi irəli sürmüşəm, ancaq eyni zamanda o vaxt da
demişəm və indi də deyirəm: əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə həll olunmasa, Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh yaranmasa, təhlükəsizlik paktından heç də söhbət gedə bilməz.
S u a l: Cənab prezident, Türkiyənin Baş naziri ilə görüşünüzdə hansı məsələlər müzakirə
olunmuşdur?
C a v a b: Bəli, Bülənd Ecevitlə görüş keçirdik. Elə bu məsələlər, dediyim məsələlər müzakirə edildi. Türkiyə
ilə bizim aramızda elə bir problem yoxdur. Bilirsiniz ki, bundan öncə mən Türkiyədə olmuş, hamı ilə danışıqlar
aparmışdım. Amma indi, bu dəqiqə bizim üçün ən aktual məsələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll
etməkdir. Burada Türkiyə amili də var. Çünki Türkiyə bu işdə bilavasitə iştirak edir. Türkiyənin iştirakı
olmadan… Məsələn, Ermənistan dəfələrlə deyib ki, məsələ həll olunarsa, Türkiyə sərhədləri açmalı və ticarət
əlaqələrini, diplomatik əlaqələri qurmalıdır. Türkiyə də bəyan edir ki, əgər münaqişə sülh yolu ilə həll olunsa,
Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olsa, qaçqınlar yerinə qayıtsa, onda sərhədləri də, yolları da açacaqlar.
Yəni Türkiyə bu prosesin iştirakçısıdır. Ona görə də hörmətli Bülənd Ecevitlə bizim danışıqlarımız əsasən bu
məzmunda olubdur.
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S u a l: Cənab prezident, Siz İranın xarici işlər naziri Kamal Xərrazi ilə də görüşmüsünüz. Sizin İrana
qarşıdakı səfəriniz barədə söhbət oldumu?
C a v a b: Bəli, onlar çox istəyirlər ki, mən İrana gedim. Mən söz vermişəm. Mən onlara dedim ki, əvvəl
bizim xarici işlər naziri oraya səfər etsin, ondan sonra mən. Hər halda, yaxın zamanda vaxtını təyin edəcəyik.
Onlar da çox istəyirlər, mən də buna razılıq vermişəm. Mən İrana gedəcəyəm.
S u a l: Cənab prezident, Siz dediniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə bəzi ölkələrin ətraflı
məlumatı yox idi. Davos forumunda iş adamları da iştirak edirdilər. Bu söhbətlərdən sonra hiss etdinizmi
ki, onların Azərbaycana marağı artdı?
C a v a b: Bilirsiniz, bu söhbətlər təkbətək gedir. İş adamı nə bilir ki, mən Baş nazirlə hansı söhbəti
aparıram? Amma iş adamları Azərbaycana çox böyük maraq göstərirlər, çox investisiya qoymaq istəyirlər. Ona
görə mən orada iş adamlarının əlindən qaçırdım, - hamı mənimlə görüşmək istəyirdi, amma vaxtım yox idi.
Ancaq kiminlə ki, lazım idi, onlarla görüşdüm.
Sağ olun.
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BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN AZƏRBAYCAN ÜZRƏ MİSSİYASININ RƏHBƏRİ
DEVİD OYENİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
31 yanvar 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Oyen, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram və Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri ilə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam. Mən Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə
Azərbaycan arasında yaranmış işgüzar əlaqələri yüksək qiymətləndirirəm. Biz daim qeyd edirik ki, Beynəlxalq
Valyuta Fondu ilə əməkdaşlığımız başlayandan indiyə qədər biz valyuta fondundan çox böyük faydalar almışıq,
səmərə görmüşük. Bu təbiidir ki, son illərdə Azərbaycanın maliyyə məsələsinə yardım etmək üçün vaxtaşırı
ayrılan tranşlardır. Bununla bərabər, daha da çox önəmli – sizin Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsi, ümumiyyətlə, destrukturizasiya problemlərinin həll olunması sahəsində bizə yardımınız,
məsləhətləriniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bir sözlə, mən indiyə qədər sizin Azərbaycana göstərdiyiniz yardıma görə təşəkkür edirəm və ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim bu əməkdaşlığımız bundan sonra daha da səmərəli olacaqdır və bu
əməkdaşlığı həm qarşıdakı üç illik proqram çərçivəsində, həm də sonra davam etdirəcəyik.
Mənə bildirdilər ki, siz bir neçə gündür burada çox məhsuldar işləmisiniz. Baş nazir və mənim ətrafımda
oturanlar mənə bu barədə məlumat veriblər. Ancaq bilirdim ki, siz mənimlə də görüşmək istəyirsiniz, mən də
sizinlə görüşmək istəyirəm. Ona görə mən dünən gecə Davos forumundan dönəndən sonra göstəriş verdim ki,
bu gün bizim görüşümüz təyin olunsun. Buyurun.
D e v i d O y e n (Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri): Cənab prezident,
bizi qəbul etdiyinizə, xoş sözlərinizə və bu görüşü təşkil etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin
bir qədər əvvəl qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu artıq bir neçə ildir çox səmərəli,
işgüzar əlaqədədir və birinci üç illik proqram sona yetmək üzrədir. Zənn edirəm, bu elə bir andır ki, bu anda
bizim üç illik fəaliyyətimiz haqqında Sizə geniş məlumat verməliyəm.
Elə bilirəm ki, bu proqramın yerinə yetirilməsi dövründə biz xüsusilə makroiqtisadi sahədə kifayət qədər
yaxşı nəticələr əldə etmişik. Proqramın əvvəlindən başlayaraq iqtisadi artım əldə olunmuşdur və böyük
məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, 1999-cu ildə və indi iqtisadi artımı davam etdiririk.
Cənab prezident, Sizin makroiqtisadi sahəyə cavabdeh olan şəxslər, nazirlər bu proqramı çox gözəl yerinə
yetirmişlər və deməliyəm ki, iqtisadi artım əldə edilməklə bərabər, praktiki olaraq inflyasiya çox aşağı
səviyyədədir.. Deyərdim ki, 1999-cu ildə inflyasiya yox səviyyəsində olmuşdur.
Bir neçə vaxt bundan əvvəl biz Sizinlə görüşərkən bu məsələləri müzakirə etmişdik. Siz o məsələləri
xüsusilə vurğulamışdınız ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı, əlbəttə, neftin qiymətlərinin aşağı düşməsindən və
Rusiyadakı böhrandan xeyli əziyyət çəkmişdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, qeyri-neft sənayesində 1999-cu ildə
irəliləyiş bir o qədər də yaxşı olmamışdır. Lakin neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi respublikaya bir o qədər
təsir etməmişdir və ölkəniz onun öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir.
Makroiqtisadi sahədə sizin göstəriciləriniz çox yaxşıdır. Eləcə də maliyyə-kredit sahəsində göstəricilər
yaxşıdır və bütün bunların nəticəsi olaraq manat sabit qalmışdır.
Elə bilirəm ki, qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri struktur islahatlarına aiddir. Lakin biz struktur
islahatlarını həyata keçirərkən artımı unutmamalıyıq, artımı olduğu kimi saxlamalıyıq.
Qarşımızda duran digər bir məsələ də bir neçə sektoru inkişaf etdirməkdən, ümumiyyətlə, sənayenin bütün
sahələrini inkişaf etdirməyə keçməkdir. Yəni biz fikrimizi cəmləşdirmədən bir neçə sektorda bütün sənaye
sahələrini inkişaf etdirməliyik. Məncə, Sizə də məlumdur ki, hələ görüləsi işlər çoxdur. Struktur islahatlarına
gəldikdə isə biz Sizə istənilən yardımı etməyə hazırıq. Növbəti üç illik proqram çərçivəsində demək olar ki,
bütün həmkarlarımızla birlikdə işləməyə başlamışıq.
Elə bilirəm ki, gələcəkdə bizim qarşımızda duran əsas məsələlərdən biri də özəlləşdirmə proqramına daha
geniş vüsət verməkdir, onu daha da gücləndirmək, qüvvətləndirməkdir və dövlət banklarının özəlləşdirilməsi
sahəsində daha da irəliyə getməkdən ibarətdir.
Qarşımızda duran məsələlərdən biri də dövlət müəssisələrində – Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti,
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti, su sahəsi üzrə və digər şirkətlərdə struktur islahatları aparmaqdan ibarətdir.
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Eyni zamanda, dövlət müəssisələrində struktur islahatları aparmaq Sizin qarşınızda duran məsələlərdir və
məlumdur ki, bu sahədə artıq dünya bankı ilə çalışırsınız və biz də əlimizdən gələn köməyi etməyə hazırıq ki,
burada hərc-mərcliyə, korrupsiyaya yol verilməsin və bunlar tamamilə aradan götürülsün.
Dövlət sektoruna bir daha qayıdaraq demək istəyirəm ki, bir neçə həftə bundan əvvəl bu haqda çox yaxşı
məlumat almışam. Cənab prezident, bu da Sizin fərmanınızla əlaqədar olan xəbərdir. Yeni ildən bir neçə gün
əvvəl Siz fərman vermisiniz və bu fərmana əsasən «Neft Fondu» yaradılacaqdır. Biz Sizin bu qərarınızı
möhkəm dəstəkləyirik, bu fondun yaranmasını çox bəyənirik və Sizin həmkarlarınızla bu sahədə işləməyə
hazırıq. Yəni fondun bütün detallarını, incəliklərini işləyib hazırlayaq ki, bu fond gələcəkdə hansı növdə
fəaliyyət göstərəcəkdir. Bizə xüsusilə xoş gələn o olmuşdur ki, Siz təşəbbüs göstərərək Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətindən xüsusi nümayəndə heyətini Norveçə səfərə göndərmisiniz və onlar Norveçdə olarkən orada
yaradılmış «Neft Fondu»nun fəaliyyət praktikasını öyrənib sonra isə Azərbaycanda həyata keçirəcəklər. Elə
bilirəm ki, bu fondun yaranması və gələcəkdə bundan səmərəli istifadə edilməsi ümumiyyətlə, ancaq neft
sahəsinin deyil, bütün Azərbaycan sənayesinin inkişafına yardım etmiş olacaqdır. Yəni neftdən gələn gəlirlərin
itkisinə yol verilməyəcək və bu gəlirlər ölkə infrastrukturunun inkişafına yönəldiləcəkdir.
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu, çox müsbət bir haldır və biz bu struktur islahatları, ümumiyyətlə,
ölkədə gedən bütün struktur islahatları sahəsində birgə işləməyə və Sizə hər cür yardım etməyə hazır olduğumuzu
bildiririk. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin bəyan etdiyiniz sözlər, Azərbaycanda makroiqtisadi sahədə, iqtisadiyyatın
inkişafı sahəsində əldə olunan nailiyyətlər haqqında verdiyiniz qiymət və xoş sözlər, Azərbaycanın maliyyə
vəziyyəti haqqında və xüsusən Azərbaycanda inflyasiyanın olmaması və bizim milli valyutamızın dəyərinin bir
neçə ildir ki, sabit olması haqqında dediyiniz sözlər, yəni verdiyiniz yüksək qiymət, təbiidir ki, bizi ruhlandırır
və sizinlə bərabər Azərbaycanda görülən işlərin əyani nəticəsini nümayiş etdirir. Bu, onu göstərir ki, biz
Azərbaycanda bu islahatları səmərəli həyata keçiririk. Yəni islahatlar haqqında, Azərbaycanda bazar
iqtisadiyyatı sistemi yaradılması haqqında və bütün islahatların həyata keçirilməsi haqqında bizim qəbul
etdiyimiz qərarlar, mənim verdiyim fərmanlar yerinə yetirilir və bunlar da onun nəticəsidir ki, siz bildirirsiniz və
biz də bunu görürük.
Həqiqətən, bir neçə il bundan öncə Azərbaycanda sabit inkişaf yox idi, biz iqtisadiyyatda ilbəil tənəzzül
müşahidə edirdik. Amma 1996-cı ildən başlayaraq biz iqtisadiyyatın inkişafını əldə edə bilmişik və hər il bu
inkişaf davam edir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, baxmayaraq ki, Rusiyada böyük maliyyə böhranı oldu, baxmayaraq
ki, son vaxtlara qədər dünya bazarında neftin qiyməti çox aşağı düşmüşdü – bunlara baxmayaraq, biz
iqtisadiyyatda sabitliyi təmin etmişik və indi iqtisadiyyatın inkişafını təmin edirik.
Güman edirəm ki, siz 1999-cu ilin göstəriciləri ilə də tanışsınız. Mən bu gün onlara bir daha baxdım. 15
göstəricinin demək olar ki, hamısında, - bir-ikisi istisna olmaqla, - iqtisadi göstəricilərin hamısında inkişaf
vardır: həm ümumi daxili məhsulun artımı, həm sənaye istehsalının artımı, kənd təsərrüfatı istehsalının artımı,
ticarət dövriyyəsində artım, əmək haqqının artması, nəqliyyat yükdaşımalarının artması və bir çox belə
göstəricilər. Belə bir şəraitdə istehlak mallarının qiymətinin artmaması, əksinə, aşağı düşməsi yenə də bizim
apardığımız bu iqtisadi siyasətin nəticəsidir.
Mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasında Beynəlxalq Valyuta Fondunun
Azərbaycana etdiyi yardımın çox böyük rolu vardır. Şübhəsiz ki, bunların əsasını islahatların həyata keçirilməsi
təşkil edir və bu sahədə sizin hər ilə, üç ildən birə müəyyən etdiyiniz proqramlar çərçivəsində Azərbaycanın
iqtisadi və maliyyə vəziyyətini nəzarət altında saxlamağınız və vaxtaşırı görüşlər keçirməyiniz, bu barədə öz
təkliflərinizi, məsləhətlərinizi verməyiniz – bunlar hamısı bizim əldə etdiyimiz bu nailiyyətlərə səbəb olan
amillərdir. Ona görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bu gəlişiniz zamanı burada görülən işlər bizim üçün
çox faydalıdır. Sizin təkliflərinizi indi biz müzakirə edəcəyik. Amma əvvəlcədən deyirəm, hamısı qəbul
olunacaqdır.
«Neft Fondu» haqqında fərmanım barəsində dediyiniz sözlər də mənim üçün çox xoşdur. Siz onu
bilməlisiniz ki, mən Azərbaycanın prezidenti olandan indiyə qədər burada gördüyüm işlərin əsasını təşkil edən
bu olmuşdur ki, Azərbaycanın vəsaiti qorunsun və onun dağılmasına yol verilməsin. İndi bu ildən biz artıq
birinci müqavilədən gəlirlər əldə edirik. Ona görə də mən «Neft Fondu»nun yaranması haqqında qərar qəbul
etdim, fərman verdim.
Norveçə təkcə Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsini yox, mən oraya maliyyə nazirini də, Milli Bankın
sədrini də göndərmişdim, mənim öz şəxsi köməkçim də getmişdi, iqtisadiyyat naziri də getmişdi – böyük
tərkibdə bir nümayəndə heyəti getmişdi.
Mən dünən səhər Davosda Norveçin Baş naziri ilə görüşdüm. Onlar Azərbaycanda öz işlərini genişləndirmək
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istəyirlər, daha da çox investisiya qoymaq istəyirlər. Biz bu məsələləri müzakirə etdik və Norveçdə yaranmış
«Neft Fondu» haqqında bizim nümayəndələrin gətirdiyi məlumatlardan əlavə, mən Baş nazirin özündən də
bilavasitə məlumatlar aldım: həm onun aparılması, həm də o «Neft Fondu»ndan istifadə olunması haqqında. Bu,
bizim üçün əsas məsələlərdən biridir və ona görə burada da təkcə fərman, qərar yox, bu məsələ çox ciddi
nəzarət altında olacaqdır. Şəxsən mənim – prezidentin nəzarəti altında olacaqdır.
Beləliklə, görürsünüz, sizinlə bizim fikirlərimiz eynidir. Bu gün mənə Baş nazir və nazirlər sizin burada
gördüyünüz işlər haqqında məlumat verdilər. İndi sizinlə onları bir də təhlil edərik.
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BAKI TÜTÜN FABRİKİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
1 fevral 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz bu gün Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının, iqtisadi siyasətimizin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olan
əlamətdar bir hadisənin şahidiyik. Bu gün işə başlayan, yaxud açılışında iştirak etdiyimiz müasir, beynəlxalq
texnologiya, texnika və standartlar səviyyəsində yenidən qurulan və istifadəyə verilən Bakı tütün fabriki
Azərbaycanda sahibkarlığın, özəlləşdirmənin, bazar iqtisadiyyatının həyata keçirilməsinin əyani bir
nümunəsidir.
Mən siqaret çəkən deyiləm, ümumiyyətlə, siqaret çəkənlərin də bu vərdişini bəyənmirəm. Məndən olsa,
istərdim ki, heç kəs siqaret çəkməsin. Amma bu, bizdən asılı deyildir. Dünyanın hər yerində insanların bir qismi
buna öyrənib. Beləliklə, siqaretə tələbat vardır. Ona görə bu sahədə də istehsalı artırmaq və insanların tələbatını
təmin etmək, təbiidir ki, hər bir dövlətin, hökumətin borcudur. Əgər bu, bizim borcumuz olmasaydı, mən bu gün
nə açılış mərasiminə gələrdim, nə də siqaret istehsalının artırılmasını bəyənmiş olardım.
Son illər Azərbaycanın kənd təsərrüfatında tütün istehsalı özünəməxsus yer tutur. Təbiidir ki, tütün hər bir
iqlim şəraitində yetişmir. Bunun üçün xüsusi iqlim şəraiti, torpaq lazımdır. Amma Azərbaycanın ərazisində elə
bölgələr var ki, orada tütün yetişir və hətta çox yüksək məhsul alınır, keyfiyyətli tütün istehsal olunur.
Mən bu məsələlərlə 1970-ci illərdə çox məşğul olmuşam. Çünki o vaxt biz hamımız SSRİ dövlətinin
tərkibində idik. O vaxt SSRİ-nin xalq təsərrüfatında, iqtisadiyyatında ayrı-ayrı respublikalarda, bölgələrdə kənd
təsərrüfatının müəyyən məhsullarının istehsalı planlaşdırılırdı və həyata keçirilirdi.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatında tütün qədim zamanlardan istehsal olunur. Amma Sovetlər İttifaqında
tütünə tələbat artdığına, buna ehtiyac olduğuna görə - çünki Sovetlər İttifaqında ərazinin böyük olmasına
baxmayaraq, çox az bölgədə tütün yetişdirmək mümkün idi - tütün istehsalının ilbəil artırılması tələb edilirdi.
Ona görə də Azərbaycana hər il planlar verilirdi və bu plan ilbəil artırılırdı. Biz də bu planları yerinə yetirməyə
çalışırdıq.
Xatirimdədir, 1970-ci illərdə Azərbaycanda təxminən 25 min ton tütün istehsal olunurdu. Ancaq biz 1980ci ildə tütün istehsalını 55-60 min tona çatdırdıq. Onu da bildirməliyəm ki, tütünçülüklə məşğul olan bölgələr,
rayonlar, təsərrüfatlar çox böyük gəlir götürürdülər. Çünki dövlət tütün yarpağını alarkən ona çox yüksək pul
verirdi. Ona görə də tütün istehsal olunan bölgələrdə, rayonlarda kəndlilərin tütün istehsalına həvəsi də artırdı.
Deyə bilərəm ki, bir çox yerlərdə - o vaxt bunlar təsərrüfatlar, kolxozlar, sovxozlar çərçivəsində olurdu insanlar hətta öz həyətyanı sahələrində də fərdi şəkildə tütün istehsal edirdilər, onu tütün fermentasiya
fabriklərinə verirdilər və bundan çox böyük gəlir götürürdülər.
Mən bu gün bir faktı xatırlayıram. Təxminən 1970-ci illərin ortaları idi. Azərbaycanın dağ rayonu olan
Kəlbəcərdə o vaxt əsasən maldarlıqla məşğul olurdular. Orada bitkiçilik çox zəif inkişaf etmişdi. Buna görə də
kənd camaatının, yəni kənd təsərrüfatında işləyən adamların bir qisminin maddi vəziyyəti aşağı səviyyədə,
gəlirləri az idi. Təklif etdilər ki, orada müəyyən bir sahədə tütün əkilsin. Bəziləri dedilər ki, orada tütün yetişər,
bəziləri dedilər ki, yetişməz. Ancaq, xatirimdədir, biz qərar qəbul etdik. Həmin rayonda ilk dəfə 500 hektar
ərazidə tütün əkilməsini qərara aldıq və bunu təmin etdik. Təbiidir ki, 500 hektar o qədər də böyük sahə
deyildir. Ancaq iki-üç ildən sonra bu rayonun rəhbərləri və kəndliləri, yəni sakinləri onlara bu imkan
yaradıldığına görə çox böyük təşəkkür edirdilər. Çünki 500 hektar sahədə əkilən tütündən onlar həddindən çox
gəlir götürmüşdülər.
Beləliklə, Azərbaycanda tütün istehsalının artması bir tərəfdən SSRİ dövlətinin tələbi ilə idisə, ikinci
tərəfdən, bu sahə gəlirli olduğuna görə tütünçülüklə məşğul olan təsərrüfatlar, insanlar buna çox həvəsli idilər.
Bunlar hamısı birlikdə qısa bir müddətdə tütün istehsalını artırmağa imkan vermişdi. Biz tütün fermentasiya
zavodları tikdik. Ancaq məlumdur ki, hər bir malın ən yüksək dəyəri onun son məhsulundan yaranır. Tütünün
də son məhsulu siqaretdir.
Mən bunu da deməliyəm ki, o vaxtlar bizdən tütün xammalını tələb edirdilər, alırdılar, ancaq
Azərbaycanda bu xammalı son məhsula çatdırıb siqaret istehsal etməyə imkan vermirdilər. Bəhanə edirdilər ki,
SSRİ-nin bir çox yerlərində - Moskvada, Leninqradda, başqa şəhərlərdə böyük siqaret fabrikləri var.
Azərbaycanda yeni siqaret fabriki tikməyə ehtiyac yoxdur. Beləliklə, bizim gördüyümüz işin və hasil etdiyimiz
xammalın ən çox gəlirini siqaret istehsal edən həmin fabriklər götürürdülər.
Biz tütünün keyfiyyətini də artırmağa çalışırdıq. Xatirimdədir, Amerikadan dəvət olunmuş mütəxəssislər
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vasitəsilə o illərdə Zaqatala rayonundakı bir neçə təsərrüfatda "Virciniya" sortunun Azərbaycanda yetişdirilməsi
sahəsində işlər aparıldı. Bizdə isə kiçik bir siqaret fabriki var idi. O vaxt ona siqaret yox, papiros deyirdilər.
Xatirimdədir, həmin fabrik şəhərin mərkəzində yerləşirdi. Biz respublika sarayını tikəndən sonra orada olan
binaları dağıtdıq, meydan yaratdıq. İndi orada Milli Bankın binası yerləşibdir. Həmin illərdə orada İnşaat Bankı
da tikilmişdi. O bina da sizə məlumdur. Bax, təxminən o yerdə kiçik bir siqaret, papiros fabriki var idi. Hətta biz
o vaxt bu fabrikin istehsalını genişləndirmək istəyirdik. Buna da imkan vermirdilər. Nəhayət, biz nail olduq, bu
tütün kombinatı tikilməyə başlandı və tikildi.
Mən sadəcə, müəyyən bir tarixi dövr ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Təbiidir ki, bu tütün kombinatında da
o vaxtlar Sovetlər İttifaqının çərçivəsində olan aşağı keyfiyyətli siqaretlər, papiroslar istehsal edilirdi. Amma
insanların tələbatı təmin olunurdu. İndi xaricdən gətirilən "Filip morris" və başqaları - mən bu siqaretlərin
adlarını bilmirəm, çünki bununla maraqlanmıram - o vaxt yox idi. Əgər kimsə xaricdən bir qutu gətirirdisə,
hamı ona çox təəccüblə baxırdı.
O vaxt insanlar bu siqaretdən, papirosdan istifadə edirdilər. Beləliklə, mən bu tütün kombinatının tarixi
barədə sizə bir neçə məlumat verdim.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən, ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı siyasəti həyata keçiriləndən
sonra, təbiidir, biz çalışırdıq hər bir müəssisə yeni texnika, yeni texnologiya ilə təchiz olunsun ki, istehsalın
keyfiyyəti artsın. O cümlədən, bu tütün kombinatı da bizim diqqət mərkəzimizdə idi. Ancaq siz indi qısa bir
müddətdə hazır olan yeni istehsal müəssisəsini görəndən sonra yəqin təsəvvür edirsiniz ki, biz o vaxt onu həyata
keçirə bilməzdik. Çünki birinci növbədə çox böyük investisiya lazım idi, ikincisi də bizə məlum olmayan və
əlimiz çatmayan müasir texnika, texnologiya lazım idi.
Bu gün hər şeyi açıq demək lazımdır. Deyə bilərəm ki, son 3-4 il içərisində bu tütün kombinatı bizə çox
başağrısı verdi. Mən məmnunam ki, bu müəssisəni alıb indi işlədən şirkət vaxtilə burada çalışanların hamısını
saxlayıbdır. Güman edirəm, onların da nümayəndələri burada iştirak edirlər. Ancaq onlar da xatırlamalıdırlar,
mənim də heç yadımdan çıxmayacaq ki, son 2-3 il içərisində bu tütün kombinatı müəyyən mafioz qrupların
əlində cürbəcür məqsədlər üçün istifadə olunurdu.
Bir xarici şirkət gəldi, burada müştərək müəssisə yarandı, biz buna inandıq, bu barədə mənə məlumatlar
verdilər. Güman etdik ki, həmin o xarici şirkətin imkanları ilə müştərək müəssisə burada istehsalı yenidən
qurub, müasir səviyyəyə çatdıra bilər. Təəssüf ki, onlar öz üzərlərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədilər.
Doğrudur, buraya müəyyən avadanlıq, filan gətirmişdilər, az miqdarda vəsait də qoymuşdular. Amma iş
görmədilər. Yenə də deyirəm, burada bəzi mafioz qruplar bir tərəfdən bu kombinatdan özləri üçün gəlir
götürməyə, ikinci tərəfdən Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti pozmağa çalışırdılar.
Həmin o şirkət və onun buradakı nümayəndələri bu kombinatın işçilərinin demək olar ki, əksəriyyətini
işdən çıxarmışdılar, onlar da şikayət edirdilər. Xatirimdədir, 1999-cu ildə biz bu şirkətlə işə başlayana qədər 10
gündən-15 gündən bir bu kombinatdan 100, 150, 200 nəfər adamı öyrədirdilər. Nazirlər Kabinetinin, Prezident
Sarayının qarşısına göndərirdilər. Gəlib orada saatlarla dururdular ki, nə üçün onları işdən çıxarıblar, maaş ala
bilmirlər, vəziyyətləri pisdir, şikayət edirlər. Təbiidir ki, bu adamların şikayət etməyə haqqı da, əsası da var idi.
Amma iş burasındadır ki, bəzi qüvvələr bundan istifadə edirdilər, sadəcə olaraq aranı qarışdırmaq istəyirdilər.
Hüquq-mühafizə orqanlarının bəzi nümayəndələri də bu kombinata yol tapmışdılar, buradan sui-istifadə
edirdilər, qanunsuz gəlirlər götürürdülər. Hətta müxalifət partiyalarına mənsub olan bəzi qüvvələr də, mən belə
hesab edirəm ki, bu kombinatda maraqlı idilər. Yəqin, onların da burada özlərinə məxsus gəlirləri var idi. Ona
görə də insanları qızışdırıb şikayətə göndərirdilər. Hətta bir neçə dəfə bu məsələni Milli Məclisin iclaslarında
qaldırıb - guya hökumət bu kombinatı nə üçün işlədə bilmir, filan - bu cür çıxışlar edirdilər.
Nəhayət, "Evropean tobako" şirkəti və onun başçısı Nəzər Nəsri burada işləri aparmaq üçün müraciət
etmişdi. Ancaq mən bu gün etiraf etməliyəm ki, bizim müxtəlif mərtəbələrdə, səviyyələrdə olan məsul vəzifəli
şəxslərimiz, bu şirkətin imkanından istifadə etmək istəməmişdilər, cürbəcür maneçiliklər törətmişdilər, şərtlər
qoymuşdular. Beləliklə, bunları da işdən soyudub uzaqlaşdırmaq istəyirdilər.
Dövlət Əmlak Komitəsinin keçmiş rəhbərliyi, bizim başqa təşkilatlarda, hətta Nazirlər Kabinetində də
olan bəzi şəxslər öz şəxsi məqsədlərini həyata keçirmək, yaxud da özlərinin qoyduğu şərtlərin şirkət tərəfindən
yerinə yetirilməsi üçün bu məsələni həll etmirdilər. Beləliklə, burada vəziyyət get-gedə xarablaşırdı, insanlar
əziyyət çəkirdi, şikayət edirdi. Ayrı-ayrı adamlar da bundan sui-istifadə edirdilər. Nəhayət, burada iştirak edən
Nəzər Nəsri mənə müraciət etdi, mən onu qəbul etdim. O, öz təkliflərini mənə bildirdi. Mən maraqlanıb gördüm
ki, bu təkliflər doğrudan da çox maraqlı təkliflərdir. Dövlət Əmlak Komitəsinə, Nazirlər Kabinetinə göstəriş
verdim ki, bu məsələyə baxsınlar və təcili tədbirlər görsünlər. Çünki, dediyim kimi, kombinatın işçiləri həftədə
bir dəfə şikayətə gəlirdilər.
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Təsəvvür edin, hətta mənim göstərişimdən sonra bax, dediyim bu təşkilatlarda ayrı-ayrı adamlar yəqin ki,
öz şəxsi məqsədlərini güdərək bu məsələnin həll olunmasına maneçilik edirdilər. Hətta sonra mənə məlumat
verdilər, bu kombinatda işləyən bəzi qüvvələr - hansılar ki, həm buradan qanunsuz gəlir götürürdülər, həm də
aranı qarışdırırdılar - görəndə ki, burada real bir şirkət meydana çıxıbdır və bunlar real iş görə bilərlər, bəyan
etdilər ki, onlar özləri bu kombinatı özəlləşdirəcəklər, yenidən quracaqlar. Təbiidir ki, buna inanmaq mümkün
deyildi. Əgər belə mümkün idisə, nə üçün 3-4 il idi ki, özlərini də, bizi də incidirdilər
Mən bu prosesləri bildiyimə görə bu gün çox məmnunam ki, həmin bu "Evropean tobako" şirkəti - hansı
ki, şəxsən mən qəbul etmişdim və göstərişlər vermişdim, öhdəlik götürmüşdü ki, kombinatı yenidən quracaq və
burada yüksək səviyyəli məhsul istehsal edəcək - bu kombinatı bizim dövlət qanun-qaydası çərçivəsində
özəlləşdirə bildi. Bu özəlləşdirmədən Azərbaycanın büdcəsinə müəyyən gəlir gəldi. Burada verilən məlumatlar
məni çox sevindirir ki, müəssisədə işləyən adamların heç birisini, necə deyərlər, küçəyə salmadılar. Onların bir
qismini artıq indi işə cəlb ediblər, o biri qisminə isə müavinətlər verirlər, həmin adamlar da işləyəcəklər. Qeyd
etmək istəyirəm ki, mən onların qarşısında bu şərti qoymuşdum, onlar bu şərtə də əməl edirlər. Demək, insanlar
da işləyir, kollektiv də dağılmayıbdır, yeni bir müəssisə yaranıbdır. Buraya böyük miqdarda xarici investisiya
qoyulubdur. Təbiidir ki, bunların da çox müsbət nəticələri olacaqdır.
Bilirsiniz ki, son 5 ildə biz Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb olunması prosesini inkişaf etdirməyə
çalışırıq. Biz bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Bu müddətdə Azərbaycana 5 milyard dollardan artıq
xarici investisiya qoyulubdur. Amma bunun çox hissəsi neft sektoruna qoyulubdur. Bizim bu sahədə
nailiyyətlərimiz böyükdür və bu nailiyyətlər gələcəkdə daha da çox olacaqdır.
Biz çalışırdıq, bu gün də çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq ki, qeyri-neft sektoruna xarici investisiya
daha da çox cəlb olunsun. Bunun üçün imkanlar da, investorlar da vardır. Azərbaycanda investisiya qoyulası
yerlər də, müəssisələr də, imkanlar da vardır. Əgər biz bu sahədə istənilən nailiyyəti əldə edə bilməmişiksə,
demək, bizim ayrı-ayrı hökumət orqanlarında rəsmi şəxslər tərəfindən bu prosesin həyata keçirilməsinə
maneçilik törədilir.
Mən çox məlumatlar alıram ki, bəzi investorlar gəlirlər, Azərbaycanda öz təkliflərini verirlər, ancaq bəzi
təşkilatlarda - hansılar ki, onların vasitəsilə bunu edə bilərlər - investorların qarşısına böyük şərtlər qoyurlar.
Yəni buradan mənfəət götürmək, ya rüşvət almaq, yaxud da özləri üçün nə qədər böyük faiz istəyirlər. İnvestor
ölçüb-biçir, görür ki, buradan bu gəliri götürməyəcək, ona görə də dönüb çıxıb gedir.
Bu nöqsanlar bizim müxtəlif orqanlarda, hökumət orqanlarında var. Mən bu gün bunu açıqca deyirəm və
tam etiraf edirəm. Tələb edirəm ki, bunlar aradan qaldırılsın. Ayrı-ayrı mərtəbələrdə bəzi şəxslər öz şəxsi
mənafeləri naminə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına zərbələr vururlar, ölkəmizin iqtisadiyyatının müxtəlif
sektorlarına, təbiidir ki, qeyri-neft sektoruna investisiya gəlməsinə maneçilik törədirlər. Mən bunu təkcə aldığım
məlumatlara görə yox, elə həmin şirkətin gəlib bu kombinatı götürmək üçün göstərdiyi səylər və mənim
müşahidələrim əsasında cəsarətlə deyirəm.
Əgər bu işə mən özüm qarışmasaydım, həmin o təşkilatlara, ayrı-ayrı şəxslərə bu məsələnin həyata
keçirilməsi barədə qəti, ciddi göstərişlər verməsəydim və ona nəzarət etməsəydim, bu gün bu müəssisə yox idi.
Buna görə də mən deyirəm ki, görün biz nə qədər bu cür investor itiririk.
Ötən bu 5 il müddətində görülən işin nəticəsi nədir? Burada bu barədə çox ətraflı danışdılar. Azərbaycana
50 milyon dollar dəyərində investisiya gəlibdir, müəssisə yenidən qurulubdur. Burada dedilər, bu müəssisədə
beynəlxalq standartlara uyğun 16 növ siqaret istehsal olunacaqdır. Azərbaycan Respublikasının tələbatı
ödəniləcəkdir. Amma indi tələbatın əksər hissəsi idxal vasitəsilə gəlir. Təbiidir, ayrı-ayrı dairələr buradan öz
mənfəətini götürürlər və Azərbaycan dövlətinə çox az mənfəət gəlir.
Bu müəssisədə çalışanlar və bundan da çox Azərbaycan vətəndaşı burada yaxşı şəraitdə işləyəcək, yüksək
maaş alacaqlar. Burada deyildi, onların bir qismi Avropaya göndərilib orada təcrübə keçiblər, təhsil alıblar.
Demək, bunların hamısı gələcəkdə bu müəssisənin tamamilə azərbaycanlılar tərəfindən idarə olunmasına gətirib
çıxaracaqdır.
Şirkətin rəhbərləri burada bəyan etdilər ki, onlar istehsal olunan siqaretlərin bir qismini ixrac edəcəklər.
Demək, Azərbaycanın öz istehsalı yaranır, bu istehsal Azərbaycan əhalisinin bu mallara olan tələbatını ödəyir,
eyni zamanda istehsal o səviyyəyə çatır ki, respublikamız bu siqaretləri idxal etmir, ixrac edir.
Bizim yeni iqtisadi siyasətimizin, bazar iqtisadiyyatının, özəl sektorun inkişaf etdirilməsinin əsas
prinsipləri budur. Biz artıq bu müəssisədə bunu real görürük.
Mən bu şirkətin bir öhdəliyini də çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycanın tütün
istehsal edilən bölgələrində tütünün keyfiyyətini artırsınlar. Belə ki, - burada dedilər, - kənd təsərrüfatında
tütünçülüklə məşğul olan 20 min insan bu işə cəlb olunacaqdır. Mən bunu arzu edirəm, şirkətin başçılarına da
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dedim, bunu bir daha deyirəm ki, gələcəkdə bu müəssisənin xammalının əksəriyyəti Azərbaycanda istehsal
edilən yüksək keyfiyyətli tütündən ibarət olmalıdır. Mən bütün bunlara görə bu gün çox məmnunam. "Evropean
tobako" şirkətinin rəhbərlərini bu hadisə münasibətilə təbrik edirəm, onlara bu işdə uğurlar arzulayıram.
Məni ən çox sevindirən odur ki, bu kombinatın kollektivi yerində qalır, amma onlar əvvəlkilərə nisbətən
daha da yaxşı iş şəraiti əldə ediblər, daha da çox maaş alacaqlar, daha da səmərəli iş görəcəklər. Beləliklə, bizim
əhalimizin bir qisminin rifah halı bununla da yaxşılaşacaq.
Bu müəssisənin yaranması nə qədər çətin yollardan keçibsə, nə qədər maneələri dəf edibsə, onun sonra
işləməsinin qarşısında da hələ çox çətinliklər vardır. Mən bu çətinlikləri deyərkən bizim respublikada ayrı-ayrı
nəzarət, hüquq-mühafizə orqanlarının özəl sektorun işinə müdaxilə etməsini nəzərdə tuturam. Azərbaycanda bu
qüsur da, nöqsan da mövcuddur. Bu da Azərbaycanda özəl sektorun inkişaf etməsinə çox böyük maneçilik
törədir, bizim dövlətin, hökumətin siyasətinə zərər gətirir. Ona görə mən bu gün bəyan edirəm ki, bu
müəssisənin işinə polis, prokuror, bu kimi başqa nəzarət orqanları qarışmamalıdırlar. Təkcə bu müəssisəni
demirəm, mənim bu sözlərim bütün özəl sektora aiddir. Tələb edirəm ki, hüquq-mühafizə orqanları, başqa
nəzarət orqanları özəl sektorun işinə qarışmasınlar, maneçilik törətməsinlər və buralarda özləri üçün qanunsuz
qazanc axtarmasınlar. Təkcə Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi burada öz işini görməlidir. Buraya, eləcə də başqa
özəl sektorlara polis, prokuror daxil olmamalıdır. Onların burada işi yoxdur. Bu, artıq şirkətin mülkiyyətidir.
Özü nə istehsal edir, nə cür satır - bu, onun öz işidir.
Biz buradan vergi almalıyıq. Təbiidir, bu cür təcrübəli şirkətlər çalışacaqlar ki, həm istehsalı artırsınlar,
həm itkiyə yol verməsinlər, həm də keyfiyyəti yüksəltsinlər. Çünki bu şirkət buraya özü üçün gəlir götürməyə
gəlibdir. Şirkət öz istehsalını inkişaf etdirməlidir, gəlirini artırmalıdır, vergini vaxtlı-vaxtında verməlidir.
Bu gün dedilər ki, burada çox elektrik enerjisi sərf olunur. Şirkət elektrik enerjisinin, suyun və istehsal
üçün lazım olan bu cür vasitələrin dəyərini ödəməlidir. Bizim başqa tələbimiz yoxdur. Polisin, prokurorun, eləcə
də başqa təşkilatların buraya girməsinə ehtiyac yoxdur. Yenə də deyirəm, mənim bu sözlərim bu müəssisənin
timsalında bütün özəl sektora aiddir.
Bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan prezidenti kimi mən Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi və bu inkişafın sürətləndirilməsi üçün hər cür tədbirlər görürəm və görəcəyəm. Özəlləşdirmə
proqramı həyata keçiriləcəkdir.
Keçmiş Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən özəlləşdirmədə buraxılan kobud səhvlər bundan sonra
Dövlət Əmlakı Nazirliyi tərəfindən buraxılmamalıdır. Xarici investisiyanın cəlb olunmasına heç kəs maneçilik
törətməməlidir. Bütün hökumət, dövlət orqanları, əksinə, onlara əlverişli şərait yaratmalıdırlar. Mən xarici
investorlara müraciət edərək deyirəm ki, əgər siz burada mən dediyim bu əngəllərlə, maneçiliklərlə rastlaşsanız,
mənə müraciət edin. Mənim işim nə qədər çox olsa da bu məsələ ilə şəxsən məşğul olmağa söz verirəm.
Müəssisənin kollektivini təbrik edirəm. Onlar artıq şikayətə gəlmirlər. Ayrı-ayrı təxribatçı qüvvələr
bundan sonra onları toplayıb Prezident Sarayının, Nazirlər Kabinetinin qarşısına şikayətə göndərə bilməzlər.
Çünki əməkçilər indi burada yaxşı iş şəraiti əldə ediblər, yaxşı maaş alacaqlar, alırlar və öz ixtisaslarını daha da
artıracaqlar.
Mən bu gün buranı gəzərkən, keçmişdən burada işləyən şəxslərlə danışarkən gördüm ki, onlar bu
dəyişikliklərdən nə qədər razıdırlar. Sözümü qurtararaq yenə də demək istəyirəm ki, mən siqaret çəkən deyiləm.
İstəmirəm ki, insanlar siqaret çəksinlər. Çünki bu zərərlidir. Filtrləri nə qədər çox qoysalar da bu, yenə də insan
üçün zərərlidir. Onu bilirəm ki, siqaret çəkəni tərgitmək mümkün deyil. Ona görə də mən arzu edirəm bu
müəssisə ən yüksək keyfiyyətli siqaretlər istehsal etsin ki, həmin siqaretdən istifadə edən adamlar heç olmasa az
zərər çəksinlər.
Mən "Evropean tobako" şirkətinin gördüyü işləri bir daha yüksək qiymətləndirirəm, ona, bu müəssisənin
bütün kollektivinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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SLOVAKİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ EDUARD KUKAN BAŞDA OLMAQLA
BU ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
1 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab nazir, hörmətli qonaqlar, sizi Azərbaycanda salamlayıram, ölkəmizə səfərinizi
alqışlayıram.
Səhv etmirəmsə, Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi və Slovakiya müstəqil, azad dövlət olduğu vaxtdan bəri
bu səfər qarşılıqlı münasibətlərimizdə belə səviyyədə ilk səfərdir. Ona görə də bu, bizim üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Mənə dedilər ki, bu gün siz xarici işlər naziri ilə də, Baş nazirlə də, parlamentin sədri ilə də görüşlər
keçirmisiniz. Bu, çox yaxşıdır, yəni siz müxtəlif strukturlarda fikir mübadiləsi apara və ölkələrimiz arasında
gələcək əməkdaşlığın yollarını müəyyənləşdirə bilmisiniz.
Azərbaycanda biz Slovakiya ilə daha fəal əməkdaşlıq etməyə çox həvəs göstəririk. Bilirik ki, Slovakiya
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkədir – mən sənayenin, infrastrukturun inkişafını nəzərdə tuturam. Bununla
bərabər, bizim hamımız kimi, Slovakiya da keçid dövrünü yaşayır, onun öz problemləri var. Yəni bizim oxşar
cəhətlərimiz çoxdur. Məhz bu – təcrübə mübadiləsi aparmaq, bir-birinə kömək etmək, başlıcası isə
iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, təhsildə, bütün sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün geniş əlaqələrin
zəruriliyini şərtləndirir. Ona görə də sizin səfəriniz bizim üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Sizi dinləyirəm.
E d u a r d K u k a n: Biz çox şadıq ki, bu səfəri – sizin doğru buyurduğunuz kimi, Slovakiya hökuməti
üzvlərinin Azərbaycana ilk səfərini həyata keçirə bildik.
Mən ona da şadam ki, Slovakiyanın iqtisadiyyat naziri və biznesmenlərin böyük bir qrupu mənimlə birlikdə
buradadırlar. Onlar siyasi danışıqlarımızın bütün nəticələrini konkret həyata yönəltmək üçün Azərbaycandakı
tərəfdaşları ilə bilavasitə əlaqələr yaratmaq istəyirlər. Məncə, Azərbaycan ilə Slovakiya arasında gələcək
əməkdaşlıq üçün mövcud olan potensialımızın konkret layihələrdə öz əksini tapması çox mühümdür.
Yəqin ki, Azərbaycana bu ilk səfərimiz bir qədər ləngimişdir – Slovakiya müstəqillik əldə etdikdən yeddi il
sonra həyata keçirilmişdir. Lakin həmişə işə başlamaq lazımdır, ilk səfəri etmək lazımdır. Əminəm ki, biz ötən
vaxtdan ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına ciddi hazırlaşmaq üçün, bu səfərdən sonra əməkdaşlığımızın hər iki
ölkədən ötrü daha fəal və faydalı olması üçün istifadə etmişik.
Biz çexlərdən, keçmiş Çexoslovakiyadan ayrıldıqdan sonra ötən yeddi ildə Slovakiya bazar iqtisadiyyatı yolu
ilə, demokratik cəmiyyət kimi inkişaf edir, Avropa və Transatlantika strukturlarına qovuşmaq istəyir. Yaxın
günlərdə biz Slovakiyanın gələcəkdə Avropa Birliyinə üzv olması üçün bu qurumla danışıqlara başlayacağıq.
Biz NATO-nun da üzvü olmağa hazırlaşırıq. Bilirik ki, Azərbaycan Avropa ölkəsidir və gələcək inkişafımızın
bir çox istiqamətləri eynidir. Buna görə də həm Azərbaycana, həm də bizə, Slovakiyaya kömək edə biləcək
qarşılıqlı məsləhətləşmələr, informasiya mübadiləsi üçün ümumi zəmin var.
Bu gün Azərbaycanın bir çox görkəmli nümayəndələri ilə danışıqlar aparmağa həqiqətən imkanımız oldu və
çox şadıq ki, bütün bu danışıqlar çox konkret, qeyri-formal idi və aydın sübut edir ki, Sizin ölkəniz Slovakiya ilə
iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin inkişafına, onunla bütün sahələrdə əməkdaşlığa həvəs göstərir.
Slovakiyada biz də gələcəkdə bu münasibətlərin inkişafına çox fəal başlamağa hazırıq. Bir az sonra
iqtisadiyyat nazirimiz bizdə əməkdaşlıq üçün həqiqətən yaxşı baza olduğu və bunun ölkələrimiz arasında faydalı
kooperasiyanı təmin edə biləcəyi barədə danışacaqdır. Bir sözlə, cənab prezident, Sizinlə görüşə bildiyimizə görə çox
sağ olun. Biz həmçinin ümidvarıq ki, bu səfərdən sonra əməkdaşlığımız dinamik olacaq, qarşılıqlı surətdə faydalı
prinsiplər əsasında həyata keçiriləcək və həm Azərbaycana, həm də Slovakiyaya kömək edəcəkdir.
L y u b o m i r Q a r a x (Slovakiyanın iqtisadiyyat naziri): Çox sağ olun, cənab prezident. Azərbaycana
gəlmək və həmkarımla çox faydalı söhbət aparmaq imkanına görə mən də təşəkkür etmək istəyirəm.
Bizim biznesmenlər qrupunun da faydalı görüşləri olduğuna görə təşəkkür etmək istəyirəm. Konkret şəxsi
əlaqələr barədə dəqiq informasiyam var və bunlar göstərir ki, iqtisadi münasibətlərimiz daha yaxşı ola bilər.
Biz energetika sahəsində əməkdaşlıqdan danışdıq. Slovakiya bu sahədə çox güclü kooperasiyaya hazırdır.
Buna görə də dedim ki, Sizdə ehtiyatlar, bizdə isə nəqliyyat var. Sizin ehtiyatların Avropa bazarlarına nəqli
bizim yollar vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bu, Sizin üçün də, bizim üçün də çox faydalıdır. Düşünürəm ki, bu
və digər istiqamətlərdə kooperasiyamız çox uğurla inkişaf edəcəkdir. Çox sağ olun.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin ölkənizin prezidenti cənab Şuster ilə Yaltada görüşüb söhbət etdim, onu
Davosda da gördüm. Biz onunla elə indi sizinlə danışdığımız mövzuda söhbət etdik. Onda cənab Şuster də, mən
də ölkələrimiz arasında münasibətləri fəallaşdırmaq arzusunda olduğumuzu bildirdik. Bununla əlaqədar sizin
səfərinizin əhəmiyyətli olduğunu bir daha vurğulayıram.
Şadam ki, siz bizim iqtisadi imkanlarımızla, iqtisadiyyatımızın vəziyyəti ilə müəyyən dərəcədə tanış ola
bilmisiniz. Cənab nazir, siz doğru qeyd etdiniz ki, Azərbaycan Avropa ölkəsidir. Lakin Azərbaycan Avropanın
ən ucqarında yerləşir. Azərbaycanın coğrafi-strateji mövqeyini də ümumən elə bu müyyənləşdirir, yəni
Azərbaycan Qərblə Şərqin, Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşərək, onların arasında münasibətlərin
inkişafında çox mühüm rol oynayır. Bu baxımdan bizim kommunikasiya imkanlarımızı, TRASEKA proqramına
uyğun olaraq Böyük İpək yolunun bərpasına dair gördüyümüz tədbirləri, böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik
olduğumuzu bilirsiniz.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır, lakin son vaxtlar biz Azərbaycan dövlətinin yeni, müasir neft strategiyasını
müəyyənləşdirmişik. Bu strategiya Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı və təbii ki, qurudakı, - belə ki,
bizdə olduqca çox ehtiyatlara malik köhnə yataqlar var, - neft və qaz ehtiyatlarından fəal istifadə edilməsini
nəzərdə tutur.
Beləliklə, bizim bir cür, sizin digər üstünlükləriniz var. Slovakiya Avropanın mərkəzində yerləşən ölkədir,
hərçənd Şərqi Avropa ölkəsi sayılırdı. Bir vaxtlar sosialist sisteminə, -onda biz bunu qarşılıqlı iqtisadi yardım
şurası və ya Varşava müqaviləsi adlandırırdıq, - daxil olan ölkələrə Şərqi Avropa ölkələri deyilirdi. Lakin
Slovakiya coğrafi cəhətdən Avropanın mərkəzindədir. Mən özüm bilirəm və bizdə, Azərbaycanda da yaxşı
məlumdur ki, hətta o illərdə – sosializm dövrü illərində də Çexoslovakiya yüksək inkişaf etmiş sənayesi, istehsal
olunan malların yüksək keyfiyyəti, Çexiyada da, Slovakiyada da iri sənaye müəssisələrinin cəmləşməsi ilə
fərqlənirdi. Ona görə də bütün bunlar fəal əməkdaşlığımıza əsas verir.
Biz sizinlə əməkdaşlıq etməyə, eləcə də İpək Yolu proqramına – TRASEKA proqramına daha fəal
qoşulmağınıza hazırıq. Yeri gəlmişkən, Davosda buna bir sessiya həsr olunmuşdu və biz orada çıxış edərək bu
yolun verdiyi imkanlardan danışdıq. Həqiqətən, dünyanın qloballaşması baxımından, - ABŞ prezidenti cənab
Klinton Davosda öz nitqində bu barədə ətraflı danışdı, - Şərq və Qərb problemi indi çox böyük əhəmiyyətə
malikdir. Bu mənada bizim sizinlə əməkdaşlığımız böyük aktuallıq kəsb edir.
Doğrudur, mənə dedilər ki, bu sahədə bizim uğurlarımız hələlik çox azdır. Axı, biz yenicə başlayırıq və bu
baxımdan bizim imkanlarımızı öyrənməkdən ötrü səfərinizin sizin üçün də böyük əhəmiyyəti var. O, sizin
imkanlarınızı öyrənmək, bu əməkdaşlığı hansı sahələrdə həyata keçirməyi müəyyənləşdirmək baxımından bizim
üçün də əhəmiyyətlidir.
Baş nazir mənə məlumat verdi ki, siz bu məsələləri ətraflı müzakirə etmisiniz və mən bununla tam razıyam.
Düşünürəm ki, fəal əməkdaşlığı təmin etmək üçün böyük imkanlar var.
Sizdə olduğu kimi, bizdə də bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə bağlı problemlər var, yəni biz eyni yolla –
ölkələrimizi demokratik ölkələrə çevirmək, demokratik dövlət quruculuğu, bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirmək, özəlləşdirməni həyata keçirmək və s. yolu ilə gedirik. Sizdə bu proseslər gedir. Ola bilsin, bir qədər
çox irəliləmişdir. Bu proseslər bizdə də gedir. Biz xüsusən neft və qaz sektoruna xarici sərmayələrin cəlb
edilməsində yaxşı uğurlar qazanmışıq. Özü də təkcə bu sektora yox. Bizdə iqtisadiyyat olduqca çoxsahəlidir,
ona görə də başqa sektoralara da sərmayə qoyulur. Məsələn, bu gün mən siqaret istehsalı üzrə tamamilə yeni bir
müəssisənin açılışında oldum. Bu müəssisəyə 50 milyon dollar məbləğində sərmayə qoyulmuşdur. Doğrudur,
onun məhsulu mənim o qədər də ürəyimcə deyildir, çünki mən siqaret çəkmirəm və hamını da təbliğ edirəm ki,
siqaret çəkməsinlər. Lakin bu, bizdən açılı deyildir. Siqaret çəkənlər onsuz da çəkəcəklər. Spirtli içkilər içən
insanlar onsuz da içəcəklər.
Mən Moskvada işləyərkən, - bilirsiniz ki, mən Siyasi Büronun üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini idim, - Qorbaçov və Siyasi Büronun bəzi digər üzvləri Sovetlər İdtifaqında adamların spirtli içkiləri
tərgitməsi vəzifəsini qarşıya qoymuşdular. Ancaq bütün bunlar elə kobud, inzibati və mənasız xarakter daşıyırdı
ki, iqtisadiyyata xeyir əvəzinə, böyük zərər gətirdi.
Yeri gəlmişkən, onda mən Qorbaçova dedim, bilin ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı içən xalq deyildir,
çünki etiqad etdiyimiz islam dini spirtli içkiləri haram buyurub. Ona görə də bir azərbaycanlı, Azərbaycan
xalqının nümayəndəsi kimi, şəxsən məndən ötrü içmək və ya içməmək problemi yoxdur. Xalqımız əsasən içmir,
lakin Sovetlər İttifaqında biz başqa xalqlarla çox yaxınlaşdığımıza görə, təbii ki, araq Azərbaycana da yol
tapmışdır.
E d u a r d K u k a n: Sizdə pivə də spirtli içki hesab edilir?
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Bilirsiniz, o vaxt iş cəfəngiyyata gəlib çıxmışdı. Mən Siyasi Büronun bu
komissiyasının üzvü idim, lakin Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olaraq ticarətə də kuratorluq edirdim.
İş o yerə gəlib çıxdı ki, pivəni də çpirtli içki hesab etdilər, ona görə də Moskvada bütün pivə zavodlarını
bağlamağa başladılar. Halbuki, bundan bir neçə il əvvəl pivə zavodları, pivə istehsalı texnologiyaları satın
almışdılar, o cümlədən Çexoslovakiyadan, onları da bağladılar. İş o yerə gəlib çıxdı ki, bir akademikin başçılıq
etdiyi bir qrup Leninqradlı alim yazdı ki, demə, uşaq kefirinin tərkibində də alkoqol var və kefir istehlakını
qadağan etmək lazımdır.
Siz öz ölkənizin təcrübəsindən bilirsiniz ki, konyunktura həmişə özünü göstərirdi. Bax, onda da dedilər ki,
«gəlin, spirtli içkiləri ləğv edək». Azərbaycan bundan ziyan çəkdi. Ona görə yox ki, Azərbaycan içmək
imkanından məhrum oldu, məhz ona görə ki, o illərdə, 70-ci illərdə biz üzümçülüyü geniş inkişaf etdirməyə
başlamışdıq. Əslində, 70-ci illərin axırlarına – 80-ci illərin əvvəllərinə yaxın şərab materiallarının təxminən üçdə birini biz verirdik. Sovetlər İttifaqında 6 milyon ton üzüm istehsal edilirdi, onun təxminən 2 milyon tonu
Azərbaycanda istehsal olunurdu. Biz üzüm plantasiyaları salınması üçün çox böyük iş aparırdıq. Doğrudur,
xalqımız bundan hər halda fayda götürürdü, çünki üzüm çoxillik bitkidir və onu əkdikdən sonra məhsul
götürmək üçün beş il vaxt lazımdır. Bütün bu beş il ərzində dövlət kolxoz və sovxozlarımızı maliyyələşdirir,
böyük məbləğdə pul ayırırdı ki, sonra məhsul əldə edilsin. Bunun hesabına kəndlərimiz çox varlandı, insanlar
özlərinə yaxşı evlər tikdilər, avtomobil aldılar və sair. Heyif ki, 80-ci illərin təxminən ortalarında bu üzüm
bağlarına kotan salıb onları məhv etməyə başladılar.
Mən bu keçmişi xatırlamaqla demək istəyirəm ki, sosialist sistemində belə hallar olub, bizdə də, sizdə də bunlarla
qarşılaşmışlar. Ona görə də keçid dövrü sizin üçün də, bizim üçün də çətindir. Buna baxmayaraq, biz özəlləşdirmə
yolu ilə gedirik.
Dedim ki, bu gün mən yüksək keyfiyyətli siqaret istehsal edən müəssisəyə getmişdim. Yenə deyirəm, mən
siqaret çəkmirəm, amma siqaret çəkməyi qadağan etmək qeyri-mümkündür, spirtli içkilər içilməsinin qadağan
olunmasına yönəldilmiş tədbirlər də bax, beləcə uğursuzluğa düçar oldu. Amma bu məhsul lazımdır. Bu
müəssisəyə 50 milyon dollar məbləğində sərmayə qoymuşlar və o, 5 aya tikilmişdir. Əvvəllər çox pis yaşayan
kollektiv indi daha yüksək əmək haqqı almağa başlamışdır, müasir texnologiya ilə işləyir. Ona görə də xarici
sərmayələrin cəlb edilməsi bizim üçün, zənnimcə, sizin üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bizim imkanlarımız genişdir. Neft sektoruna böyük sərmayələr gəlir. Bizdə kənd təsərrüfatı sektoruna, xalq
istehlakı malları, - mən həm ərzaq, həm də sənaye mallarını nəzərdə tuturam, - istehsal sahəsinə də böyük
həcmdə sərmayə qoymaq olar.
Baş nazir mənə dedi ki, konkret sahələr var və biz əməkdaşlığı artıq təşkil edə bilərik. Mən bunu bəyənirəm
və hesab edirəm ki, sizin səfərinizlə bünövrəsi qoyulan başlanğıc gələcəkdə bu baxımdan çox uğurlu olacaqdır.
Mənə dedilər ki, siz Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə sənədlər
imzalayacaqsınız. Artıq bu, yaxşı başlanğıcdır. Bizim xarici işlər naziri mənə məruzə etdi ki, digər sənədlərə
dair də layihələr var. Bu sənədləri hazırlamaq, razılaşdırmaq və onları ya ölkənizə bizim səfərimiz zamanı,
yaxud da sizin rəhbərliyinizin Azərbaycana növbəti səfəri zamanı imzalamağa imkan tapmaq olar. Bir sözlə,
başlanğıc yaxşıdır və şadam ki, dəvətimizi qəbul edib respublikamıza gəlmisiniz. Hesab edirəm ki, bu başlanğıc
münasibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı perspektiv açır.
E d u a r d K u k a n: Bəli, həqiqətən, həmkarımla biz xarici işlər nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında
protokol imzalayacağıq və ondan nazirlər, departament direktorları səviyyəsində daim siyasi dialoq,
məsləhətləşmələr aparmaq, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda səmərəli əməkdaşlıq üçün istifadə edəcəyik.
Əlbəttə, biz siyasi dialoqu davam etdirmək istərdik. Ona görə də həmkarımı bu il Slovakiyaya səfərə dəvət
etmişəm. Siz bildirdiniz ki, bu yaxınlarda Yaltada, Ukrayna prezidenti Kuçmanın təşkil etdiyi konfransda
Slovakiya prezidenti ilə görüşmüsünüz və mən belə başa düşdüm ki, prezidentimiz Sizi Slovakiyaya rəsmi
səfərə dəvət etmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu dəvət etdim, o da məni dəvət etdi.
E d u a r d K u k a n: Mənə məhz belə də bildirmişdilər ki, prezidentlər bir-birini rəsmi səfərə dəvət
etmişlər və indi kimin birinci gələcəyini razılaşdırmaq lazımdır. Mən bu fürsətdən istifadə etmək və Slovakiya
prezidenti adından Sizə xatırlatmaq istərdim ki, bir qədər sonra razılaşdıracağımız vaxtda Siz bizə, Slovakiyaya
səfər edə bilsəniz, biz bundan çox şad olacağıq.
Şadam ki, Sizin parlamentin sədri ilə görüşə bildim. Çünki parlamentlər arasında münasibətlər də çox
vacibdir və biz bu istiqamətdə də əlaqələr yaratmaq istərdik.
Siz sərmayələr haqqında danışdınız. Öz iqtisadiyyatını gələcəkdə daha fəal inkişaf etdirmək üçün sərmayələr
Slovakiyaya da çox gərəklidir. Xarici sərmayələrə böyük ehtiyacımız var, buna görə də Qərbin banklarının və
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ya iri şirkətlərinin Slovakiyaya gəlməsini, onların ölkəmizə sərmayə qoymasını təşviq edəcək qanunlar qəbul
etmişik. Siz dediniz ki, təsərrüfatınızın inkişafı üçün bu da lazımdır. Xarici sərmayələrə bizim də ehtiyacımız
çoxdur və ümidvarıq ki, onlar Slovakiya iqtisadiyyatını irəlilətməyimizə kömək edəcəkdir.
Onu da demək istərdim ki, biz Slovakiyanın bütün qonşuları ilə çox yaxşı, mehriban qonşuluq münasibətləri
yaratmağa müvəffəq olmuşuq. Biz çexlərlə çox mehriban yaşayırıq, onlarla münasibətlərimiz çox yaxşıdır.
Macarlarla keçmişdə bəzi problemlərimiz vardı, indi isə Slovakiyadakı macar milli azlığını təmsil edən siyasi
partiya hökumətimizə daxildir. Bizdə hökumət dörd siyasi partiyadan ibarət koalisiyadır, onlardan biri
macarların partiyasıdır.
Əlbəttə, biz bu mehriban qonşuluq münasibətlərini bundan sonra da inkişaf etdirmək istəyirik. Deyərdim ki,
bu, Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün hazırlıqdır. Çünki biz həqiqətən Mərkəzi Avropa dövləti olduğumuzu
sübut etmək istəyirik, - sağ olun ki, siz coğrafi və siyasi terminologiyanı düzgün işlədirsiniz. Çünki biz də
həmişə deyirdik ki, biz haradan Şərqi Avropa ölkəsi olduq, axı biz Avropanın mərkəzindəyik və buna görə də
bizim haqqımızda Mərkəzi və ya Orta Avropa ölkəsi deyilməsinə üstünlük veririk, - biz sübuta yetirmək
istəyirik ki, əgər bizim, Mərkəzi Avropa ölkələrinin, ikitərəfli münasibətlərdə hətta bəzi problemlərimiz varsa
da, biz onları normal şəkildə, sivil qaydada həll edə bilərik. Ona görə də biz ümumi Avropa ailəsinə qarşılıqlı
problemlər gətirməyəcəyik, sübut etmək istəyirik ki, bura orta Avropa zonasıdır, tarixə nəzər salsaq görərik ki,
İkinci dünya müharibəçi bu zonadan başlamışdır. Doğrudur, bizdə heç də həmişə belə yaxşı olmayıbdır, amma
indi sübut etmək istəyirik ki, bu bölgə sabitdir və Avropa Birliyinin gələcək inkişafına heç bir təhlükə, siyasi
risk törətmir.
İqtisadiyyatın inkişafı barədə. Əlbəttə, biz böyük dəyişikliklər etməliyik, çünki keçmiş Çexoslovakiyada
iqtisadiyyatın strukturu tamam başqa cür idi. İndi Slovakiya müstəqil ölkə kimi inkişaf edir. Bizdə böyük
müəssisələr, ağır sənaye, müdafiə sənayesi var, onlar burada hələ Çexoslovakiya dövründə cəmləşdirilmişdir.
İndi biz konversiya keçiririk. Odur ki, məsələlərimiz olduqca çoxdur. Siyasi düzəlişlər etmək olar, qanunları
nisbətən asanlıqla qəbul etmək, müxtəlif tədbirlər görmək mümkündür, lakin iqtisadiyyatı yenidən qurmaq,
əlbəttə, daha çətin vəzifədir. Buna baxmayaraq, biz bu vəzifəni yerinə yetiririk. Çexiya, Polşa və Macarıstan nə
vaxt Avropa Birliyinin üzvləri olacaqsa, biz də təxminən həmin vaxtda bu təşkilatın üzvü olmaq niyyətindəyik.
Çünki biz, - vışeqrad dördlüyü adlandırdığımız dörd ölkə, - bu regional strukturda çox sıx əməkdaşlıq edirik və
siyasi məsələlər, müdafiə məsələləri və digər bütün xətlər üzrə xarici siyasət fəaliyyətimizi əlaqələndiririk. Bir
sözlə, az-çox eyni səviyyədə olan dövlətlərin bu əməkdaşlığı bizim hamımıza kömək edir və hamıya göstərir ki,
həqiqətən çox səmərəli işləyə bilərik, Orta Avropa indi sabitlik zonasıdır.
Biz buradakı bütün danışıqlarımızda Dağlıq Qarabağ problemini xatırlayırdıq. Başa düşürük ki, bu, çox
böyük problemdir, ölkənizin bütün inkişafını çətinləşdirir, mürəkkəbləşdirir. Cənab prezident, biz erməni
həmkarınızla Sizin bütün siyasi əlaqələrinizi izləyirik. Ümidvarıq ki, Siz hər halda, problemin həlli yolunu
tapacaqsınız. Əgər problem sülh yolu ilə həll edilərsə, məncə, bütün Avropa və bütün dünya bunu alqışlayardı.
Başa düşürəm ki, bu, çox ağır, çox mürəkkəb və çox uzun sürən bir işdir. Ancaq, zənnimcə, bu, həmin məsələnin həllinin ən yaxşı üsuludur və biz Ermənistan prezidenti ilə Sizin görüşlərinizi müsbət əlamət kimi qiymətləndiririk. Minsk qrupu artıq 12 ildir çalışır, nəticələr isə azdır. Məncə, belə ikitərəfli danışıqlarda bu son
dərəcə ağır vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq imkanları daha çoxdur.
Cənab prezident, Sizdən MDB-nin gələcəyini necə təsəvvür etdiyinizi soruşa bilərəmmi? Çünki bu, bizim
üçün də çox vacib məsələdir. Biz aydın bəyan etmişik ki, Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyirik, NATO-ya
daxil olmaq istəyirik. Digər tərəfdən, biz Rusiya ilə normal münasibətlərin inkişafına həvəs göstəririk, axı bizim
qarşılıqlı əməkdaşlığımızın, xüsusən iqtisadi sahədə əməkdaşlığımızın böyük tarixi var. Odur ki, biz bu
əməkdaşlığı davam etdirməyə həvəs göstəririk. Bizim siyasi sahədə də imtiyazlı deyil, əksinə, ölçülüb-biçilmiş
münasibətlərimiz var. Biz bu münasibətləri gələcəkdə də saxlamaq istəyirik.
Əlbəttə, Rusiyada tezliklə yeni rəhbərlik olacaq – mart ayında orada prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Təbii
ki, biz hamımız bunun gedişini izləyirik və istəyirik ki, Rusiya öz problemlərini həll etsin, beynəlxalq həyatın
müsbət iştirakçısı olsun, beynəlxalq münasibətlərdə özünə məxsus yeri tutsun. Bir sözlə, Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin necə inkişaf edəcəyi çox mühüm məsələdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu eşitmək xoşdur ki, sizin qonşularınızla mehriban, yaxşı münasibətləriniz var,
həqiqətən indi Avropada bu vaxtadək olmayan sabitlik və əminlik mövcuddur. Məsələn, mən hesab edirəm ki,
bu, bütün Avropa ölkələrinin inkişafı üçün həlledici amildir. Sizin qonşularınızla mehriban, yaxın münasibətləriniz ölkənizin gələcək inkişafı üçün çox mühüm amildir. Mən Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar məruz qaldığımız ağır vəziyyəti nəzərə alaraq bunu deyirəm.
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Bizim də qonşularımızla münasibətlərimiz yaxşıdır. Rusiya bizim qonşumuzdur – aramızda mehriban və
yaxşı münasibətlər var və istəyirik ki, bu münasibətlər belə də olsun. Doğrudur, kimsə bu münasibətlərə kölgə
salmaq istəyir, kimsə fitnəkarlığa əl atır, kimsə Çeçenistanda indiki vəziyyətdən istifadə edərək Moskvanın
kütləvi informasiya vasitələrində yalan məlumatlar yayır, mən axırıncı dəfə Moskvada olarkən buna etirazımı
bildirdim. Rusiya prezidentinin vəzifəsini icra edən cənab Putin də açıq bəyan etdi ki, mətbuatda yazılanlar və
ya televiziya ilə deyilənlər Rusiya dövlətinin rəsmi mövqeyi deyildir. Buna baxmayaraq, bu, bizi narahat edir, o
mənada ki, Rusiya sizin üçün olduğu kimi, bizim üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bir çox onilliklər və
yüzilliklər ərzində Rusiya ilə bağlı olmuşuq. Bundan başqa, iqtisadiyyatda böyük inteqrasiyamız olmuşdur, özü
də təkcə Rusiya ilə deyil, həm də keçmiş Sovet İttifaqının bütün ölkələri ilə.
Qonşumuz olan Türkiyə ilə çox mehriban, yaxşı münasibətlərimiz var. Çox mehriban.
Bizim Gürcüstanla çox yaxşı, mehriban münasibətlərimiz var. Siz yəqin ki, orada olacaqsınız? Dostum
Eduard Şevardnadzeyə – Gürcüstan prezidentinə məndən salam yetirin.
Bizim İranla da yaxşı münasibətlərimiz var, hərçənd, bu münasibətləri mürəkkəbləşdirmək istəyən qüvvələr
də var. Çünki bəzi məqamlar var. Azərbaycan demokratik, dünyəvi ölkədir, məhz dünyəvi xarakterli inkişaf
yolu ilə gedir. İranın isə, əlbəttə, öz xarici və daxili siyasəti var, biz bunun əleyhinə heç nə deyə bilmərik.
Ümumiyyətlə, biz bir-birinin işlərinə, qonşularımızın, yaxın və uzaq ölkələrin işlərinə qarışmamaq mövqeyində
dururuq. Bu, bütün dünyada ölkələr arasında qarşılıqlı münasibətlərin əsas prinsiplərindən biridir. Hərdən bəzi
uydurma məsələlər, problemlər olur. Amma, təkrar edirəm, bizim İranla böyük ticarətimiz, yaxşı münasibətlərimiz var və biz bu münasibətləri inkişaf etdirəcəyik.
Ermənistanla isə… bilirsiniz ki, əslinə qalsa, bu münaqişənin təşəbbüsçüsü Ermənistandır. Hələ 1988-ci ildə onlar
Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə cəhd göstərdilər, münaqişə başlandı, genişlənib müharibəyə çevrildi. Bu
müharibə bir çox azərbaycanlıların da, ermənilərin də həyatına son qoymuşdur, çoxlu qan tökülmüşdür. Müxtəlif
səbəblərdən Azərbaycan ərazisinin 20 faizi – Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı rayonlar hazırda Ermənistan silahlı
birləşmələrinin işğalı altındadır, oradan bir milyonadək azərbaycanlı zorla çıxarılmışdır. Onlar çadırlarda yaşayır,
təbii ki, işsizdirlər və Azərbaycanda çox böyük sosial-iqtisadi çətinliklər yaradırlar.
Doğrudur, 1994-cü ilin mayında biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün atəşkəs haqqında saziş bağladıq.
Əlbəttə, Minsk qrupu fəal işləyir, az iş görməyibdir. Minsk qrupunun fəaliyyəti sayəsində 1996-cı ilin
dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə biz münaqişənin sülh yolu ilə nizama salınması üzrə
razılaşmamız üçün əsas ola biləcək sənədi hər halda, əldə edə bildik. Lakin Ermənistan tərəfi bu prinsiplərlə
razılaşmadı. Prinsiplər isə adidir, beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır: Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi
bütövlüyünün tanınması, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə statusu verilməsi və
Dağlıq Qarabağın əhalisinin – həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
Oranın əhalisi az – cəmi 170 min nəfər idi. Onların təxminən 30 faizi azərbaycanlılar, 70 faizi isə ermənilər
idi. Azərbaycanlıların hamısı qovulub çıxarılıb, ermənilər orada yaşayırlar, lakin onların da yarısı köçüb
getmişdir. Bir sözlə, görürsünüz, o qədər də çox adamın yaşadığı kiçik bir ərazi üstündə iki ölkə, iki xalq
arasında münaqişə yaradılmışdır.
Çox şey itirməyimizə, bizə olduqca böyük maddi, mənəvi, siyasi ziyan vurulduğuna baxmayaraq, biz
məsələnin dincliklə nizama salınması mövqeyində möhkəm dayanmışıq. Həmsədrlərin – Rusiyanın, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın fəaliyyəti ilə yanaşı, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında birbaşa
dialoq aparmaq zərurəti də məhz bundan irəli gəlir. Bu dialoq ötən ilin aprelində Vaşinqtonda başlamışdır, biz
bir neçə dəfə görüşmüşük, axırıncı görüş bu yaxınlarda Davosda oldu. Mən bu görüşləri müsbət
qiymətləndirirəm, proses çətin getsə də, onlar bizi sülhə yaxınlaşdırır.
Biz bunu əsas tuturuq ki, hər iki tərəfdən kompromislər olmalıdır. Lakin kompromislərin də həddi var və onu
keçmək olmaz. Ona görə də biz indiyədək ümumən kompromislərin elə bir həddini tapa bilməmişik ki,
Ermənistan və Azərbaycan buna gedə bilsin.
Bununla belə, bu, Minsk qrupunun fəaliyyətinin güclənməsi ilə yanaşı, bəlkə də məsələnin həllinin həqiqətən
ən səmərəli kanalıdır. Mən hamıdan eşidirəm, siz də dediniz ki, dünyanın bütün dövlətləri Ermənistan və
Azərbaycan prezidentlərinin görüşlərini bu məsələnin dincliklə nizama salınması üçün müsbət hal kimi qarşılayır.
Bu, şəxsən məni daha çox ruhlandırır, ruhlandırır ki, biz bu prosesi davam etdirməliyik. Biz axırıncı dəfə Davosda
görüşərkən münaqişənin dincliklə həllinə nail olmaq üçün məhz bu barədə razılığa gəldik.
Əlbəttə, biz yaxşı başa düşürük ki, məsələnin hərbi yolla həllinə qayıtmaq Ermənistan üçün də, bizim üçün
də çox ağır nəticələrlə bağlıdır. Elə dünya ictimaiyyəti də Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi
əməliyyatların başlanmasını çətin ki, təqdim etsin. Lakin bunu Ermənistanda daha çox başa düşməlidirlər.
Çünki məhz Ermənistan tərəfindən konstruktivizm daha çox olmalıdır, o, Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal
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etmişdir. Biz Ermənistan ərazisinin bir metrini də işğal etməmişik. Onlar bir milyon azərbaycanlını öz yaşayış
yerlərindən didərgin salmışlar, biz heç kəsi qovmamışıq.
Münaqişənin başlanğıc mərhələsində onlar azərbaycanlıları Ermənistandan qovdular. Yeri gəlmişkən,
azərbaycanlılar həmin ərazidə əsrlər boyu yaşamışlar və onu özlərinin doğma torpaqları hesab etmişlər – biz bu
gün də belə hesab edirik. Sadəcə, Sovetlər İttifaqı yaradılarkən respublikalar təşkil edildikdən sonra sərhədlər
belə müəyyənləşdirilmişdi.
Söz yox ki, Azərbaycanda yaşayan ermənilər də buradan köçüb getdilər. Doğrudur, burada onlar
Ermənistanın müəyyən zonasında yığcam şəkildə yaşayan azərbaycanlılar kimi yığcam yaşamırdılar.
Lakin indi, bunların hamısı olub-keçəndən sonra sülh lazımdır. İnanıram ki, əgər biz razılığa gələ,
münaqişənin nizama salınması formulu tapa və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə nail ola bilsək, - biz
Azərbaycanda bunu çox istəyirik, - bunun təkcə Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, həm də bütövlükdə
Dünya Birliyi üçün, xüsusən Qafqaz, Cənubi Qafqaz üçün böyük müsbət nəticəsi olacaqdır. Bildiyiniz kimi,
Gürcüstanda da münaqişələr var, lakin onlar daxili xarakter daşıyır. Burada isə münaqişə iki ölkə arasındadır,
iki müstəqil dövlət arasındadır.
Sizə dediyim kimi, Qafqaz Şərq və Qərb, İpək yolu, TRASEKA, İNOQEYT proqramları və digər proqramlar baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də İstanbulda mən Cənubi Qafqaz ölkələrinin təhlükəsizlik, sülh və
əməkdaşlıq paktını yaratmaq təklifini irəli sürdüm və bir çox dövlətlərə müraciət etdim. Lakin bu, yalnız münaqişənin
nizama salınmasının həlli yolu tapıldıqdan, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh əldə edildikdən sonra həyata keçirilə
bilər. Düşünürəm ki, belə də olacaqdır. Mən bunun alternativlərini görmürəm. Daim düşmənçilikdə, daim münaqişədə
olmaq, görünür, ermənilər üçün də ağır olacaq, azərbaycanlılar üçün də asan olmayacaqdır. Ona görə də biz yol tapmalıyıq.
Təkrar edirəm, mən çox şadam ki, bütün ölkələrdə, bəyan etdiyiniz kimi, o cümlədən sizin ölkənizdə bu
münaqişənin dincliklə nizama salınmasını gözləyir, bizim birbaşa dialoqumuzu alqışlayırlar. Hesab edirəm ki,
biz buna nail olacağıq. Siz Gürcüstanda, Ermənistanda olacaqsınız. Ümidvaram ki, siz orada vəziyyəti
görəcəksiniz. Ümidvaram, siz bu arzuları Ermənistandan da bildirəcəksiniz ki, biz sülhə yaxınlaşa bilək. Hər
halda, Azərbaycan bu mövqelərdə möhkəm dayanmışdır və biz bu mövqelərdə axıradək dayanacağıq.
MDB-yə gəldikdə, o, lap əvvəldən hansısa bir mütəşəkkil təşkilata çevrilmədi. Bunun səbəbləri var, onların
üzərində dayanmaq istəmirəm. Lakin biz, MDB-nin üzvləri bir yerə toplaşanda hamımız eyni bir şeydən danışır
və deyirik ki, MDB-yə daxil olan ölkələrin bütün imkanlarından əməkdaşlıq üçün həqiqətən istifadə
olunmasından ötrü MDB-ni daha mütəşəkkil, dinamik təşkilata çevirmək lazımdır.
Amma vəziyyəti çətinləşdirən məsələlər də var. Məsələn, mən hələ 1993-cü ildə bəyanat vermişdim, sonra
onu daha bir neçə dəfə təkrar etdim. Başa düşürsünüzmü, beynəlxalq təşkilat olan MDB-də onun üzvü olan iki
dövlətin bir-biri ilə müharibə aparması, hərbi münaqişədə olması ağlasığmazdır. Siz Avropada, Avropa
Birliyində və ya hər hansı digər ittifaqlarda belə şeyə rast gələ bilərsinizmi? Rast gələ bilməzsiniz. Burada isə belə
şey var və bu, bizim vəziyyətimizi çətinləşdirir.
Lakin təkcə bu deyil. MDB-nin daxilində başqa ziddiyyətlər də var. Biz hesab edirik ki, MDB yaradıldığı
məqsədə xidmət edən təşkilata çevrilə bilər. Amma bundan ötrü Rusiyanın geniş fəaliyyəti gərəkdir. Çünki
Rusiya özünün həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi potensialına görə, ərazisinə və əhalisinin sayına görə MDB
ölkələri arasında çox böyük yer tutur. Ona görə də bu baxımdan Rusiya öz daxilində vəziyyəti sabitləşdirməli,
bununla da MDB ölkələrini sıx birləşdirmək üçün müsbət rol oynamalıdır.
Biz – MDB başçıları axırıncı dəfə yanvarın 24-25-də Moskvada görüşdük. Yeri gəlmişkən, bilirsinizmi,
hamı belə bir əhval-ruhiyyədə idi ki, - bu, çıxışlarımızda da öz əksini tapdı, - əgər MDB dövlət başçıları
yanvarın 25-də Moskvada görüşərkən yaranmış ruhu saxlaya bilsək, MDB-nin həyatında yeni mərhələyə
başlamaq üçün real imkana malikik. Lakin, görünür bunu Rusiyada prezident seçkiləri keçirildikdən sonra daha
konkret şəkildə hiss edə biləcəyik. Yəqin ki, bundan sonra biz yenidən görüşəcəyik.
Azərbaycanın mövqeyi belədir ki, MDB-nin yaradıldığı məqsədə xidmət edən təşkilat olması üçün real,
qarşılıqlı surətdə faydalı, səmimi, mehriban əməkdaşlıq etmək lazımdır.
E d u a r d K u k a n: Bu, iki məsələ üzrə həqiqətən çox dərin təhlildir. Əlbəttə, biz arzu edirik ki, Siz
Ermənistanla danışıqlarda problemin dincliklə həllinə nail olasınız. Bu işi uğurla axıra çatdırmaq üçün Sizə
səbr arzulayırıq.
MDB haqqında dedikləriniz barədə. Əlbəttə, məncə, bütün Avropa ölkələri istəyirlər ki, Rusiyada daxili
siyasi vəziyyət sabit olsun. Sabit Rusiyanın olması çox mühüm və çox yaxşıdır. Biz istəyirik ki, Rusiya
islahatlar yolu ilə inkişaf etsin, ancaq bu, onların daxili işidir və onu özləri həll etməlidirlər. Biz buna hörmət
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edəcəyik. Lakin Avropada daha sakit vəziyyət üçün Rusiyada vəziyyətin sabit olması vacibdir ki, biz bu ölkənin
gələcək inkişafının necə olacağını yəqin edə və müəyyənləşdirə bilək.
Cənab prezident, Siz ikitərəfli əməkdaşlığımız haqqında doğru dediniz ki, Baş nazirin yanında söhbət zamanı biz çox
konkret layihələrdən danışdıq. Mənə verilmiş məlumata görə, bu danışıqlardan təxminən bir neçə gün sonra biz müqavilə
bağlanması və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa, ticarətə və biznesə başlanması üçün buraya konkret təkliflər
göndərəcəyik. Əminəm ki, bu əməkdaşlıq gələcəkdə genişlənəcəkdir.
Bu söhbətə görə çox sağ olun. Ölkənizin gələcək inkişafı barədə bütün bu ideyaları, fəlsəfəni Sizdən eşitmək
mənim üçün çox mühüm idi. İcazə verin, Slovakiya hökuməti adından Sizə müstəqil Azərbaycanın inkişafı
yolunda ən xoş arzularımı bildirim. Arzu edirəm ki, Siz bütün məsələlərin həlli yollarını tapasınız, hərçənd,
onlar çox mürəkkəbdir, ağırdır. Ölkələrimizə arzu etmək istəyirəm ki, yaxşı gələcəyimiz olsun, bir-birimizi
tədricən daha yaxşı tanıyaq, çünki daha uğurlu əməkdaşlığın şərtlərindən biri də budur.
Nümayəndə heyətimizin ölkənizə səfərinə, əməkdaşlığımızın gələcəkdə daha fəal inkişafı məqsədi ilə bütün
bu danışıqların həqiqətən nəinki səmimi, həm də konkret, - bu isə xüsusilə vacibdir, - olması üçün çox yaxşı
şərait yaratdığınıza görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana göstərdiyiniz diqqətə görə, səfərinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Ümidvaram ki, bu səfər münasibətlərimizin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.
Xalqınıza, ölkənizə arzu edirəm ki, qarşınıza qoyduğunuz
bütün vəzifələr uğurla həyata
keçirilsin. Xüsusilə arzu edirəm ki, siz öz məqsədinizə çata biləsiniz – Avropa Birliyinin üzvü olasınız, NATOya daxil olasınız və Avropa cəmiyyətinin tam hüquqlu üzvü olasınız. Xalqınıza ən xoş arzularımı bildirirəm.
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AZƏRBAYCANIN BİR QRUP TANINMIŞ İDMANÇILARI VƏ YIĞMA KOMANDANIN
BAŞ MƏŞQÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
2 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə məlumat verdilər ki, idmançılar mənimlə görüşmək istəyirlər. Mən də
həmişə belə təkliflərə çox müsbət münasibət göstərirəm. Ona görə də sizinlə görüşə gəlmişəm. Əgər görüşmək
istəmisinizsə, onda sizi dinləyirəm.
Ç i n g i z H ü s e y n z a d ə (Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, Yüngül Atletika
Federasiyasının prezidenti): Möhtərəm cənab prezident!
Bu gün Azərbaycan idman ictimaiyyətinin görkəmli nümayəndələrinin zati-alilərinizin hüzuruna
toplaşmasının bir səbəbi vardır.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bəşəriyyət tarixinin yeni əsrinin, yeni minilliyinin başlanması münasibətilə,
öz ölkələrində olimpiya hərəkatının inkişafına, olimpiya ideallarının yayılmasına rəvac verən, onu dəstəkləyən
dövlət başçılarını təbrik etmək üçün xüsusi orijinal hədiyyə hazırlamışdır.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Xuan Antonio Samarançın Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevə ünvanladığı məktubda göstərilir ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi
2000-ci il münasibətilə dövlət başçılarına təqdim etmək üçün incəsənət əsəri yaratmaq qərarına gəlmiş və
nəticədə məşhur heykəltəraş Naq Arnoldi bürüncdən «2000-ci ilin olimpiya qapıları» adlı əsər yaratmışdır.
Cənab Samaranç Milli Olimpiya Komitəmizin prezidenti cənab İlham Əliyevdən xahiş etmişdir ki, bu nadir
incəsənət əsəri Azərbaycanın prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevə çox təntənəli şəkildə təqdim olunsun. Bu
gün biz məhz bu təntənəli mərasimin iştirakçılarıyıq.
Cənab prezident, icazənizlə, «2000-ci ilin olimpiya qapıları» əsəri və onun müəllifi Naq Arnoldi haqqında
qısa məlumatı Sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
1928-ci ildə İtaliyanın Tisiano şəhərində anadan olmuş heykəltəraş Naq Arnoldi öz bədii təxəyyülünü 1950ci illərdə Pablo Pikassonun və alman ekspressionist rəssamlarının Milanda təşkil edilmiş sərgilərinin təsiri
altında formalaşdırmışdır. 1954-cü ildə təşkil olunmuş ilk fərdi sərgisi istər vətənində, istərsə də kənarda onu
incəsənət aləmində cərəyan edən böyük hadisələrin baş qəhrəmanına çevirir.
Dünyanın məşhur sənətkarları David Alfaro Siqeyros və Rufino Tamoyo ilə bilavasitə və canlı təmasda olan,
onların yaradıcılığından bəhrələnən Naq Arnoldi 70-ci illərdən başlayaraq heykəltəraşlıq sənətinə üstünlük verir.
O, 80-ci illərdə Frankfurt, Florensiya, Roma, Verona, Orvisto və digər şəhərlərdə böyük fərdi sərgilərini təşkil
etmişdir. Onun yaratdığı heykəllər İsveçrədə və digər ölkələrdə ucaldılmışdır.
Bu gün Sizə təqdim olunacaq «2000-ci ilin olimpiya qapıları» əsəri Lozannada Beynəlxalq Olimpiya
Komitəsinin qərargahı önündə ucaldılacaq «böyük qapılar»ın kiçik surətidir. Rəmzi olsa da eyni zamanda
gerçək reallığı əks etdirən, yeni nailiyyətlərə və qələbələrə doğru geniş açılmış bu qapılar bütün dünya xalqlarını
yeni minilliyin olimpiya oyunlarına dəvət edir, onları 2000-ci ilin astanasından keçməyə çağırır. Gələcəyə açılan
bu qapılar Azərbaycan idmançıları, olimpiyaçılar üçün xüsusilə əziz və əlamətdardır. Biz bu astanadan üzüağ,
alnıaçıq keçirik.
Son illərdə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, bilavasitə onun
əməyi və səyləri nəticəsində Azərbaycanda olimpiya hərəkatı geniş inkişaf tapmış, idmançılarımızın gələcəyinə
böyük ümidlər yaranmışdır.
Azərbaycan idmançılarının, idmansevərlərinin ən böyük sevinci, ən böyük qüruru ondan ibarətdir ki, biz
hamımız üçüncü minilliyə açılan «2000-ci ilin qapıları»ndan möhtərəm prezident, cənab Heydər Əliyev, Sizinlə
birlikdə keçirik. İcazə verin, Azərbaycanın ən görkəmli idmançıları, olimpiya çempionları Rəfiqə Şabanova və
Nazim Hüseynov Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin hədiyyəsini Sizə təqdim etsinlər.
Ə b ü l f ə s Q a r a y e v (Gənclər və İdman naziri):Möhtərəm cənab prezident, icazənizlə, Sizə
respublikanın yığma komandasının olimpiya oyunlarına hazırlığı haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm.
Respublikamızın həyatında mühüm və yaddaqalan tədbirlərin keçirilməsi ilə zəngin olan 1999-cu il idman
nailiyyətlərimizin də yüksəlməsini, ümumiyyətlə, idmanımızın inkişafını, idman sahəsində digər ölkələrlə
əlaqələrin möhkəmlənməsini təcəssüm etdirən dövr kimi də fərqlənmişdir. Məhz ötən il respublikamızda bir sıra
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çox əhəmiyyətli idman tədbirləri keçirilmiş, bu tədbirlər öz kütləviliyi ilə, eləcə də idmansevərlərin və idman
ictimaiyyətinin xüsusi diqqətini və rəğbətini qazanması ilə seçilmişdir.
İstər olimpiya oyunları proqramına daxil olan boks üzrə respublikamızda ilk dəfə keçirilən yeniyetmələrin
dördüncü Avropa birinciliyi, 18 yaşlılar arasında futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə yarışları, master-ralli
üzrə dünya kubokunun bir mərhələsi, istərsə də müxtəlif idman növləri üzrə milli yığma komandalarımızın
beynəlxalq yarışlardakı çıxışları və qazandıqları uğurlar, möhtərəm prezidentimiz, şəxsən Sizin diqqət və
qayğınız, xeyir-duanız sayəsində əldə edilmiş müvəffəqiyyətlərdir.
1999-cu il respublikamızın idman həyatında qarşıdan gələn – XXYII yay olimpiya oyunlarına hazırlığın
xüsusi mərhələsi kimi diqqəti cəlb etmişdir. Ötən il keçirilən bütün yarışlar, demək olar ki, olimpiya
oyunlarında iştirak etmək, parlaq qələbələr qazanmaq kimi ali məqsədə doğru istiqamətlənmiş, idmançılarımızın
peşəkarlığının, ustalığının, ruh yüksəkliyinin artmasında xüsusi rol oynamışdır. 1999-cu ildə qarşımızda duran
ən mühüm vəzifə – olimpiya oyunlarına hazırlığın səmərəli, mütəşəkkil aparılması və bununla bağlı bir sıra
problemlər həll olunmuşdur.
Milli Olimpiya Komitəsi Gənclər və İdman Nazirliyi və digər idman strukturları ilə birlikdə öz qüvvələrini
səfərbər edərək olimpiya oyunlarına hazırlıq işini hələ 1997-ci ildə qəbul edilmiş konsepsiyaya uyğun olaraq
həyata keçirmişdir. Olimpiya mərhələsində intensiv və keyfiyyətli hazırlığın təmin olunması üçün yüksək
ixtisaslı idmançılar hazırlanması sisteminin təkmilləşdirilməsi, idman nailiyyətlərinin proqnozlaşdırılması,
idmançı şəxsiyyətinin sosial-psixoloji əsasları, məşq proseslərinin planlaşdırılması, idmançıların sosial və
məişət problemləri və digər məsələlər öz həllini tapmışdır.
Nazirlər Milli Olimpiya Komitəsi ilə birlikdə olimpiya oyunlarına hazırlığın tərkib hissəsi kimi, yığma komandalarımızın məşqlərinə daim nəzarət yetirmiş, idman nümayəndə heyətlərinin beynəlxalq turnirlərdə, dünya və Avropa çempionatlarında, kubok və qitə yarışlarında iştirakını təmin etmişdir.
Olimpiya oyunlarına namizəd idmançıların və yığma komandaların məşqçilərinin fərdi iş planları tərtib
edilmiş, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ilə birlikdə bu idmançıların və onların məşqçilərinin olimpiya dövrünün
sonuna qədər xüsusi təqaüdlə təmin edilməsinə nail olunmuşdur.
Təbii ki, görülən hər işin əhəmiyyətini, uğurunu onun nəticəsi ilə ölçmək lazımdır. Mən bu gün tam
qətiyyətlə deyə bilərəm ki, nəticələrimiz çox sevindirici, fərəhli olmuş, 1999-cu ildə idmançılarımız tərəfindən
respublikamıza 166 medal gətirilmiş, o cümlədən 70 qızıl, 45 gümüş və 21 bürünc medal olimpiya idman növləri
üzrə qazanılmışdır.
1999-cu ildə göstərilən digər nəticələr isə bütün idmançevərlərin sevincini ikiqat artırmış, respublikanın idman
həyatında əsl canlanmaya səbəb olmuşdur. Belə ki, ötən il keçirilən bəzi yarışların lisenziya xarakterinə malik
olduğunu nəzərə alsaq, əldə etdiyimiz nailiyyətlərin həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından çox böyük
əhəmiyyət daşıdığını qeyd etməliyik. Ötən il olimpiya oyunlarına hazırlıq dövründə əldə olunan ən yüksək
nailiyyət idmançılarımızın müxtəlif miqyaslı beynəlxalq yarışlarda böyük əzmkarlıq və iradə göstərərək 12
olimpiya vəsiqəsi qazanmasıdır. Onlardan üçü boks, üçü sərbəst güləşmə, üçü ağırlıqqaldırma, biri cüdo, biri güllə
atıcılığı, biri isə yüngül atletika üzrədir.
Möhtərəm cənab prezident, bu yüksək nailiyyətləri əldə etmiş idmançıların böyük bir qrupu buradadır,
Sizinlə görüşə öz arzuları ilə gəliblər ki, Sizə bu barədə məlumat versinlər.
Olimpiya oyunlarına hazırlığın sonuncu mərhələsi 2000-ci ildə davam etməkdədir. Belə ki, cüdo, yunanRoma güləşi, sərbəst güləşmə və boks üzrə respublikamıza yeni lisenziyalar gətirilməsi məqsədi ilə
lisenziya yarışlarında iştirak etmək üçün məqsədyönlü iş aparılır. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki,
ölkəmizə digər 6 vəsiqə beynəlxalq federasiyalarla aparılan danışıqlar əsasında verilmişdir ki, bu idman
növlərində də vətənimiz olimpiya oyunlarında təmsil olunmaq hüququ qazanmışdır. Artıq bu il yunan–
Roma güləşi üzrə perspektivli idmançılarımız İtaliyada, sərbəst güləşçilərimiz Minskdə, cüdo güləşi üzrə
idmançılarımız Moskva şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirlərdə iştirak edərək reytinq cədvəlinə əsasən
müəyyən xallar toplamışlar ki, bu da onların sonrakı yarışlarda yeni lisenziyalar əldə edəcəklərinə zəmin yaratmışdır.
Son olaraq qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanda idmanın inkişafında, dirçəlişində çəkdiyiniz böyük
zəhmət, göstərdiyiniz diqqət və qayğı hədər getməmişdir. Azərbaycanı dünyaya tanıdan böyük idmançılar nəsli
yetişmiş və yetişməkdədir. Biz inanırıq və ümid edirik ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası bütün maneələri
dəf edərək idman olimpində öz layiqli yerini tutacaq, idmançılarımız ölkəmizin şərəfini ləyaqətlə qoruyacaqlar.
Möhtərəm cənab prezident, Sizin fərmanınızla bu gün Azərbaycan gəncləri günü kimi qeyd olunur. Məhz bu
gün idmançıların buraya gəlməsi rəmzi xarakter daşıyır. Bu gün Azərbaycanın bir çox şəhərlərində,
rayonlarında Gənclər günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Buraya gəlməmişdən qabaq hamımız gənc
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rəssamların əsərləri sərgisinin açılışında iştirak etdik. İcazənizlə, mən gənc rəssamların əsərləri sərcisinə həsr
olunmuş xüsusi bukleti və 1998-ci ildə müstəqil Azərbaycan Respublikası Gənclərinin II Forumunun materiallarından ibarət yeni çapdan çıxmış kitabı Sizə təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün bizim müstəqil Azərbaycanda Gənclər günüdür. Mən bu münasibətlə sizi,
bütün Azərbaycan gənclərini təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, ölkəmizin bugünkü
gəncləri, gənc nəsli Azərbaycanın parlaq gələcəyi yolunda öz xidmətlərini göstərəcək və Azərbaycanı gələcəkdə
inkişaf etdirəcəklər.
Bu gün sizinlə, gənclərlə görüşmək mənim üçün də çox fərəhlidir. Çünki gənclər həmişə insana ruh verir,
insana çox müsbət təsir bağışlayır. Gənclər cəmiyyətin həmişə sevimlisidir. Uşaqlara, gənclərə sevgi-məhəbbət
hər bir insanda var. Hər bir insan öz övladlarını sevir və övladları ilə fəxr edir. Bütün cəmiyyət də öz uşaqlarını,
gənclərini sevir və onlarla fəxr edir, mən isə Azərbaycanın prezidenti olaraq, Azərbaycanın gənclərinə hədsiz
məhəbbət hissi bəsləyirəm. Çünki birinci, mən uşaqları, gəncləri bir insan kimi çox sevirəm, ikincisi də,
Azərbaycanın dövlət başçısı kimi, Azərbaycanın bugünkü işləri ilə məşğul olaraq Azərbaycanın gələcəyinə çox
əsaslar yaratmağa çalışıram, gələcəyi haqqında düşünürəm. Azərbaycanın gələcəyi də gənclərə məxsusdur,
gənclərin əlində olacaqdır. Biz bu gün hansı gənc nəsli yetişdirə bilsək, Azərbaycanın gələcəyi ondan çox asılı
olacaqdır. Əgər bugünkü gənc nəsil Azərbaycan xalqının bütün qayğılarına qalmaq iqtidarına malik olacaqsa,
yüksək biliyə, təcrübəyə malik olacaqsa, təbiidir ki, biz Azərbaycanın gələcəyi haqqında narahat olmamalıyıq.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu gün belə gənc nəsil mövcuddur, inkişaf edir, böyüyür və
Azərbaycanın gələcəyini bizdən də yaxşı inkişaf etdirməyə qadir olacaqdır. Ona görə də Gənclər günü
gənclərin bayramıdır, ancaq bizim hamımızın ümumxalq bayramıdır, mənim bayramımdır və bu gün gənclərin
nümayəndələri ilə görüşmək mənim üçün çox əhəmiyyətlidir, mənə çox sevinc gətirir.
İdman əsasən gənclərə məxsus olan bir sahədir. Burada verilən məlumatlar bir də onu təsdiq etdi ki,
Azərbaycanın idmanı son illərdə çox sürətlə inkişaf edir. Bu təbiidir ki, bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər
içərisində çox görkəmli yer tutur. Biz çalışırıq ki, müstəqil dövlətimizi möhkəmləndirək, inkişaf etdirək. Biz
çalışırıq ki, siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar həyata keçirib Azərbaycanı inkişaf etdirək. Biz çalışırıq ki,
insanların rifah halını yaxşılaşdıraq. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanın böyük problemi olan Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini sülh yolu ilə həll edək. Bunlar hamısı bizim üçün vacibdir və bu sahələrdə bizim nailiyyətlərimiz
göz qabağındadır. Ancaq bunların içərisində gənclərin nailiyyətləri, o cümlədən bizim idmançıların nailiyyətləri
çox görkəmli yer tutur. İdmançıların nailiyyətləri gənclərimizin həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən sağlam
olduğunu göstərir.
Sizin kimi idmançılar – dünyada Azərbaycanın idmanını nümayiş etdirən, ölkəmizi tanıdan və Azərbaycanda
idmanın səviyyəsini dünyaya göstərənlər, təbiidir ki, çox böyük iş görürsünüz. Sizinlə hər dəfə görüşəndə,
məlumatlarınızı dinləyəndə mən böyük iftixar hissi keçirirəm.
Bizim xalqımız fiziki cəhətdən sağlam xalqdır. Xalqımızın mənəviyyatı da yüksəkdir. Ancaq keçmiş
zamanlarda biz idman sahəsində heç vaxt indiki qədər nailiyyətlər əldə etməmişik. Ona görə yox ki, bizim
gənclərimiz, idmançılarımız buna qadir olmayıblar. Ona görə ki, birinci növbədə, biz müstəqil olmamışıq və
Sovet İttifaqı, SSRİ tərkibində bizim idmançıların özlərini göstərmək və öz fəaliyyətləri nəticəsində onlara layiq
olan yerləri tutmaq imkanları məhdud olubdur. İkinci də ona görə ki, indi müstəqil Azərbaycanda idmana,
olimpiya hərəkatına xüsusi diqqət yetirilir və bir də bugünkü nailiyyətlər keçmişdən ona görə artıqdır, yüksəkdir
ki, indi hər bir Azərbaycan idmançısında vətənpərvərlik hissi, vətənə məhəbbət, sevgi hissi əvvəlkilərdən,
təbiidir ki, yüksəkdir.
O vaxt bizim ümumi vətənimiz var idi, biz hamımız o vətənə qarışmışdıq. Amma indi Azərbaycan xalqının
öz vətəni var. Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların hansı millətə mənsub olmasından asılı olmayaraq öz vətəni
var. Öz vətəni olan insan, təbiidir ki, öz vətənini sevərək daha da yüksək nailiyyətlər əldə edə bilər. Düşünürəm
ki, bax, buna görə, bu səbəblərə görə və bunların nəticəsində Azərbaycan idmanı indi doğrudan da bizi
sevindirən səviyyəyə gəlib çatıbdır.
Hər dəfə sizinlə görüşəndə yeni-yeni məlumatlar verirsiniz. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda tdman dinamik
inkişaf edir, bizim idmançılar ardıcıl olaraq öz peşələri ilə məşğuldurlar və təbiidir ki, onlar üçün böyük imkan
yaradılır, şərait yaradılır, qayğı göstərilir. Qayğı göstərmək, şəraiti yaratmaq, imkan yaratmaq bizim
borcumuzdur. Ancaq bunlardan səmərəli istifadə etmək və öz peşəniz sahəsində yüksək nəticələr əldə etmək
sizin vəzifənizdir, bizim borcumuzdur. Düşünürəm, tam əsasla demək olar ki, biz də öz borcumuzu yerinə
yetiririk, siz də öz borcunuzu yerinə yetirirsiniz. Ona görə də belə nailiyyətlər və təbiidir ki, onlar üçün böyük
imkan yaradılır, şərait yaradılır, qayğı göstərilir. Qayğı göstərmək, şərait yaratmaq, imkan yaratmaq bizim
borcumuzdur. Ancaq bunlardan səmərəli istifadə etmək və öz peşəniz sahəsində yüksək nəticələr əldə etmək
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sizin vəzifənizdir, sizin borcunuzdur. Düşünürəm, tam əsasla demək olar ki, biz də öz borcumuzu yerinə
yetiririk, siz də öz borcunuzu yerinə yetirirsiniz. Ona görə də belə nailiyyətlər var.
İndi əsas vəzifə 2000-ci ilin olimpiya oyunlarına hazırlıqdır. Bu sahədə siz yaxşı hazırlıq işləri görmüsünüz
və müəyyən nailiyyətləriniz vardır. Ancaq hesab edirəm ki, qarşıdakı aylar hazırlığın ən fəal bir dövrü olmalıdır.
Siz daha da çox işlər görməlisiniz ki, Sidney dünya olimpiya oyunlarında Azərbaycan öz idman gücünü, öz
idman səviyyəsini göstərə bilsin. Sizin verdiyiniz məlumatlar ümid yaradır ki, biz bunun şahidi olacağıq. Ancaq
bunun üçün daha da çox çalışmaq lazımdır, arxayınçılığa yol vermək olmaz. Həm Gənclər və İdman Nazirliyi,
həm Milli Olimpiya Komitəsi daha da çox işləməlidirlər ki, Azərbaycan dünya olimpiya oyunlarında bu il də
özünü göstərə bilsin.
Keçmiş olimpiya oyunlarında ölkəmizin iştirak etməsi, sadəcə, Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi bu
oyunlarda təmsil olunmasını göstərirdi və müəyyən nailiyyətlərimiz də vardı. Ancaq indi vaxt keçib, siz böyük
bir hazırlıq dövrü yaşamısınız, nailiyyətlər əldə etmisiniz. Ona görə biz sizdən 2000-ci ilin olimpiya oyunlarında
çox şey gözləyirik və arzu edirəm ki, siz Azərbaycana böyük qələbələrlə qayıdasınız. Onun üçün də hələ
bundan sonra çox işlər görmək lazımdır.
Siz idmançılar gənclərin çox görkəmli nümayəndələrisiniz və öz işinizlə gərək bütün gənclərə nümunə
göstərəsiniz, yəni öz nailiyyətlərinizlə nümunə göstərəsiniz. Başqa sahələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan
gənclərinə gərək nümunə olasınız.
Xalq, cəmiyyət, vətəndaşlar idmançı gəncləri o biri gənclərdən daha da çox tanıyır. Bu da təbiidir. Çünki
idmana hamı maraq göstərir və bu, elə bir sahədir ki, insanlar – həm idman azarkeşləri, həm də sadəcə
vətənpərvər insanlar istəyirlər ki, Azərbaycan idmanı daha da yüksəlsin. Ona görə də siz məşhurlarsınız. Nə
qədər çox nailiyyət əldə etsəniz, o qədər də məşhur olacaqsınız. Mən arzu edirəm ki, siz bu nailiyyətləri əldə
edəsiniz.
Mən sizinlə bugünkü görüşümdən çox məmnunam. Yenə də deyirəm, sizinlə hər dəfə görüş məni ruhlandırır,
bəlkə də bir az gəncləşdirir. Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Sizi Gənclər günü munasibətilə bir daha
təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni qələbələr, böyük uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Z ü l f i y y ə H ü s e y n o v a (Cüdo üzrə dünya çempionu, Sidney olimpiya oyunlarına vəsiqə
qazanmışdır): Çox hörmətli cənab prezident, biz Sizin fikirlərinizlə tam razıyıq. Həqiqətən də ölkəmizdə
idmana qayğı çox yüksəkdir. Biz hamımız Azərbaycan xalqını təmsil edirik. Ola bilər ki, «ağzıgöyçəklər»
ağızlarına gələni danışırlar. Amma bütün idmançılar, idmanın içərisində olan insanlar bilirlər ki, siz öz
qayğınızla Azərbaycan idmanını doğrudan da çox yüksəklərə qaldırırsınız.
Siz dediniz ki, biz Sizə ilham veririk. Elə Sizin də sözləriniz sözün əsl mənasında bizə ilham verir. Düzdür,
böyüklər gənclərlə fəxr etdiyi kimi, gənclər də böyüklərlə fəxr edir. Yəni Siz olmasanız biz də olmarıq. Biz
olmasaq da, haradasa, necə deyim…
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz olmarıq.
Z ü l f i y y ə H ü s e y n o v a: Bəli, doğrudan da çox fərəhli haldır ki, Siz idmançıları çox gözəl başa
düşürsünüz. Mən bildiyimə görə, Siz özünüz də gənc yaşlarında idmanla məşğul olmusunuz. Maşallah, indi də
gəncsiniz. Bizimlə bir yerdəsiniz, Siz də bizim kimi gəncsiniz. Xalqımızın belə bir məsəli var: «Ot kökü üstə
bitər». Doğrudan da, biz çox sevinirik ki, məhz İlham müəllim Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. Çünki
İlham müəllim idmana gələndən sonra sözün əsl mənasında idmanda çox böyük inkişaf oldu. Kimini işlə, kimini
evlə təmin etdi, problemləri həll edərək idmana diqqət və qayğı göstərdi. Bizim borcumuzdur, bütün Azərbaycan xalqının borcudur ki, həm ölkəmizi, həm də idmançılarımızı tanıtsın. Bu vəzifə idmançıların üzərinə daha
çox düşür. Çünki biz Azərbaycanın Dövlət bayrağını qaldırırıq. Hələlik olimpiya oyunlarına lisenziya alan 12
nəfərdir, 6 nəfərə də birbaşa yer verilibdir, gələcəkdə daha 10-15 nəfər lisenziya alacaqdır. Olimpiya oyunlarında iştirak edib vətənə medal ilə qayıtmaq hamımızın borcudur. 1996-cı ildə bizi xeyir-dua ilə yola saldınız.
Ümid bəsləyirik ki, 2000-ci ildə bizi yenə də xeyir-duanızla yola salacaqsınız və Sizin köməyinizlə biz, inşallah,
vətənə medallarla qayıdacağıq. Sağ olun ki, bizi qəbul etdiniz.
C a n p o l a d B u d a q o v (Uşu-sando üzrə dünya çempionu): Cənab prezident, mən bu xatirə hədiyyəsini
Sizə federasiyamız adından təqdim edirəm. Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze çıxışlarının birində
demişdi ki, XX əsr liderlər əsridir və Heydər Əliyev XX əsrin lideridir. Möhtərəm prezident, dünya siyasətində
Sizə verilən bu böyük qiymət Sizin davamçılarınızda da, Sizə sadiq olan insanlarda da, şəxsən biz idmançılarda
da çox böyük inam yaradır. Doğrudan da, liderlər əsrində Sizin rəhbərliyinizlə, Allahın köməyi ilə çalışacağıq
ki, yeni-yeni uğurlarımızla, nailiyyətlərimizlə Sizi daha da sevindirək. Federasiyamız adından, öz adımdan və
buradakı idmançılar adından Sizə cansağlığı arzu edirəm. Doğrudan da, yalnız Sizin timsalınızda Azərbaycan
gözlədiyi uğurlu gələcəyinə çatacaqdır. Bu gün bayram təəssüratlarınızı bizimlə bölüşdüyünüz üçün də Sizə bir
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daha minnətdarlığımı bildirirəm. Allaha duaçıyıq ki, Sizin başınızdan bir tük də əskik olmasın. Sağ olun, cənab
prezident!
V a h i d N ə z ə r o v (Ağır Atletika Federasiyasının vitse-prezidenti, bu növ üzrə yığma komandanın baş
məşqçisi): Cənab prezident, icazə verin bu xatirə hədiyyəsini Sizə təqdim edim. Biz, ağır atletlər əminik ki,
Sidney olimpiya oyunlarına gedəcəyik və öz uğurlu çıxışımızla Sizi sevindirəcəyik. Sizə uzun ömür, cansağlığı
arzulayırıq.
C a n p o l a d B u d a q o v: Cənab prezident, mən Borçalıdan təzə qayıtmışam. 1948-ci ildə Sizinlə
işləmiş Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində bir el ağsaqqalı çox xahiş edib ki, bu məktubu Sizə çatdırım. Mən
özüm də Borçalıdanam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Borçalıda necə yaşayırlar?
C a n p o l a d B u d a q o v: Cənab prezident, Sizin köməyiniz sayəsində borçalıların yaşayış tərzi bəlkə
də Azərbaycandakından yüksək səviyyədədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən borçalılar haqqında həmişə düşünmüşəm. Keçmişdə Azərbaycanın rəhbəri
olarkən həmişə onlara qayğı göstərmişəm, onların vəziyyəti haqqında Gürcüstanın rəhbərləri ilə daim danışıqlar
aparmışam, onlara kömək etmişəm.
Mən bu sözü haradasa bir dəfə demişəm. Mən Moskvada vəzifədən kənarlaşdırılandan sonra mənim
əleyhimə bəzi yerlərdə cürbəcür nalayiq sözlər yayırdılar. O vaxtlar mənim adımı qadağan etmişdilər. Amma
Moskvada Borçalıdan gəlmiş bir adamla görüşdüm. O mənə dedi ki, Borçalıda hansı evə gedirsən – Sizin
portretinizi divardan açıblar. Ona görə də mən borçalıları həmişə sevmişəm. Bu, mənim borcum idi. Çünki
Gürcüstanda 500 min azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanın o vaxt da rəhbəri olaraq, indi də prezident olaraq bu
mənim borcumdur, mən bunu etməliyəm. Ancaq borçalılar bunu qiymətləndirdiklərinə görə və məni o ağır
illərdə unutmadıqlarına görə mənim onlara məhəbbətim daha da artır.
Bu günlərdə Moskvada prezident Şevardnadze ilə görüşdüm, onunla danışdım. Gürcüstan parlamentinə seçkilərdə keçmişdə də azərbaycanlı deputat seçilmişdi. İndi Gürcüstan parlamentinə 8 nəfər azərbaycanlı
seçilibdir. Onların əksəriyyəti də Borçalıdandır. Mən ondan xahiş etmişəm və danışmışıq ki, deputatlıqdan
əlavə, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılardan icra orqanlarında vəzifələrə də daha çox götürsünlər. O da mənə
söz vermişdir.
C a n p o l a d B u d a q o v: Çox sağ olun, cənab prezident. Möhtərəm prezident, Borçalıda yaşayan
əhalinin böyüyündən kiçiyinə qədər hamısı yeri gələndə Sizin uğrunuzda vuruşan bir əsgərə çevrilməyə
hazırdır. Sizin siyasətdə atdığınız hər bir addımı çox diqqətlə izləyirik və alqışlayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Hədiyyələrinizə görə minnətdaram. Məni bağışlayın, indi sizə hədiyyəm
yoxdur. Amma güman edirəm ki, sizə dediyim bu sözlər və məsləhətlər sizin üçün müəyyən qədər hədiyyə ola
bilər. Sağ olun.
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RUSİYANIN DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ VLADİMİR RUŞAYLONU QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
4 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Şadam ki, siz təklifimizi qəbul edərək Azərbaycana gəlmisiniz. Buna böyük
ehtiyac vardı.
Bu başdan qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın və Rusiyanın daxili işlər nazirlikləri arasında
əməkdaşlığı biz müsbət qiymətləndiririk. Bu baxımdan son illərdə çox işlər görülmüşdür. Mən buna çox şadam.
Azərbaycanın və Rusiyanın xarici işlər nazirlikləri arasında olan səviyyədə əməkdaşlıq, təəssüf ki, ölkələrimizin
digər müvafiq güc strukturları arasında yoxdur. Odur ki, bu, bir nümunədir.
Onu da dərhal demək istəyirəm ki, Azərbaycanda cinayət törədərək Rusiya ərazisində gizlənən təhlükəli
dövlət cinayətkarlarının, Azərbaycan vətəndaşlarının axtarışı və yaxalanması üçün çox işlər görüldüyünə görə
sizə, nazirliyinizə, sizin orqanlara minnətdarıq.
Lakin məsələ təkcə bunda deyildir. Məsələ həm də ondadır ki, nazirliklərimiz arasında da, nazirlərimiz
arasında da prinsipcə çox xeyirxah, çox səmimi münasibətlər var. Mən buna şadam.
Əlbəttə, biz sizin buraya gəlməyinizi çox istəyirdik. Şadam ki, siz imkan tapıb gəldiniz. Ümidvaram ki,
siz peşəkar fəaliyyətinizlə bağlı konkret məsələləri müzakirə etmisiniz və yenə də müzakirə edəcəksiniz. Siyasi
baxımdan, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından mən bunu
mühüm addım kimi qiymətləndirirəm.
Bu yaxınlarda Moskvada sizinlə qısa görüşümüz oldu. Bu yaxınlarda MDB dövlət başçılarının iclası ilə
əlaqədar Moskvada olmağım və Rusiya prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Vladimiroviç Putinlə şəxsi
görüşüm mənə çox yaxşı təsir bağışladı. Mən MDB-nin iclası haqqında təəssüratımı bu iclasdan sonra keçirilmiş
mətbuat konfransında açıq şəkildə bildirdim. Vladimir Vladimiroviç Putinlə görüşümün, təkbətək söhbətimin
əhəmiyyətindən sonra kütləvi informasiya vasitələrində də danışdım. Biz bir çox məsələlər barəsində fikir
mübadiləsi apardıq və Azərbaycanla gələcək əməkdaşlığa böyük arzu olduğunu eşitməyimə, ölkələrimiz
arasında münasibətləri hər hansı dərəcədə mürəkkəbləşdirməyə can atan qüvvələrin, xüsusən kütləvi
informasiya vasitələrindəki qüvvələrin nə Rusiyanın, nə də Azərbaycanın dövlət siyasətinə heç bir təsir göstərə
bilməməsinə çox şad oldum.
Buna görə də sizin səfərinizə ümumi kontekstdə - təkcə Rusiyanın və Azərbaycanın daxili işlər
nazirlikləri arasında əlaqələr və əməkdaşlıq kimi deyil, həm də Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin
və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi baxımından yanaşıram. Odur ki, sizi bir daha
salamlayıram.
V l a d i m i r R u ş a y l o: Hörmətli Heydər Əliyeviç, Azərbaycana gəlmək barədə dəvətinizə görə və
sizinlə görüşmək imkanına görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istərdim.
Bu gün biz Azərbaycanın daxili işlər naziri ilə bir sıra mühüm idarələrarası sənədlər imzaladıq. Bunlar
terrorizmə qarşı mübarizə, - bu, bizim ölkəmiz üçün də, zənnimcə, sizin ölkəniz üçün də mühümdür, sərhədyanı ərazilərdə qarşılıqlı fəaliyyət haqqında sənədlər və 2000-ci ildə əməkdaşlıq haqqında protokoldur.
Azərbaycan DİN ilə qarşılıqlı fəaliyyətimizi biz də çox yüksək qiymətləndiririk. Biz uzun müddətdən bəri
birgə tədbirlər həyata keçiririk. Bu gün biz Azərbaycan DİN-də olarkən xüsusən ötən il gördüyümüz işə bir daha
diqqəti cəlb etdik. Azərbaycanın daxili işlər naziri Ramil İdrisoviç Usubov Rusiya ərazisində gizlənmiş 500-dək
cinayətkarın axtarılmasında göstərilmiş köməyə görə bizə təşəkkürünü bildirdi. Biz də konkret işlərdə, bizim
üçün əməliyyat marağı doğuran şəxslərin axtarışı işində Azərbaycan DİN-in bizə göstərdiyi köməyi yüksək
qiymətləndiririk.
Biz sərhədyanı ərazidə birgə tədbirlər görürük. Ötən il iki dəfə birgə "Sərhəd-sipər" əməliyyatı aparmışıq,
onun axırıncı mərhələsi yanvarın 25-dən 29-dək keçirilmişdir. Bu əməliyyat zamanı yaxşı nəticələr əldə etdik.
Buna görə də mən cinayətkarlığa qarşı mübarizə işində bizə göstərdiyiniz köməyə görə sizə təşəkkür etmək
istərdim.
İstintaq bölmələrimizin işi nəzərəçarpacaq dərəcədə canlanmışdır. Bu gün mən nazirə məlumat verdim ki,
1999-cu ilin 11 ayı ərzində Azərbaycana 439 istintaq tapşırığı göndərilmiş və onların, demək olar, hamısı yerinə
yetirilmiş, bu tapşırıqlarla əlaqədar böyük iş görülmüşdür. Nəqliyyat bölmələrimizin işi canlanıb, bir sıra birgə
tədbirlər həyata keçirilmiş, nəticədə silahların, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan qruplar
yaxalanmışdır.
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İqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə bölmələrimizin də işi canlanır. Bu gün mən Ramil İdrsoviçə dedim
ki, oktyabr ayında bizdə hüquq-mühafizə orqanlarının iki ciddi müşavirəsi olmuşdur. Onları prezident vəzifəsini
icra edən Vladimir Vladimiroviç Putin keçirmişdir. Yanvarın 21-də kollegiyamızda o, ötən il ərzindəki,
əməliyyat-xidmət fəaliyyətinə yekun vurmuşdur. O, qarşımızda vəzifələr qoymuş, öncül istiqamətləri
göstərmişdir - bunlar terrorizmə qarşı, iqtisadi cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı, narkotik maddələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizədir.
Mən bilən, bu öncül istiqamətlər Azərbaycan DİN üçün də aktualdır. Odur ki, bu məsələdə biz birbirimizi başa düşürük, birlikdə işləyirik, konstruktiv səpkidə çalışırıq, bir-birimizə kömək edirik və zənnimizcə,
nəticələri çox gözləmək lazım gəlməyəcəkdir.
Hazırda mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə üzrə baş idarələr səviyyəsində bir sıra əməliyyat
qruplarımız işləyir, çoxlu birgə nəticələr əldə edilmişdir və buna görə də biz azərbaycanlı həmkarlarımızla
qarşılıqlı əməkdaşlığımızı, əlbəttə, yüksək qiymətləndiririk. Bu yüksək səviyyədə qarşılıqlı fəaliyyətə görə sizin
hüzurunuzda minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Əlbəttə, Azərbaycanın daxili işlər naziri ilə bizə xoşdur ki, siz
qarşılıqlı fəaliyyətimizin səviyyəsini və işimizi yüksək qiymətləndirirsiniz. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Terrorizmə, narkotiklərə, ekstremizmə, separatizmə qarşı mübarizə bu gün çox
aktualdır, çünki bu hallar dünyanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən, Rusiyada və Azərbaycanda, Qafqazda
təzahür edir. Buna görə də, - mən bu barədə Moskvada, MDB-nin iclasında da demişəm, indi də deyirəm, - biz,
Azərbaycan və Rusiya bu məsələdə tamamilə eyni mövqeləri əsas tuturuq.
Əslinə qalsa, başqa cür ola da bilməzdi, ona görə ki, bu təhlükəli cinayətlər hər bir sivilizasiyalı dövlət
üçün, hər bir demokratik dövlət üçün qorxuludur. Odur ki, bu sahədə qarşılıqlı fəaliyyət zəruridir, o mənada ki,
bizdə, Azərbaycanda keçmişdə terrorizm cəhdləri olmuşdur. Biz 1988-ci ildən etibarən, yəni Dağlıq Qarabağ,
Ermənistan -Azərbaycan münaqişəsinin başlandığı vaxtdan bəri separatizmdən əzab əziyyət çəkirik. Bizdə
silahlı yolla dövlət çevrilişi cəhdləri, terror cəhdləri olmuşdur. Yeri gəlmişkən, Rusiya Federasiyasında
gizlənmiş və sizin idarələr tərəfindən aşkara çıxarılaraq bizə verilmiş bəzi cinayətkarlar bu cür niyyətlərdə
olmuş və ya bu cür cinayətlər törətmişlər. Ona görə də bu cinayətlər bizim üçün, Azərbaycan üçün xüsusilə
təhlükəlidir.
Bilirsiniz ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin başlandığı vaxtdan bəri Azərbaycanda, bir
tərəfdən, müharibə gedirdi, digər tərəfdən isə ölkənin daxilində ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdu. Öz torpağını,
öz ölkəsini qorumaq üçün silahı olan bir çox adamlar sonra silahdan öz şəxsi məqsədlərinə çatmaq, silahlı yolla
hakimiyyətə yiyələnmək üçün istifadə etməyə başladılar və bu şübhəsiz ki, istər terror əməlləri törədilməsi ilə,
istərsə silahlı yolla dövlət çevrilişi həyata keçirmək cəhdləri ilə bağlı idi. Bunlar sizə məlumdur. Bir də deyirəm,
əvvəllər bu cinayətlərin bir çox iştirakçıları Rusiyada gizlənmişdilər və sizin nazirliyin, onların Rusiyanın ayrıayrı regionlarındakı müxtəlif bölgələrinin köməyi ilə onlar yaxalandı və Azərbaycana gətirildi.
Lakin bəziləri yenidən buraya soxulurdular. 1996-cı ilin payızını xatırlayıram, 1995-ci ildə dövlətə qarşı
qiyam qaldırmış, dövlət çevrilişinə cəhd göstərmiş, sonra isə müxtəlif regionlarda - Ukraynada, Rusiyada,
Şimali Qafqazda gizlənmiş, orada sığınacaq tapa bilmiş üzdəniraq omonçuların bir qrupu o vaxt Dağıstan
vasitəsilə Azərbaycana soxulmuşdular. Onların dövlət başçısına qarşı necə terror hərəkəti etmək və dövlət
çevrilişini necə həyata keçirmək barədə çox konkret planları vardı.
Bu gün deməliyəm ki, bir vaxtlar bizim Daxili İşlər Nazirliyi yaxşı işləyirdi və bu adamların hamısı
yaxalandı, həbs edildi və təbii ki, məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olundular. Onlar bu məqsədlərlə Dağıstanın
digər Şimali Qafqaz respublikalarının ərazilərindən istifadə edirdilər. Buna görə də məhz sərhədyanı zolaqda,
xüsusən Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Dağıstandakı, digər Şimali Qafqaz respublikalarındakı orqanları ilə
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi arasındakı əməkdaşlıq bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Şadam ki, siz bu məsələləri müzakirə etmiş, razılaşmalara nail olmusunuz, müvafiq sənədlər
imzalamısınız. Əmin ola bilərsiniz ki, bu sahədə bizim mövqeyimiz çox dəqiq və aydındır - Azərbaycanda
cinayət törətmiş, digər həmsərhəd dövlətlərdən Azərbaycana keçmiş cinayətkarları Rusiya ərazisinə
buraxmamaq, bu cinayətkarların vaxtında yaxalanması və onların əməllərinin qarşısının alınması üçün ən fəal
birgə tədbirlər görmək.
Hesab edirəm ki, sizin səfəriniz, görüşləriniz, imzaladığınız sənədlər bu istiqamətdə daha uğurlu iş
aparılmasına şərait yaradır.
V l a d i m i r R u ş a y l o: Hörmətli Heydər Əliyeviç, fürsətdən istifadə edərək, sizin dəstəyinizə
zəmanət almaq istərdim. Bir sıra daxili işlər nazirləri ilə, o cümlədən Azərbaycanın daxili işlər naziri Ramil
İdrisoviç Usubovla belə bir razılaşmamız var ki, terrorizmə qarşı mübarizə tədbirlərinin müzakirəsi üçün Daxili
İşlər Nazirləri Şurasının növbədənkənar iclasının martın 10-11-də Moskvada keçirilməsi məqsədəuyğundur.
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Ona görə də etiraz etmirsinizsə, Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclasını keçirərdik və biz sizin rəyinizi
öyrənmək, dəstəyinizə ümid bəsləmək istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu təklifi tamamilə dəstəkləyirəm və çox gərəkli, faydalı hesab edirəm. Odur
ki, bizim nazir iştirak edəcəkdir. Mən bu fikirdəyəm ki, nəzərdə tutduğunuz görüş də çox aktualdır və fayda
gətirəcəkdir.
V l a d i m i r R u ş a y l o: Biz Borjomi dördlüyü çərçivəsində çox fəal əməkdaşlıq edirik. Burada
məsələlər bütün Qafqaz bölgəsi üçün olduqca aktualdır. Ona görə də biz ermənistanlı və gürcüstanlı
həmkarlarımızla da daim əlaqə saxlayır və əməkdaşlığımızı dördtərəfli əsasda qururuq. Hesab edirəm ki, son
vaxtlar biz müsbət mənada xeyli irəliləmişik.
Qafqaz problemləri gündəlikdə çox kəskin şəkildə durur və siz bilirsiniz ki, bütün dünya Çeçenistanda
aparılan antiterror əməliyyatını necə böyük diqqətlə izləyir. Ümidvarıq ki, biz onu lap yaxın vaxtlarda uğurla
başa çatdıracağıq.
Əlbəttə, Çeçenistan torpağında sülh bərqərar olmalıdır. Artıq indinin özündə biz, o cümlədən də Daxili
İşlər Nazirliyi tam bir sıra sosial proqramlar həyata keçiririk. Biz təhsilə kömək edirik. Rusiya DİN Tolstoyyurd yaşayış məntəqəsindəki üç məktəbi hamiliyə götürmüşdür. Biz dərsliklər, dəftər-qələm sarıdan yardım
göstəririk, məktəblərə istilik vermişik, avtonəqliyyatla kömək edirik. Düşünürəm ki, sosial proqramlar çox
vacibdir və bir müddətdən sonra bu, Çeçenistan Respublikasında normal gündəlik həyatın bərqərar olmasına
imkan verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, Cənubi Qafqaz respublikalarının və Rusiyanın əməkdaşlığına gəldikdə
isə, biz - Vladimir Vladimiroviç Putin, Gürcüstan prezidenti, Ermənistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti
Moskvada məhz bu cür görüş keçirdik. Biz Rusiyanın iştirakı ilə Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq
paktı yaradılması haqqında fikir mübadiləsi apardıq.
Əlbəttə, burada imkanlar da var, çətinliklər də. Qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya Federasiyası ilə bizim çox
uğurlu əməkdaşlığımız, Gürcüstanla çox səmimi münasibətlərimiz, mehriban qonşuluğumuz və bütün
istiqamətlərdə, o cümlədən cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində yaxşı əməkdaşlığımız var. Təəssüf ki,
Ermənistanla Azərbaycan arasında hələlik sülh yoxdur. Biz hələ 1994-cü ilin yanvarından başlayaraq bu
məsələnin dincliklə həll edilməsinə çalışırıq. Minsk qrupu çox fəal işləmişdir və işləməkdə davam edir. Minsk
qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Lakin biz - Ermənistan prezidenti və
Azərbaycan prezidenti ötən il ərzində və cari ilin əvvəllərində bir neçə bilavasitə görüş keçirmişik, yəni nəzərə
alırıq ki, bu cür görüşlər sülh əldə edilməsində, ola bilsin fayda, bəlkə də vasitəçilərin işindən daha çox fayda
gətirə bilər.
Biz buna çalışırıq. Bəyan etmək istəyirəm ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə nizama
salınmasını istəyirik, ancaq, əlbəttə, bir şərtlə ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən tamamilə çıxsın, bütün qaçqınlar, - onlar təxminən bir milyon nəfərdir, - öz yaşayış yerlərinə
qayıtsınlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun və möhkəm, etibarlı və uzunmüddətli sülh bərqərar
edilsin. Biz bunu istəyirik.
Mən artıq demişəm və sizə də bəyan etmək istəyirəm ki, ayrı yol, başqa alternativlər yoxdur. Məsələnin
dincliklə həlli yolu var, məsələnin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə müvafiq şəkildə ədalətli həlli yolu var və biz
buna çalışırıq. Ümidvaram ki, biz buna nail olsaq, onda bütün istiqamətlərdə bu əməkdaşlıq çox uğurlu
olacaqdır. Biz Ermənistanla Azərbaycan arasındakı mövcud çətinlikləri qısa müddətdə aradan qaldıra bilərik,
əlbəttə, sülh müqaviləsi bağlanarsa. Onda bu əməkdaşlıq da uğurlu olacaqdır.
Bu gün isə biz, əlbəttə, Rusiya ilə, Gürcüstanla fəal əməkdaşlıq edirik. Ermənistanla münaqişə
vəziyyətindəyik. Şükürlər olsun ki, müharibə getmir, döyüş əməliyyatları aparılmır, qan tökülmür. Amma
hələlik sülh də yoxdur. Nadir bir haldır ki, hər hansı vasitəçilərin, sülhyaratma qüvvələrinin iştirakı olmadan
1994-cü ilin mayından bəri biz atəşkəs rejiminə əməl edirik.
Ermənistan prezidenti ilə görüşlər zamanı hiss etdim ki, bizim kimi, onlar da məsələni sülh yolu ilə həll
etmək əzmindədirlər. Məhz bu, təminat verir ki, biz başqa bir ölkənin müdaxiləsi olmadan atəşkəs rejimini
saxlaya bilərik. Ümidvaram ki, biz sülhə nail olacağıq və ondan sonra bu bölgədə əməkdaşlıq, şübhəsiz, daha
dolğun olacaqdır.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ STENLİ
ESKUDERO İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
5 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi salamlayıram. Məlumatınız olsun ki, mən Moskvaya getdim, orada çox
maraqlı görüşlərimiz oldu. Bilirdim ki, siz görüşüb məlumat almaq istəyirsiniz. Amma gələndən bir gün sonra
Davosa getdim. Ondan əvvəl isə bizdə elektrik enerjisi və qaz məsələləri barəsində problemlər olduğuna görə
bir gün də burada böyük müşavirə keçirdik. Yəqin ki, xəbəriniz var.
Davosa səfərim çox əhəmiyyətli oldu, mən bundan çox məmnunam. Təbiidir, Moskva səfəri də çox maraqlı
idi. Davosda mən beş il bundan öncə olmuşdum. Orada hər il forum keçirilir, amma bu forum çox yüksək
səviyyədə keçdi. Sizə deyə bilərəm və mən bunu mətbuata da bildirmişəm, - Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti cənab Bill Klinton çox dəyərli nitq söylədi. Biz hamımız - dövlət, hökumət başçıları və böyük
salonda toplaşan adamlar onu çox maraqla, diqqətlə dinlədik. Sonra da hamımız onu təbrik etdik. Çox dəyərli
nitq idi. Çox mühüm məsələlər - dünyanın qloballaşması, ümumiyyətlə, XXI əsrdə qarşıda duran məsələlər,
vəzifələr, problemlər haqqında danışdı.
Mən məmnunam ki, bir çox görüşlər keçirdim. Bunların içərisində ən əsası, təbiidir ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının rəhbər xadimləri ilə olan görüşlərimdir. Xanım Olbraytla çox geniş müzakirə apardıq. Təbiidir,
Sestanoviç, Kavano bu işdə iştirak edirdilər.
Prezident Klintonla qısa bir görüş oldu və mənim üçün çox əhəmiyyətli danışığımız oldu. Hər halda, mən
çox məmnunam. Orada çox məsələlər müzakirə olundu. Maraqlansanız, mən sizə bu barədə məlumat verə
bilərəm.
S t e n l i E s k u d e r o: Çox sağ olun, cənab prezident. Sizin həm Moskvada, həm də Davosda
keçirdiyiniz görüşlər barədə mənə deyəcəklərinizə çox böyük maraq göstərirəm. Məndə olan məlumatlara
əsasən onu deyə bilərəm ki, Sizin həm prezident Klinton ilə, həm də xanım Olbraytla keçirdiyiniz görüşlər çox
məzmunlu olub və çox mühüm məsələlər müzakirə edilibdir. Biz ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə belə görüşlər
üçün imkanlar daha çox olacaqdır. Bu baxımdan mən çox məmnunam. Sizə bildirirəm ki, prezident Klinton
Sizinlə Vaşinqtonda görüşüb bu söhbətləri davam etdirmək əzmindədir. Ümid edirik ki, prezident Klintonla
Vaşinqtonda keçirəcəyiniz görüşdən əlavə, xanım Olbraytla da çox ətraflı və məzmunlu görüşünüz olacaqdır.
Ümidvarıq ki, bu görüş çox tez bir zamanda baş verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən də bunu arzulayıram. Bu barədə Davosda bizim danışığımız
olmuşdur. Güman edirəm ki, yaxın zamanda mənə belə bir fürsət nəsib olacaq və Vaşinqtonda prezident Bill Klinton
ilə və dövlət katibi xanım Olbraytla görüşlərimiz zamanı əvvəl apardığımız danışıqları davam etdirmək mənim üçün
çox əhəmiyyətli olacaqdır.
Təbiidir ki, bizim qarşımızda duran problemlərdən birincisi Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsidir. Xəzər dənizi hövzəsindəki işlər, problemlər və o cümlədən Bakı-Ceyhan
neft kəmərinin tikintisinə başlanması məsələsidir. Azərbaycan-Amerika ikitərəfli münasibətləri və bu
münasibətlərin inkişaf etdirilməsidir. Təbiidir ki, səkkiz illik «yubileyi» olan 907-ci maddə də gündəlikdə olacaqdır. Bu barədə Davosda danışdıq, yəqin ki, orada davam etdirərik. Mən çox məmnunam.
S t e n l i E s k u d e r o: Çox gözəl. Cənab prezident, onu da bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarını təmsil edən daha bir enerji şirkətinin ən yüksək rəhbərləri sabah regiona və Azərbaycana ilk səfər
edəcəklər. Bu şirkət «Devon enerji»dir. Yəqin məlumatınız var ki, «Devon enerji» şirkəti əsasən Şimali
Amerikada fəaliyyət göstərir. O, «Pennzoyl» şirkətini alıbdır. Onu aldıqdan sonra, təbii ki, «Pennzoyl»un Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindəki payının və Azərbaycandakı digər layihələrdə iştirak payının sahibi
kimi ölkənizdə fəaliyyət göstərəcəkdir. Buna görə onlar Sizdən görüş xahiş edirlər. Mən xahiş edərdim ki,
imkanınız daxilində onlarla görüşüb «Devon enerji» şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətinin genişləndirilməsi
barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün imkan verəciniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu edərəm. Çünki biz vaxtilə «Pennzoyl» şirkəti ilə çox sıx əməkdaşlıq etmişik.
Mən «Pennzoyl»un prezidentini dəfələrlə qəbul edib onunla danışıqlar aparmışam. Əgər dediyiniz şirkət indi
«Pennzoyl»u alıbsa, təbiidir ki, biz bu əməkdaşlığı da davam etdirməliyik. Güman edirəm ki, bizim
əməkdaşlığımız daha da uğurlu ola bilər. Çünki bilirdim ki, son illər «Pennzoyl»un müəyyən problemləri vardı.
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Ona görə Azərbaycanda fəaliyyəti istənilən kimi apara bilmirdilər. Vaxtını deyərsiniz, mən imkan taparam,
görüşərik.
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AVROPA BİRLİYİNİN AZƏRBAYCANDAKI XÜSUSİ ELÇİSİ RENATO BATTİ VƏ
AVROPA KOMİSSİYASININ AZƏRBAYCAN ÜZRƏ ƏLAQƏLƏNDİRİCİSİ ROBİN LİDEL
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
5 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Sizin Azərbaycana gəlməyinizdən çox məmnunam.
Biz Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığımıza daim çox böyük əhəmiyyət veririk və mən bu əməkdaşlığın çox müsbət
nəticələrini də qeyd edirəm. Amma eyni zamanda mən bizim əməkdaşlığımızın daha da gözəl perspektivlərini
hiss edirəm.
Mənə Baş nazir məlumat verdi ki, siz çox məsələləri ətraflı müzakirə etmisiniz. Mən də sizi dinləməyə
hazıram.
R e n a t o B a t t i: Cənab prezident, bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun. Bu gün Sizinlə
görüşmək bizim üçün həm xoşdur, həm də böyük şərəfdir. Həqiqətən də, biz hökumət üzvləri ilə çoxlu
müzakirələr aparmışıq, görüşlər keçirmişik və bu görüşlərdə ikitərəfli münasibətləri müzakirə etmişik. Bizim
Azərbaycanla olan əməkdaşlığımız regionda ən başlıca əməkdaşlıqdır. Avropa Birliyi Azərbaycana ən birinci
donor olan təşkilatdır. Heç şübhəsiz ki, biz işimizi bu yönümdə davam etdiririk və gələcəkdə də Azərbaycanın
bütün səylərini dəstəkləməkdə davam edəcəyik. Regionda sülh əldə olunan kimi, biz bütün dəstəyimizi daha da
artırmağa hazırıq. Avropa icması beynəlxalq icma ilə birlikdə sülh əldə olunandan sonra reabilitasiya və
yenidənqurmaya yönəlmiş bütün işləri dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirir.
Biz burada olduğumuz müddətdə bir neçə layihəni müzakirə etmişik. Noyabr ayında burada olduğumuz
zaman Naxçıvana aid bir layihəni nəzərdən keçirmişik və bu gün də işləməyə hazırıq. Bu da bizim maliyyə üzrə
ikinci tranşımızdan ayrılan bir layihədir.
Bu imkandan istifadə edərək, bizim görüşlər zamanı təmasda olduğumuz bütün şəxslərə minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Xüsusilə Azərbaycanın Baş nazirinin müavininə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. O,
bütün görüşlər zamanı bizimlə birlikdə idi və razılığın müddəalarını birlikdə həyata keçirməyə yardımçı
olmuşdur.
Məlumdur ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan razılıq əsasında bir sıra layihələri həyata keçirirlər və bu,
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında olan razılıqdır. Bu razılıq əldə olunduqdan sonra biz ilk görüşümüzü
noyabrda keçirmişik və mart ayında Brüssel şəhərində ikinci görüşümüz olacaqdır. Fevralın 24-dən martın 1dək Avropa Parlamentinin üzvləri Qafqaz regionuna gələcəklər və bu səfər zamanı Azərbaycana da xüsusi
diqqət yetiriləcəkdir. Mart ayında isə, bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan nümayəndə heyəti əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq razılığı çərçivəsində Brüsselə gələcəkdir. Sağ olun, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Mən sizin verdiyiniz məlumatdan çox məmnunam. Mən təşəkkür edirəm
ki, Avropa Birliyi regionda Azərbaycana xüsusi diqqət yetirir. Biz çalışacağıq ki, həmişə bunu, belə bir
münasibəti doğruldaq.
İşğal altında olan ərazimizin bərpa edilməsi haqqında Avropa Birliyinin planları bizi çox sevindirir. Son
zamanlar aparılan danışıqlar – həm Minsk qrupu çərçivəsində, həm də Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan
prezidenti arasında aparılan bilavasitə danışıqlar ümid verir ki, biz sülhə nail olacağıq və işğal edilmiş
torpaqlarımız işğaldan azad olunacaqdır. O torpaqlarda çox iş görmək lazım olacaqdır. Əgər Avropa Birliyinin,
Dünya Birliyinin bu işdə iştirakı olmasa, biz burada heç bir şey edə bilmərik. Çünki orada olan bütün şəhərlər,
qəsəbələr, kəndlər, hər bir şey – hansını ki, insanlar istifadə edirdi - dağıdılıbdır, viran edilibdir.
Bir müddət öncə Dünya Bankının, sonra Valyuta Fondunun, gərək ki, bir də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nümayəndələri Ermənistanda olmuş, Dağlıq Qarabağda olmuş, sonra
Azərbaycanın işğal edilmiş Ağdam bölgəsində omuşlar. Onlar sonra öz təəssüratlarını dedilər və öz gözləri ilə
görmüşlər ki, hər şey dağılıbdır, hər şey yenidən qurulmalıdır. Bu baxımdan sizin bugünkü bəyanatınız mənim
üçün çox əhəmiyyətlidir.
Mən İstanbulda olarkən Avropa Komissiyasının sədri cənab Prodi ilə görüşmüşdüm. Biz bu barədə ətraflı
söhbət etmişik, danışmışıq. Onunla danışanda da bu məsələ, demək olar ki, bizim müzakirəmizin mərkəzində
idi. Bir daha ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz onunla birlikdə məşğul olacağıq.
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Mən sizin tranşlarınıza görə və müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində iştirakınıza görə təşəkkür edirəm.
Bunların hər biri bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Beləliklə, münasibətlərimiz genişlənir. Avropa Birliyinin Azərbaycanda daimi nümayəndəliyi lazımdır və
Azərbaycanın da Brüsseldə daimi nümayəndəliyi lazımdır. Bu məsələləri də biz həll etməliyik.
Bir sözlə, geriyə baxarkən Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığımızın bizim üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu
görürük və qiymətləndiririk. Amma irəlidə hələ daha çox işlər var. Ümidvaram ki, bizim əldə etdiyimiz təcrübə
və əməkdaşlığımızın mütəşəkkilliyi gələcəkdə daha da çox nailiyyətlər əldə etməyə imkan verəcəkdir. Biz bunu
istəyirik və bunu qəbul edirik.
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN SƏDRİ YILDIRIM AKBULUT İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
8 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli sədr!
Hörmətli millət vəkilləri!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz! Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri hörmətli Yıldırım
Akbulutun başçılığı ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin geniş tərkibdə nümayəndə heyətinin Azərbaycana
ziyarəti, səfəri bizim üçün çox əhəmiyyətlidir, Türkiyə və Azərbaycan, ölkələrimiz, dövlətlərimiz arasında
əlaqələrin sürətlə inkişaf etməsinə əyani sübutdur.
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri dostluq, qardaşlıq, geniş əməkdaşlıq əlaqələridir. Bu əməkdaşlıq daim inkişaf
edir və hər iki tərəfdən böyük səylər göstərilir ki, bizim əlaqələrimiz daha da sıx, yaxın olsun. Bəzən düşünürsən
ki, biz o qədər doğmayıq, dostuq, qardaşıq ki, bunu bir az da yüksəltməyə imkan yoxdur. Amma bu, belə
deyildir. Hələ çox çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda da, Türkiyədə də hər bir insan, vətəndaş – Türkiyənin,
Azərbaycanın vətəndaşı bu siyasətimizi həqiqətən qəlbən dəstəkləsin, bizimlə həmfikir, bərabər olsun.
Hörmətli sədr, mən sizinlə Türkiyədəki görüşümü məmnuniyyətlə xatırlayıram. Bilirsiniz ki, o vaxt mən
Amerikada cərrahiyyə əməliyyatından sonra sizin ölkədə qısamüddətli istirahətdə idim. Bizimlə sizin çox
dəyərli görüşümüz oldu. O vaxt mən sizə müraciət etdim ki, Azərbaycana ziyarət edəsiniz. Azərbaycan Milli
Məclisinin sədri də sizi ölkəmizə rəsmi ziyarətə dəvət edibdir. Mən çox məmnunam ki, siz bizim dəvətlərimizi
qəbul etmisiniz, Azərbaycanı ziyarətə gəlmisiniz. Görürəm ki, Türkiyənin Böyük Millət Məclisində bütün partiyaları təmsil edən millət vəkilləri də sizinlə bərabərdir. Mən bundan çox məmnunam. Bir daha sizə deyirəm ki,
Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Y ı l d ı r ı m A k b u l u t: Hörmətli cənab prezident!
Hər şeydən əvvəl, Azərbaycanda olduğumuz müddət ərzində bizə göstərilən qonaqpərvərlik üçün
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri hörmətli Murtuz Ələsgərova təşəkkür edirəm. Hörmətli Murtuz Ələsgərov
ölkənizə qədəm qoyduğumuz ilk andan başlayaraq bizimlə bərabər oldu. Biz Türkiyə – Azərbaycan
münasibətləri barədə məsələləri birlikdə müzakirə etdik. Bir sıra görüşlərimizdə parlamentlərarası münasibətlərin daha da gücləndirilməsi haqqında onun fikirlərini öyrəndik. Nümayəndə heyətimiz bütün bunlardan böyük
məmnunluq duyur.
Hörmətli cənab prezident, mən hörmətli prezidentimiz Süleyman Dəmirəlin salamlarını Sizə çatdırmaqdan
şərəf duyuram. Mən buraya gəlməmişdən bir gün əvvəl cənab prezident Süleyman Dəmirəllə görüşdüm və
Azərbaycana səfərim, Sizinlə görüşəcəyim barədə ona məlumat verdim. Cənab Dəmirəl bundan çox məmnun
oldu və onun səmimi salamlarını Sizə yetirməyimi xahiş etdi.
Hörmətli prezident, mən türk millətini təmsil edən Böyük Millət Məclisi üzvlərinin də salamlarını və xoş
arzularını Sizə yetirirəm. Biz belə bir kəlamınızı hər zaman təkrar edirik: «Biz bir millət, iki dövlətik».
Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizəsini Türkiyə həmişə dəstəkləmişdir və onunla birlikdə olmuşdur.
Biz Azərbaycanın inkişafı və demokratikləşməsi uğrunda Sizin rəhbərliyiniz və liderliyinizlə aparılan
mübarizəni dəstəkləyirik.
Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirik ki, sərbəst bazar iqtisadiyyatı yolunu seçən və demokratikləşmənin
getdikcə bərqərar olduğu Azərbaycanda hər şey yaxşılığa doğru dəyişir. Biz Sizin bu xəttinizi ürəkdən
dəstəkləyir, bu sahədə Sizə əlimizdən gələn hər cür köməyi göstərəcəyimizi bəyan edirik. Türkiyənin bu sahədə
xeyli təcrübəsi var və biz bu təcrübəni Sizinlə bölüşməyə həmişə hazırıq.
Cənab prezident, zati-alinizin təşəbbüsü və səyləri ilə Azərbaycan beynəlxalq birlikdə özünəlayiq yer
tutmuşdur. Biz bunu çox yaxşı dərk edirik və bu sahədəki fəaliyyətinizi ürəkdən dəstəkləyirik.
Türkiyə Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasını eyni səmimiyyətlə arzulayır. Biz arzu edirik
ki, Azərbaycan Avropa qurumlarında öz layiqli yerini tutsun. Biz bu işdə də Sizə hər cür dəstək verməyə
hazırıq.
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Biz prezident Heydər Əliyev ilə prezident Robert Koçaryan arasında aparılan birbaşa danışıqlar nəticəsində
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunacağına inanır, bu görüşləri
dəstəkləyir və danışıqların davam etdirilməsini arzulayırıq.
Biz bilirik ki, beynəlxalq hüquq qaydalarına zidd olaraq Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu münaqişənin ədalətli həlli üçün həmin torpaqlar azad edilməlidir.
Bu gün biz qaçqınların məskunlaşdığı yerə getdik, onların dözülməz şəraitdə yaşadıqlarını gördük, həmin
insanlarla söhbət etdik. Onların hamısı tezliklə öz doğma ocaqlarına qayıtmaqdan başqa heç bir arzuları
olmadığını söylədilər. Biz də onlarla həmfikir olduğumuzu bildirdik. Ən böyük arzumuz budur ki, bu münaqişə
tezliklə sülh yolu ilə həll edilsin.
Hörmətli cənab prezident, biz bu gün səhər Şəhidlər xiyabanında olduq. Vətənin azadlığı və müstəqilliyi
uğrunda canlarını fəda edən bu insanların məzarlarını böyük bir ehtiramla ziyarət etdik, onların ruhu qarşısında
baş əydik.
Türkiyə vətəndaşları da 1918-ci ildə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizədə iştirak edərkən burada
azərbaycanlı qardaşları ilə birlikdə vuruşaraq şəhid olublar. Onların məzarları üzərində xatirə kompleksinin
inşasında Sizin böyük əməyiniz vardır. Biz bunu yaxşı bilirik və göstərdiyiniz diqqətə, qayğıya görə Sizə
xüsusilə minnətdarıq.
Cənab prezident, bizim səfərimiz bu gün başa çatır və sabah vətənə qayıdacağıq. Bildirmək istəyirəm ki, bu,
son dərəcə faydalı bir səfər oldu. Bu səfər zamanı biz çox duyğulu və xoşbəxt anlar yaşadıq. Bildiyiniz kimi, biz
şərqlilər çox hissiyyatlı insanlarıq.
Bu gün səhərdən bəri keçirdiyimiz görüşlər və apardığımız danışıqlar nəticəsində onu deyə bilərəm ki, biz
ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığı daha da genişləndirməli və bunu konkret layihələrə çevirməliyik.
Çalışmalıyıq ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi həm Türkiyəyə, həm Azərbaycana, həm də türkdilli digər
ölkələrə faydalar gətirsin. İnanırıq ki, bu, regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasına kömək
göstərəcəkdir.
Cənab prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə bir daha öz səmimi təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli sədr, təşəkkür edirəm. Sizin bu məzmunlu və xoş sözləriniz elə bizim də
qəlbimizdə olan sözlərdir. Azərbaycanın bu günü haqqında sizin fikirləriniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bizim problemlərimiz, işimizin çətin tərəfləri, xüsusilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində ərazimizin 20 faizinin işğal edilməsi və köçkün, qaçqın vəziyyətində yaşayan insanlarımız barədə,
bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması, mənim Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla son bir il içərisində keçirdiyim görüşlər haqqında dediyiniz fikirlər məni sevindirir. Bizim üçün bir daha aydın olur ki,
ölkəmiz doğru, düz yolla gedir.
Mən çox məmnunam ki, siz qısa müddətdə Azərbaycanın bugünkü mənzərəsini görmüsünüz. Azərbaycanın
öz müstəqilliyini əldə etməsindən artıq 8 il keçibdir. Həmin illərin Azərbaycan üçün ağır və bəzən dəhşətli illər
olduğunu nəzərə alsaq, bu, tarixi nöqteyi-nəzərdən o qədər də böyük zaman deyildir.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, 1988-ci ildən münaqişənin başlanması, müharibənin getməsi, qan
tökülməsi, şəhidlər verilməsi, torpaqlarımızın işğal olunması və bir milyondan artıq insanın öz yerindənyurdundan çıxarılması – bütün bunların bəlkə də dünyanın heç bir ölkəsində analoqu, bənzəri yoxdur. Çünki 8
milyon əhalisi olan bir ölkənin əhalisinin bir milyonu qaçqın vəziyyətindədir. Bu gün sizin görüşdüyünüz
qaçqınlar heç olmasa Bakıda, bir binada məskunlaşıblar. Amma qaçqınların əksər hissəsi yeddi ildir ki, çadırlarda yaşayır. Bu, çox ağır bir həyatdır. Ancaq xalqımız bu illər ərzində sübut etdi ki, çox dözümlüdür, öz istəyinə,
arzusuna nail olmaq üçün əzab-əziyyətə də dözür. Eyni zamanda, öz haqqını tələb etmək üçün xalqımızın
qüdrəti də, cəsarəti də, ağlı da, zəkası da vardır.
Biz 1994-cü ilin may ayında atəşi dayandırdıq, atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Biz o illərdən indiyə qədər
davamlı olaraq, dayanmadan bütün vasitələrdən istifadə edərək münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Ancaq ölkəmizin qarşısındakı çətinliklər sizə yaxşı məlumdur. Çünki Ermənistan tərəfi torpaqlarımızı işğal
etdiyinə görə, təbiidir ki, bizim üçün məqbul olmayan şərtlər irəli sürür.
Onu da etiraf etmək lazımdır ki, - Türkiyə də bunu öz həyatında hiss edir – Ermənistanın dünyada,
beynəlxalq aləmdə tərəfdarları həddindən artıq çoxdur. Elə Ermənistanın Türkiyəyə qarşı tam əsassız olaraq
«genosid problemi»ni indiyə qədər qaldırması və ayrı-ayrı ölkələrdə parlamentdə, yaxud başqa bir qurumda bu
məsələnin müzakirə edilməsi onların bir çox ölkələrdə nə qədər dəstəkləndiyini, tərəfdarları olduğunu göstərir.
Beləliklə də bir tərəfdən torpaqlarımızı işğal etdiklərinə, ikinci tərəfdən dünyanın bir çox ölkələrində müəyyən
dəstəklərə malik olduqlarına görə onlar ədalətli şərtlərə gələ bilmirlər.
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Ancaq biz çalışırıq. ATƏT-in Minsk qrupu bu illərdə fəaliyyət göstərib. Türkiyə də ATƏT-in Minsk
qrupunun üzvüdür. İndi siz qeyd etdiniz, mən də onu bildirirəm ki, keçən ilin aprel ayından bəri Ermənistan
prezidenti Robert Koçaryanla bir neçə dəfə görüşlər keçirmişəm. Bizim son görüşümüz bu yaxınlarda Davosda
olubdur. Bu görüşlər çox əhəmiyyətlidir. Hesab edirəm, bu görüşlər münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına
ciddi təsir göstərə biləcəkdir.
Bax, biz öz müstəqilliyimizi, dövlətimizi belə bir böyük problem içərisində qururuq. Sizin bildiyiniz kimi,
Azərbaycanın daxilində bir neçə il müddətində sabitliyin olmamasını, ayrı-ayrı silahlı dəstələrin burada
mübarizə aparmasını və hakimiyyətin güclə devrilməsinə iki dəfə cəhd göstərilməsini və başqa halları əgər buna
əlavə etsək, onda təsəvvür edə bilərsiniz ki, bu dövrdə Azərbaycan xalqı nə qədər böyük sınaqlardan keçibdir,
amma eyni zamanda uğur əldə edibdir, irəliyə gedibdir.
Biz, demək olar ki, 1995-ci ildə Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirə bildik. Hesab
edirəm ki, bu, bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Çünki əgər 1988-ci ildə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
başlayanda Azərbaycanda güclü dövlət, respublikamızın daxilində sabitlik olsaydı, təbiidir ki, Ermənistan
Azərbaycana qarşı bu işləri edə bilməzdi. Onlar Azərbaycanın daxilindəki çəkişmələrdən, boğuşmalardan,
hakimiyyət mübarizəsindən, qanunsuz silahlı dəstələrin bir-biri ilə toqquşmasından istifadə edərək çox böyük
fürsət əldə etdilər və bunu da əldən vermədilər. Ona görə bizim üçün çox vacib idi ki, müharibədə atəşi dayandıraq. Çünki ölkənin belə vəziyyətində müharibəni davam etdirmək, təbiidir ki, uğursuz olacaqdı. Biz atəşi dayandırdıq. Ancaq atəşi dayandırandan sonra Azərbaycanın daxilində vəziyyəti normallaşdırmaq, sabitləşdirmək
lazım idi. Bu da asan iş deyildi.
Bilirsiniz ki, 1992-ci ildə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişildi. 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi baş verdi,
hakimiyyət dəyişildi. O vaxt Azərbaycan parçalanırdı və artıq parçalanmışdı. Ölkəmizdə vətəndaş müharibəsi
başlanmışdı. Biz vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldıq, onu yatırtdıq. Ancaq bəzi insanlar yenə də öz bəd
işlərindən əl çəkmədilər. 1994-cü ilin oktyabr ayında burada silahlı dövlət çevrilişinə cəhd edildi. Xalq bunun
qarşısını aldı. Onlar silahlı idilər, amma xalq, millət Prezident sarayının önünə yığıldı, toplandı və həmin silahlı
cinayətkarların qarşısını aldı.
Ancaq bəzi insanlar yenə də öz bəd əməllərindən əl çəkmirdilər. 1995-ci ilin mart ayında biz böyük bir
böhran keçirdik. Yəni böyük bir silahlı dəstə müxtəlif xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarından dəstək,
kömək alaraq Azərbaycanda hakimiyyəti devirməyə, prezidenti qətlə yetirməyə, onu öldürməyə və hakimiyyəti
ələ keçirməyə cəhd göstərdi. Biz bunun da qarşısını aldıq. Ondan sonra da Azərbaycanda bir neçə terror
cəhdlərinin qarşısı alındı.
Bunun nəticəsində biz 1995-ci ilin sonundan ölkədə sabitliyi təmin etməyə başladıq. Allaha şükürlər olsun
ki, hər il Azərbaycanda daxili vəziyyət daha da sabitləşir, möhkəmlənir və insanlar artıq rahat yaşayır və rahat
yaşamağı da öyrənirlər. Cinayətkarlar da – onlar hələ tükənməyiblər- anlayıblar ki, daha o yollarla getmək
olmaz. Ancaq bəziləri anlamayıblar. Bəziləri bu gün də hələ o fikirlə, o hava ilə yaşayırlar ki, Azərbaycanda
yenidən hakimiyyəti güclə, silahla devirmək, ələ almaq olar.
Ancaq indi bizim dövlətimiz güclüdür. Xalqımız da dövləti dəstəkləyir. Belə xəyalda olan adamlar da
onlardan əvvəl belə işləri görən adamlar kimi öz cəzalarını alacaqlar.
Bu illərdə Azərbaycanda bir çox istiqamətdə işlər gedibdir. Mən sizə deyirəm, birincisi, əsası o idi ki, sabitliyi
əldə edək. Bununla bərabər, Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesini həyata keçirək.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçmək tədbirlərini təmin edək, islahatlar həyata keçirək. Bunların hər biri
özlüyündə çox ağır, çətin problemdir. Çünki əgər insanlar 70 il bir ictimai-siyasi, iqtisadi sistemdə yaşayıbsa, təkcə insanlar yox, dövlət, bütün millət, - qısa bir zamanda başqa sistemə keçmək asan iş deyildir.
Ancaq biz bu yolla çox inamla gedirik. İnamla getdiyimizə görə uğurlar da əldə edirik. O illərdə ki,
Azərbaycanda daxili sabitlik pozulmuşdu, müharibə gedirdi, - və uğursuz müharibə gedirdi, - Azərbaycanın
iqtisadiyyatı dağılmışdı. Mən sizə deyə bilərəm ki, keçmiş Sovetlər Birliyinin tərkibində 70-80-ci illərin sonuna
qədər Azərbaycanın çox güclü iqtisadi potensialı olubdur. Siz Bakını seyr edərkən yəqin ki, bunun nişanələrini
indi də görürsünüz. O dövrdə Azərbaycanın güclü, çox güclü potensialı olubdur. Sizin sözünüzlə desək, altyapı
çox güclü olubdur.
Ancaq o illərdə bunların bir qismi dağılıbdır. Dağılmış bir şəraitdə, iqtisadiyyat inkişaf əvəzinə ilbəil tənəzzül
etdiyi bir halda bunu dayandırmaq lazım idi. İqtisadi vəziyyəti sabitləşdirmək, sonra da inkişaf etdirmək lazım idi.
1996-cı ildən biz bu yolla gedirik. Həyata keçirdiyimiz tədbirlər, demokratikləşmə, dövlət quruculuğu prosesi, çox
dəyərli qanunların qəbul olunması və onların həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatda görülən tədbirlər nəticəsində əldə
edilən inkişaf göz qabağındadır.
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Mən bu gün 1999-cu ilin iqtisadi göstəricilərinə dair rəqəmlərə baxırdım. Biz adətən, özümüzü Müstəqil
Dövlətlər Birliyində olan ölkələrlə müqayisə edirik, - özümüzü Türkiyə ilə, başqası ilə müqayisə edə bilmərik, çünki keçmişdə o dövlətlərlə Sovetlər Birliyində, bir iqtisadi sistemdə olmuşuq və indi də onlarla bərabər
Müstəqil Dövlətlər Birliyindəyik. Ona görə də iqtisadiyyatımızın vəziyyətini onlarla müqayisə edirik.
Müqayisədən görünür ki, 1999-cu ilin yekunlarına görə Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan
12 ölkə içərisində çox hallarda birinci yerdədir. Çox hallarda! Təsəvvür edin, bizdə sənaye istehsalı ilbəil 25 faiz
aşağı düşürdü. Eləcə də kənd təsərrüfatı istehsalı, ümumi daxili məhsulun həcmi aşağı düşürdü. 1996-cı ildən
isə inkişaf edir – ildə 4 faiz, 5 faiz. Məsələn, heç gözlənilməyən şeydir – 1999-cu ildə sənaye istehsalı 4 faiz
inkişaf edibdir. Baxmayaraq ki, sənayemizin böyük hissəsi dayanıbdır, amma biz başqa sahələri canlandırmışıq,
inkişaf edibdir. Məsələn, kənd təsərrüfatında 7 faiz artım var. Ümumi daxili məhsul 7 faiz artıbdır. Bunların
nəticəsində bizdə büdcədən verilən maaşlar artır. İstehlak mallarının qiyməti sabitdir, ya da aşağı düşür. Neçə
ildir ki, bizdə inflyasiya yoxdur, manatın dəyəri sabitdir. Bunlar belə bir ağır şəraitdə əldə olunan göstəricilərdir.
Təbiidir, biz bunların heç biri ilə öyünmürük, heç birini də böyük nəticə hesab etmirik. Biz hələ çox işlər
görməli və çox böyük nəticələr əldə etməliyik. Xalqın hamısının rifah halını, yaşayışını yüksəltməliyik. İqtisadi
potensialımızı hərəkətə gətirməliyik. Biz bu yoldayıq, bu yolla gedirik. Hesab edirəm ki, bu yolda da uğurlar
əldə edəcəyik.
Bir sözlə, mən sizə bildirmək istəyirəm ki, səkkiz illik müstəqillik dövrü bizə qürur hissi gətirir – böyük,
tarixi nailiyyətdir ki, biz artıq müstəqil yaşayırıq, istiqlaliyyətimizə çatmışıq. Siz bildirdiyiniz kimi, Azərbaycan
dünya miqyasında öz yerini tutubdur, onun öz imzası var, öz səsi var. Eyni zamanda problemlərimiz də çoxdur
və bunları həll etməyə çalışırıq.
Yəni müstəqilliyimiz bizim üçün əsas nailiyyətdir. Amma bu müstəqillikdən istifadə edib sosial-iqtisadi
inkişafı təmin etmək və müstəqillik şəraitində insanlarımızın həyat tərzini, rifahını keçmiş Sovetlər Birliyində
olduğundan daha da yüksəklərə qaldırmaq bizim borcumuz, vəzifəmizdir. Bunu da edirik və edəcəyik.
Biz dünya təcrübəsindən istifadə edirik. Bizim üçün çox gözəl təcrübə mənbəyi Türkiyədir. Təbiidir ki,
Türkiyənin keçdiyi yol böyük yoldur. Türkiyə Cümhuriyyəti böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən
yaranandan bəri 75 ildir ki, yaşayır və böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Amma bəzən sizin mətbuatda da
oxuyuram, mənim əziz dostum, qardaşım hörmətli Süleyman Dəmirəllə Türkiyənin müxtəlif yerlərində oluram.
Məsələn, son vaxtlarda biz zəlzələ olan yerə birlikdə getmişdik. Kocaelidə idik, - deyəsən, burada Kocaelidən
millət vəkili var, - oraya getmişdik, çox gözəl görüşlərimiz keçdi. Mən də insanlara xitab etdim, hörmətli
Süleyman Dəmirəl də xitab etdi. Ondan sonra İspartada oldum, orada da bir neçə görüş oldu. Hörmətli
Süleyman Dəmirəl İspartada, Süleyman Dəmirəl adına Universitetdə xalqa xitab etdi. Məsələn, hörmətli
Süleyman Dəmirəl deyirdi: xatırlayın, cümhuriyyət yarananda 12 milyon nüfusu olan Türkiyənin əhalisi indi 65
milyondur. Yaxud da, pulu olmayan o dövlət indi təkcə İsparta şəhərində iki məktəb açdı, nə qədər universitetlər
var, insanlar nə qədər savadlanıblar.
Yəni cümhuriyyət yaranandan indiyə qədər Türkiyənin belə yüksək səviyyəyə çatması üçün, birincisi, zaman
lazım idi. İkincisi, əlbəttə ki, Mustafa Kamal Atatürk kimi müdrik bir liderin liderliyi lazım idi. Ondan sonra isə
böyük Atatürkün qoyduğu yolla sədaqətlə gedən dövlət başçıları lazım idi. Bunlar hamısı var. Hesab edirəm,
Türkiyənin ən böyük sərvəti ondan ibarətdir ki, onun cümhuriyyəti var, tarixi şəxsiyyət olan Mustafa Kamal
Atatürk kimi unudulmaz lideri və onun yolu ilə gedən, demokratiya yolu ilə gedən dövləti, hökuməti və xalqı
var.
Bunlara görə də mən deyirəm ki, biz Türkiyənin təcrübəsindən çox istifadə edirik, Türkiyə bizim üçün
örnəkdir. Məsələn, xüsusən nə üçün? Ona görə ki, Turkiyə xalqı ilə Azərbaycan xalqı qədər bir-birinə yaxın
xalq, millət yoxdur. Siz də bunu ifadə etdiniz, mən də dəfələrlə demişəm ki, biz bir millət, iki dövlətik.
Görürsünüz, dilimiz birdir. Türkdilli dövlətlər var, onlarla siz də görüşürsünüz, biz də görüşürük. Biz onlarla
rusca danışırıq. Çünki mənim azərbaycanca danışdığımı özbək, ola bilər, 10 faiz anlasın, onun da danışdığını
mən 10 faiz anlaya bilərəm. Eləcə də sizin aranızda. Mən bilirəm ki, siz də tərcümansız danışa bilmirsiniz.
Amma görürsünüz, mənim dediklərimin hamısı sizin dediyiniz kimidir. Ola bilər ki, 3 faiz sözlərdə fərq var. Bu,
birincisi.
İkincisi, bizim adətimiz, ənənələrimiz, mənəvi dəyərlərimiz – bunlar hamısı birdir. Ona görə də Türkiyə
bizim üçün hər sahədə örnəkdir və çalışırıq ki, bundan səmərəli istifadə edək.
Bizim xalqımızda Türkiyəyə çox böyük məhəbbət var, - siz bunu hiss etdiniz, - çox böyük sevgi var. Mən
Türkiyədə olarkən dəfələrlə bunu ifadə etmişəm. Hörmətli sədr, bir neçə ay bundan öncə Ankarada mənə
Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı verilərkən orada söylədiyim nitq sizin xatirinizdədir, orada da dedim. Bunun
özü Azərbaycan xalqı üçün böyük bir tarixi hadisədir ki, Azərbaycanın prezidenti böyük öndər Atatürkün adını
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daşıyan Beynəlxalq Sülh Mükafatına layiq görülübdür. Mən bunu təntənəli şəraitdə aldım, sizin hamınız –
dövlət də, hökumət də, Böyük Millət Məclisi də - iştirak edirdiniz. Mən bunu həyatımda ən böyük hadisə hesab
edirəm.
Xatirinizdədir, o vaxt mən orada dedim ki, həyatımda çox dövlət nişanları, çox mükafatlar almışam, Sovetlər
Birliyinin ən yüksək dövlət nişanlarının, mükafatlarının demək olar, hamısını almışam. Yalnız Sovetlər
Birliyinin yox, bir neçə başqa dövlətlərin də. Ancaq 1996-cı ildə məni Türkiyənin dövlət nişanı ilə təltif etdilər,
hörmətli cümhur başkanı Süleyman Dəmirəl onu mənə təqdim etdi. 1999-cu ildə isə – qərar aprel ayında qəbul
olunmuşdur, ancaq xəstəxanada olduğuma görə təqdimat gecikdi – mənə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı verildi. Mən o vaxt da demişəm, bu gün də deyirəm: bu, bizim Azərbaycan xalqına Türkiyə dövləti tərəfindən
göstərilən qayğıdır, hörmətdir. Gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinə qayğıdır. Yəni bu mükafat təkcə mənə aid
deyil, bütün xalqımıza, millətimizə, bütün dövlətimizə aiddir.
Türkiyənin həyatında Böyük Millət Məclisinin çox önəmli yeri var. 1996-cı ildə mən Böyük Millət
Məclisində geniş nitq söylədim – ola bilər, sizlərdən orada olanı vardı, xatırlayırsınız. Orada mən dedim ki,
keçmişdə, Sovetlər Birliyi zamanı qəzetlərdə yazırdılar ki, Türkiyənin Böyük Millət Məclisi bunu etdi, onu etdi.
Bu, hər dəfə bizdə böyük qürur hissi doğururdu. Amma eyni zamanda müxtəlif duyğular yaradırdı. Çünki biz
Sovetlər Birliyinin tərkibində olaraq qəlbimizdə Türkiyəyə, Böyük Millət Məclisinə, Mustafa Kamal Atatürk
şəxsiyyətinə böyük hörmətlə yanaşırdıq. Məsələn, Böyük Millət Məclisi xalqımızın, o cümlədən mənim kimi bir
insanın gözündə elə bir anlayış idi ki, o, dünyanın ən böyük məclislərindən biridir. Ona görə mən Böyük Millət
Məclisində, bütün millət vəkillərinin qarşısında nitq söyləyərkən bu sözləri dedim. Dedim ki, Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin böyük tarixi var. Birincisi, bunun əsasını qoyan, bunu yaradan, bunun banisi Mustafa Kamal
Atatürkdür. İkincisi, bu, böyük demokratiya yolu keçmiş millət məclisidir və Türkiyənin həyatında çox böyük
rol oynayır, böyük təcrübəsi vardır.
Ona görə də biz sizin bu təcrübənizdən daim istifadə edirik. Bu baxımdan parlamentlərarası əlaqələrin də çox
böyük əhəmiyyəti var. Mənə dedilər ki, siz bu gün Azərbaycanın Milli Məclisində çox dəyərli nitq söyləmisiniz
Sizin fikirləriniz, bizim millət vəkillərinin bir-biri ilə daimi əlaqələri təbiidir ki, bizə lazımdır.
Bizim parlament 1995-ci ildə seçilmiş Milli Məclisdir. Bu, gənc parlamentdir. Biz demokratiya qururuq və
deyə bilmərəm ki, demokratiyanı istənilən səviyyəyə qaldıra bilmişik. Əgər belə desəydik, bu, yanlış, səhv
olardı. Çünki qısa bir müddətdə belə ola bilməz. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin nə qədər tarixi var – 1923-cü
ildən indiyə qədər. Bəlkə parlament ondan da öncə yaranmışdır, cümhuriyyət ondan sonra yaranmışdır. Elədir,
mən səhv etmirəm ki? Nə qədər böyük tarixi var, nə qədər böyük yol keçibdir.
Amma bu gün də yenə, - bu ifadəmə görə üzr istəyirəm, - qüsursuz deyildir. Elədirmi? Ona görə bizim də Milli
Məclisimiz yol keçir. Təbiidir, heç də düşünməməliyik ki, bizə 70 il lazımdır ki, gəlib sizin səviyyənizə çataq. Yox,
biz sizin təcrübənizdən və dünyanın digər demokratik parlamentlərinin təcrübəsindən istifadə edərək daha da sürətlə
gedəcəyik və tez bir zamanda gəlib çatacağıq. Amma bunun üçün zaman lazımdır.
Bu ilin sonunda, noyabr ayında bizdə yeni seçkilər olacaq, çünki beş il bitir. Güman edirəm ki, bu seçkilər
daha da demokratik olacaq, Azərbaycan cəmiyyətini daha da geniş təmsil edəcək, Milli Məclisimiz bu beş ildə
əldə etdiyi təcrübəni daha da artıracaqdır. Beləliklə, biz müstəqil Azərbaycanı yaşadacaq, inkişaf etdirəcəyik.
Bizim əlaqələrimiz haqqında çox danışmaq olar. Ancaq hesab edirəm, ən böyük nailiyyətimiz bir də odur ki,
biz Azərbaycanın Xəzər dənizindəki böyük sərvətlərini – neft və qaz yataqlarını dünyaya təqdim etdik. 1994-cü
ildə «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq. Bu barədə Türkiyə ilə daim bərabər çalışdıq. Nəhayət, Bakı – Ceyhan neft
kəmərinin yaranması haqqında noyabr ayında İstanbulda tarixi bir saziş imzaladıq.
Doğrudur, indi bizə çox sual verirlər ki, nə üçün işə başlanmayıbdır? Bunu siz bilirsiniz, biz də bilirik.
Türkiyə ilə Azərbaycan bu layihə barədə eyni mövqedədirlər. Amma Gürcüstan bəzi şərtlər qoyubdur. Bu
yaxınlarda Ankarada bu barədə danışıqlar getdi. İndi, fevral ayının 12-də Azərbaycanda toplaşacaqlar. Hörmətli
Süleyman Dəmirəl Gürcüstanda olarkən orada bu məsələni müzakirə etmişdir. Mən də Moskvada olarkən
Gürcüstanın prezidenti Şevardnadze ilə bu barədə danışdım. Hesab edirəm ki, onlar o şərtləri aradan qaldıracaqlar
və ondan sonra biz Bakı–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsinə başlayacağıq.
Təbiidir ki, bu, əsrlərə xidmət edən bir xətt olacaqdır. Yalnız Azərbaycan neftinin ixrac olunması üçün xətt
yox, eyni zamanda dövlətlərimizin bir-biri ilə sıx bağlanması xəttidir. Yəni bu, böyük hadisədir, bunun böyük
siyasi əhəmiyyəti var – bizim bölgədə, Azərbaycanda, Türkiyədə, Qafqazda, xüsusən Cənubi Qafqazda
təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün böyük əhəmiyyəti var. Təbiidir ki, biz bunu da həll edəcək, həyata
keçirəcəyik.
Əgər bu məsələlər barəsində danışsaq, neçə saat vaxt lazımdır. Ancaq mən bəzi məsələlərə toxundum. Bir də
bildirmək istəyirəm ki, sizin buraya ziyarətiniz, təbiidir ki, bizim ictimaiyyət üçün çox əhəmiyyətlidir və
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xalqlarımız, dövlətlərimiz arasında əlaqələrin daha da yüksəklərə qalxmasına yardım edəcəkdir. Buna görə də
sizə və sizin bütün nümayəndə heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm.
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ABŞ-ın "DEVON ENERJİ KORPOREYŞN" ŞİRKƏTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ
QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
10 fevral 2000-ci il
Heydər Əliyev: Mənə məlumat veriblər ki, siz buraya gəlmisiniz və bir neçə görüş keçirmisiniz, mənimlə
də görüşmək istəyirsiniz. Ancaq bu gün işim o qədər çox olub ki, görürsünüz, sizinlə belə gec görüşürəm. Sizin
şirkət barədə və "Pennzoyl" şirkətini almağınız haqqında mənə məlumat veriblər. Başa düşürəm ki, siz
Azərbaycana gəlib burada əməkdaşlıq edəcəksiniz. Buyurun, sizi dinləyirəm.
Lərri Nikols ("Devon Enerji Korporeyşn" şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru): Cənab
prezident, çox sağ olun ki, gərgin iş cədvəlinizdən vaxt ayırıb bizi qəbul edirsiniz. Sizi yeni yüzillik, habelə
Davosda keçirdiyiniz uğurlu görüşlər münasibətilə təbrik etmək istəyirik və Birləşmiş Ştatlara səfərinizdə Sizə
uğurlar diləyirik.
İcazə verin, ən əvvəl atamı Sizə təqdim edim: Con Nikols şirkətin fəxri sədri və təsisçisidir. Bu yaxınlarda
ABŞ-da ən güclü və təsirli 100 neft-qaz hasilatçısından biri elan olunmuşdur.
Heydər Əliyev: Təbrik edirəm.
Lərri Nikols: Sizinlə görüşməkdən məqsədimiz "Devon Enerji Korporeyşn" şirkətini Sizə təqdim
etməkdir. Keçən il "Pennzoyl" şirkəti ilə birləşdikdən sonra biz hazırda ABŞ-da neft və qaz sənayesi sahəsində
fəaliyyət göstərən ən güclü 10 şirkətdən birinə çevrilmişik. Hazırda bizim ehtiyatlarımız 650 milyard barelə
bərabərdir. Neftin ekvivalenti kimi götürdükdə hər gün 230 min barel qaz və neft hasil edirik. Şirkətimizin
ümumi qiyməti təxminən 6 milyard dollardır. Biz çox sürətlə inkişaf edirik, keçən il faktiki olaraq 2 dəfə
böyümüşük. Ümumiyyətlə, şirkətimiz 11 il bundan əvvəl təsis olunub və ötən müddətdə 84 dəfə böyümüşdür.
"Pennzoyl"la birləşdikdən sonra da xarici ölkələrdə əməliyyatlarımız davam edir. Braziliyada,
Venesuelada, Misirdə, ən vacibi isə Azərbaycanda işimiz var. Fəxrlə deyə bilərik, - biz Azərbaycanda işləyən
şirkətlər arasında yeganə şirkətik ki, ən böyük payımız, istehsal gücümüz buradadır. Bizə burada fəaliyyətimizi
daha da genişləndirməyi məsləhət görüblər.
Məqsədimiz "Pennzoyl" şirkətinin Azərbaycanda başladığı fəaliyyəti davam etdirmək və mümkün qədər
genişləndirməkdir. Burada bizim ofisimiz fəaliyyət göstərir və ona cənab İqor Yefimoff rəhbərlik edir. Biz
ofisimizi də genişləndirmək əzmindəyik.
"Pennzoyl" şirkətinin başladığı proqramı da davam etdiririk. Bu, bizim sponsorluq etdiyimiz proqramdır
və azərbaycanlı tələbələrin ABŞ-da təhsil almasına maliyyə cəhətdən yardım göstəririk. Ümidvarıq ki, onlar
təhsillərini başa vurduqdan sonra Azərbaycana yaxşı mütəxəssis kimi dönəcəklər.
Məlum olduğu kimi, "Pennzoyl" şirkəti uşaq vərəm sanatoriyasının yenidən qurulmasında böyük işlər
görmüşdür. Keçən il biz sanatoriyaya əlavə çarpayılar da vermişik, ötən ay isə dava-dərman ayırmışıq. Eyni
zamanda mədəniyyət sahəsində də sponsorluğumuzu davam etdirir, muzeylərlə bağlı proqramlarda fəal
işləyirik.
"Devon Enerji Korporeyşn"in Azərbaycanda çox az vaxt ərzində fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq,
öyrənmişik ki, ölkənizə qarşı 907-ci maddə var. ABŞ tərəfindən çox böyük ədalətsizlik olmuşdur. Bununla
əlaqədar mən prezident Bill Klintona məktubla müraciət etmişəm və onun surətini Sizə çatdıracağam. Digər
şirkətlərin bu məsələ ilə bağlı əsas diqqəti nəyə yönəltdiklərini bilmirəm, lakin mən bu sahədə Azərbaycana
yardımçı olmaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Öz ştatımdan olan senatorlarla çox sıx işləyəcəyəm ki, bu
məsələni onların diqqətinə çatdırım.
Məlum olduğu kimi, biz "Pennzoyl"un ABƏŞ-də başladığı işi davam etdiririk və ümidvarıq ki, bu uğurlu
olacaqdır. Bu yaxınlarda "Qarabağ" yatağında yeni quyular qazmışıq. Məlum olduğu kimi, bu, 1996-cı ildə
imzalanmış müqavilənin bir hissəsidir. Kommersiya baxımından orada işi davam etdirmək bir o qədər də sərfəli
deyil, ona görə də lisenziyaları ARDNŞ-ə qaytarmışıq. Zənnimizcə, elə bir vaxt gələcək ki, orada işləmək
kommersiya baxımından faydalı olacaq və biz işimizi davam etdirəcəyik.
Heydər Əliyev: Doğrudur.
Lərri Nikols: Biz qazdan istifadə stansiyasında da fəal iştirak edirik. Məlum olduğu kimi, həmin stansiya
1 milyard kubmetr qaz verir. Lakin bu stansiya ilə əlaqədar bir problemimiz var və ümidvarıq ki, Sizin
köməyinizlə onu da həll edəcəyik. Biz Azərbaycanda uzunmüddətli işə qatılmışıq və ümid edirik ki,
əməkdaşlığımız davamlı olacaqdır.
Bu görüşə əliboş gəlməmişik, bir hədiyyəmiz var və onu Sizə təqdim etmək istəyirik. Bu, məşhur
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Amerika heykəltəraşı Frederik Reminqtonun "Kovboy" əsəridir. Onda irəliləyiş ruhu var və bizim Oklahoma
ştatında bu ruh çox yüksək olmuşdur. Cənab prezident, elə bilirik ki, bu heykəldə Sizin də irəliyə doğru getmək
əzminiz əks olunmuşdur.
Heydər Əliyev: Sizin verdiyiniz məlumatlar əsasında işlərinizlə tanış oldum. Bu məlumatlara görə
təşəkkür edirəm.
Biz "Pennzoyl" şirkəti ilə çox sıx əməkdaşlıq etmişik, onların gördükləri işlərin hamısını - sponsorluğunu,
başqa işlərini bilirəm. Mən hiss etdim ki, siz bunları davam etdirirsiniz. Hesab edirəm, siz ki belə niyyətlərlə
Azərbaycana gəlmisiniz, burada uğurla işləyə bilərsiniz.
"Pennzoyl" şirkəti buraya ən ilk gələn şirkətlərdən biri idi. Sonra, bilmirəm, onun daxilində nə oldusa,
burada işini zəiflətdi. Amma biz onun üçün çox böyük imkanlar yaratmışdıq. Mən hiss edirəm ki, siz burada çox
ciddi işlər görmək istəyirsiniz. Mən də burada ciddi, məsuliyyətlə iş görən hər bir şirkəti dəstəkləmişəm və bu
gün də dəstəkləyirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, sizin şirkətin Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsi üçün
müvafiq təkliflərinizə diqqətlə baxılacaq və bu barədə sizə lazımi kömək ediləcəkdir.
907-ci maddəyə sizin münasibətinizi mən çox qiymətləndirirəm. Bəzi şirkətlər də təşəbbüs göstərib
prezident Klintona məktublar göndərmişlər. Ancaq heç də hamısı yox. Siz indi Azərbaycanda işə başlayarkən
bu məsələyə diqqət yetirdiyinizə görə mən bunu qiymətləndirirəm. Amerika ədalətli ölkədir, amma ədalətsiz
işlər də görülür. Bunlardan biri də 907-ci maddədir.
Çalışın, çünki əgər bu işdə hansısa günahımız olsaydı, biz heç kəsi buna cəlb etməzdik. Azərbaycan
günahsız olaraq cəzalanıb və bu cəzanı da üstündən götürmək mümkün olmur. Bu, çox qəribədir. Hər halda mən
ümid edirəm ki, bu problemi həll etməyimiz üçün sizin də səyləriniz müəyyən kömək olacaqdır.
Hədiyyənizə görə təşəkkür edirəm. Əgər sizin şirkət belə sürətlə irəliyə getməyə çalışırsa, deməli,
Azərbaycanda sizin üçün meydan var. Biz də həmin sürətlə irəliyə getməyə çalışırıq. Ona görə qısa müddətdə
çox böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Amma bunların nəticələri hələ qabaqdadır, irəlidədir. İrəliyə də sürətlə
gedirik.
Mən çox məmnunam ki, sizinlə tanış oldum. Çox məmnunam ki, atanızı da gördüm, tanıdım və tanış
oldum. Güman edirəm, bundan sonra Azərbaycana tez-tez gələcəksiniz və şübhə etmirəm ki, Azərbaycanı
sevəcəksiniz. Çünki xalqımız qonaqpərvər, mehriban xalqdır. Ölkəmiz təbiətcə gözəldir. İşləri də elə aparırıq ki,
qonaq gələn insanların hamısı bizdən razı olsun. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
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BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN 80 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ BDU-nun VƏ BİR SIRA
XARİCİ ÖLKƏ UNİVERSİTETLƏRİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
11 fevral 2000-ci il
Hörmətli alimlər!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Azərbaycan Dövlət Universitetinin – indi ona Bakı Dövlət Universiteti deyirlər – 80 illik yubileyi münasibətilə
mən həm Azərbaycana gəlmiş qonaqlarla, həm də universitetin alimləri ilə bu gün qısamüddətli bir görüş üçün fürsət
əldə etmişəm.
Azərbaycan Dövlət Universiteti tariximizdə çox böyük yer tutur. Məlumdur ki, o, 1919-cu ildə
Azərbaycanda xalq cümhuriyyəti hakimiyyətdə olduğu zaman təşkil edilmiş və xalqımızın tarixində ilk
universitetdir. Bu universitet təkcə bizim xalqımızın yox, ümumiyyətlə, Şərq aləminin ilk dünyəvi universitetidir. O, 80 illik fəaliyyəti dövründə Azərbaycana xidmət edibdir və Azərbaycanda təhsilin, elmin
inkişafında böyük nailiyyətlər əldə edibdir.
İndi Azərbaycanda universitetlər də çoxdur. Bizim 1945-ci ildə yaranmış Elmlər Akademiyamız, böyük
alimlərimiz vardır. Bizdə təhsil çox inkişaf edibdir. Azərbaycanda demək olar ki, təhsil almayan adam yoxdur.
Azərbaycanda ümumi icbari təhsil sistemi çoxdan yaranıbdır və həyata keçirilir. Bütün bunların hamısında
Azərbaycanın universitetlərinin, yəni ali məktəblərinin çox böyük əməyi, xidməti vardır. Bunların içərisində isə Bakı
Dövlət Universiteti xüsusi yer tutur. Çünki son illər Azərbaycanda yaranan bir çox universitetlər, ali təhsil ocaqları
Bakı Dövlət Universitetindən ayrılaraq müstəqil ali məktəbə, universitetə çevriliblər.
Bütün bunlara görə də Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda çox böyük hörmətə malikdir. Təbiidir ki,
onun tarixi həmişə bizim arzu etdiyimiz, istədiyimiz kimi olmayıbdır. Yaranandan sonra onun həyatında böyük
nailiyyət nümayiş etdirən dövrlər də olubdur. Ancaq totalitar rejim dövründə, xüsusən 1930-cu illərdə
Azərbaycanda ziyalılara və bir çox elm, təhsil adamlarına ədalətsiz münasibət göstərilən zaman, onlar repressiya
edilən zaman universitetin də görkəmli şəxsiyyətləri repressiya qurbanları olublar.
Sonrakı dövrlərdə də, xüsusən Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra da Bakı Dövlət
Universitetinin bu günə gəlib çatması üçün çox işlər görmək lazım idi. Yəni demək istəyirəm ki, universitetin
tarixi, ümumiyyətlə, təbiidir, hər bir tarix müxtəlif mərhələlərdən ibarətdir. Mən çox məmnunam ki, Bakı
Dövlət Universiteti indiyə qədər olduğu kimi, Azərbaycan ali təhsilinin önündə gedir. O, Azərbaycanda olan
bütün universitetlərin, institutların və digər ali təhsil ocaqlarının hamısına örnəkdir, gözəl təcrübə əldə edibdir.
Mən çox xoşbəxtəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyində iştirak etmişəm, Azərbaycanın o
vaxtkı rəhbəri kimi, həmin yubileyin hazırlanmasında, təşkil olunmasında lazımi tədbirlər görmüşəm və
universitetin professorları, müəllimləri, tələbələri ilə görüşlər keçirmişəm. Mənim ondan sonra da universitetlə
əlaqəm olubdur. Universitetin 60 illiyi də, 50 illiyində olduğu kimi, mənim iştirakımla keçibdir. Çünki mən o
vaxt da Azərbaycanın rəhbəri idim. Düşünürəm ki, universitetin 70 illiyi qeyd olunmayıbdır. O vaxt mən Azərbaycanda deyildim. Ancaq biz universitetin 75 illik yubileyini çox böyük təntənə ilə qeyd etdik. Biz möhtəşəm
Respublika sarayında böyük yubiley tədbiri keçirdik. İndi universitetin 80 yaşı tamam olubdur və təkliflər
verildi ki, bu yubileyi də qeyd edək. Belə çıxır ki, biz universitetin yubileyini hər beş ildən bir qeyd edəcəyik.
Bəlkə bu da təbiidir. Çünki, yenə də deyirəm, universitet Azərbaycanın təhsil sistemində və cəmiyyətimizdə
xüsusi yerə malikdir.
Son zamanlar universitetin işində böyük dəyişikliklər meydana çıxıbdır. Onlar bizim ictimaiyyət tərəfindən
də böyük rəğbətlə qarşılanır. Hesab edirəm, universitetin işinin canlanması həm professor-müəllim heyətini,
həm də tələbələri ruhlandırır.
İndi bizim təhsil sahəsində islahatlarımız həyata keçirilir. Təbiidir ki, bu islahatlar da müəyyən çətinliklərlə
rastlaşır. Çünki biz 70 il sovet sosialist sistemində yaşamışıq və Azərbaycanda təhsil həmin hökumətin, dövlətin
prinsipləri əsasında qurulubdur.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o dövrün təhsil sistemi çox yaxşı təhsil sistemi olubdur. Əgər o olmasaydı,
Azərbaycanda qısa bir zamanda təhsil, xalqın savadlanması, elmin inkişafı sahəsində belə müsbət dəyişikliklər
olmazdı. Biz, indi yaşayan adamlar və bizdən gənc olan insanların hamısı həmin təhsil sisteminin bəhrələriyik.
Biz, burada oturanların hamısı, Azərbaycanın bütün alimləri o təhsil sistemində – həm orta, həm də ali
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məktəbdə təhsil almışıq. Ona görə də mən sovet hakimiyyəti dövründəki təhsil sistemini yüksək qiymətləndirirəm. İndi konyunkturaya uyan bəzi adamlar vardır. Belələri dünən bir söz, bu gün bir söz deyirlər, sabah başqa bir
söz deyəcəklər. Ola bilər ki, belə adamlar cəmiyyətdə müvəqqəti uğur qazana bilsinlər. Ancaq cəmiyyət onları heç
vaxt ciddi qəbul etmir.
Tarixi təhrif etmək olmaz. Tarixdə hər şeyin öz yeri vardır. O nə sizdən, nə bizdən, nə də heç kəsdən asılı
deyildir. Tarix obyektiv bir prosesdir. Bu obyektiv prosesə təsir etmək, müəyyən vaxtlarda onu zəiflətmək,
gücləndirmək, məcrasından çıxarmaq olar. Müxtəlif hallar ola bilər. Amma bu obyektiv prosesi dayandırmaq və
ona ciddi təsir göstərmək mümkün deyildir. Bu tarixdir.
Bizdə tarixi təhrif edənlər olubdur. Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra keçmiş tariximiz təhrif edilibdir.
Təəssüflər olsun ki, indi, sovet hakimiyyəti dağılandan sonra yenə də keçmişi təhrif edirlər. Bilirsiniz, o vaxtkı
dövrdən ibrət götürmürlər. Siz alimlərsiniz, bunu bilirsiniz. Hesab edirəm ki, bu sözləri sizə deməyimin elə bir
əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq bu sözləri sizə deyərkən mən öz mövqeyimi bildirirəm. Mənim də mövqeyim ondan
ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı, təhsili 70 illik sovet hakimiyyəti dövründə böyük inkişaf yolu keçibdir. Xalqımız
təhsillənib, yüksək təhsilə, elmə malik olubdur. Xalqımızın mədəniyyəti yüksəlib və respublikamız o vaxt da,
indi də dünyəvi dövlət, ölkə kimi bütün başqa dövlətlərlə bir yerdədir. Ola bilər, bir çox ölkələr daha da çox
inkişaf edibdir. Məsələn, bəziləri az inkişaf edibdir. Bu da təbiidir: dünya da müxtəlifdir.
Ona görə də bu fikirləri sizə çatdıraraq bildirmək istəyirəm ki, o dövrün təhsil sistemi heç də pis deyildi.
Mən ondan məmnunam. Çünki mən özüm də o təhsil sisteminin yetişdirməsiyəm, başqaları da, siz də həmin
təhsil sisteminin yetişdirmələrisiniz. Amma o təhsil sistemi Sovetlər İttifaqı, sovet hakimiyyəti qapalı dövlət
şəraitində yaşadığı bir zaman ancaq o hakimiyyətə məxsus bir sistem idi. İndi isə biz müstəqil ölkəyik. Təkcə
biz yox, elə Rusiyada da, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş, indi müstəqil dövlət olan ölkələrdə də bu
proseslər gedir. İndi biz istəyirik ki, ölkəmizin bütün sahələrində proseslər dünya ilə tam uyğun formalarda
inkişaf etsin. Təhsil sahəsində islahatların keçirilməsi məhz bu məqsədi daşıyır. Bizim təhsilin məzmunu
yüksəkdir. Amma onun forması və təhsilin bəzi ayrı-ayrı mərhələlərdə müddəti, yaxud onların nəticəsi indi
dünyada, xüsusən Qərb ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə olan sistemlərdən bir az fərqlidir. Ona görə də indi
biz bu islahatları həyata keçiririk ki, bizim təhsil sistemi də həmin o ümumdünya təhsil sisteminə uyğun olsun.
Azərbaycanda bu proses gedir və biz bu prosesi aparacağıq. Ümidvaram ki, hər bir keçid dövrü, hər bir
proses, ola bilər, bir müddət işləri zəiflədir. Amma sonra – qarşıda qoyulan məqsəd əldə edilən zaman inkişaf
sürətlənir. Təbiidir ki, bu, bizim təhsil sahəsində də, Bakı Dövlət Universitetinin həyatında da belə olacaqdır.
Bu gün burada qonaqlarımız vardır. Mənə dedilər ki, dost, qardaş Türkiyədən bir çox universitetlərin
rektorları buraya gəliblər. Moskva universitetinin rektoru buraya gəlibdir. Gürcüstanın Tbilisi universitetinin
rektoru buradadır. Başqa qonaqlar da vardır. Bunlar çox sevindirici haldır. Bunlar bizim həyatımızın yeni bir
mənzərəsidir.
Biz keçmişdə Sovetlər İttifaqının tərkibində olanda – təbiidir ki, universitetin 50 illik, 60 illik yubileyləri
mənim xatirimdədir – nümayəndələr yalnız Sovetlər İttifaqının daxilindəki cümhuriyyətlərdən, yaxud da ki, ali
məktəblərdən gəlirdi. Ancaq indi dünyanın hər yerindən qonaqlar gəlir. Elə bu da bizim müstəqilliyimizin və
müstəqilliklə əlaqədar olaraq ölkələrimizin – Azərbaycanın və başqa ölkələrin dünya prosesinə qoşulmasının
nəticəsidir. Mən qonaqlarımızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və onlara təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb gəliblər.
Onlar həm universitetlə tanış olacaqlar, arzu edərdik ki, həm də Azərbaycanın bu günü ilə tanış olsunlar.
Əminəm ki, bizim universitetlərin, xüsusən Bakı Dövlət Universitetinin dünyanın bir çox universitetləri ilə əlaqələri daha da geniş olacaqdır.
Mən bildiyimə görə, indi bu əlaqələr çox genişdir. Amma bu əlaqələr təkcə ondan ibarət deyildir ki, yubileyə
kim gəlib, kim gəlməyibdir. Bu əlaqələr genişdir və mənim bu barədə məlumatım vardır. Bu da son illərin
nailiyyətidir. Bu da bizim müstəqilliyimizin nailiyyətidir.
Bir daha qeyd edirəm, biz keçmişə layiqli qiymət verərək, eyni zamanda, Azərbaycanda əldə etdiyimiz
dövlət müstəqilliyini xalqımız, millətimiz üçün tarixi hadisə, böyük nailiyyət hesab edirik. Əminəm ki,
Azərbaycan bundan sonra da daim müstəqil dövlət olacaqdır.
Bu müstəqillik dövründə keçid mərhələsinin bir çox çətinliklərinə baxmayaraq – ölkəmizdə bu çətinliklər
həm daxili, həm də xarici vəziyyətlə əlaqədar olubdur – Azərbaycan artıq 1995-96-cı illərdən inkişaf
mərhələsinə başlayıbdır. Azərbaycanda bir zaman – 1989–90-cı illərdən iqtisadiyyat ilbəil tənəzzül etdi. Amma
1995–96-cı illərdən Azərbaycanda bu islahatların keçirilməsi və yeni iqtisadi sistemin tətbiq olunması
ölkəmizin iqtisadi inkişafını təmin edibdir.
Biz bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə islahatlar həyata keçiririk. İqtisadiyyat genişdir – sənaye də,
infrastruktur da, nəqliyyat da, kənd təsərrüfatı da var. Biz bütün bu sahələrdə islahatlar aparırıq, özəlləşdirmə
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proqramı həyata keçiririk. Bunların da nəticəsində nailiyyətlərimiz vardır. Doğrudur, bu nailiyyətlər bizim
istədiyimiz səviyyədə deyildir. Birincisi, ona görə ki, keçid dövründə bundan artıq bir şeyə nail olmaq bəlkə də
mümkün deyildi. İkincisi də, bilirsiniz ki, keçmiş Sovetlər İttifaqına məxsus olmuş başqa respublikalardan fərqli
olaraq Azərbaycan müstəqilliyini əldə edən zamandan Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir.
Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən Ermənistan Azərbaycana qarşı torpaq iddiası və Dağlıq Qarabağı Ermənistana
birləşdirmək iddiası irəliyə sürərək münaqişəyə başlamışdır, sonra bu münaqişə müharibəyə çevrilmişdir. Bu
müharibə nəticəsində çoxlu qanlar tökülüb, çoxlu itkilər verilibdir.
Müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın ərazisinin
20 faizi işğal olunubdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox azərbaycanlı vətəndaşlarımız öz
yerlərindən-yurdlarından çıxarılıblar. Onlar artıq 7 ildir ki, ağır şəraitdə və əksəriyyəti çadırlarda yaşayırlar. Bu,
bizim həyatımızda həm sosial-iqtisadi, həm də siyasi nöqteyi-nəzərdən ağır, ən çətin problemdir.
Biz 1994-cü ildən Ermənistan ilə atəşin kəsilməsi haqqında saziş imzalamışıq. Biz buna həmişə riayət edirik.
İndi artıq döyüş, müharibə yoxdur. Amma hələ sülh də yoxdur. Biz beynəlxalq təşkilatlar – ATƏT, onun
tərkibində olan Minsk qrupu vasitəsilə, Minsk qrupunun həmsədrləri – Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın
və Fransanın iştirakı ilə sülh danışıqları aparırıq. Amma eyni zamanda, son zamanlar Ermənistan və Azərbaycan
prezidentlərinin bilavasitə görüşlərinin keçirilməsi lazım olubdur. Biz bunu da həyata keçiririk. Azərbaycana çox
böyük zərbələr vurulmasına baxmayaraq, bizim məqsədimiz məsələni sülh yolu ilə həll etməkdən ibarətdir. Ümid
edirəm ki, biz buna nail olacağıq.
Azərbaycanın bu ağır problemi başqa ölkələrdə yoxdur. Doğrudur, Gürcüstan da buna bənzər bir problemlə
yaşayır – orada Abxaziya münaqişəsi vardır, onlarda da qaçqınlar, köçkünlər vardır. Rusiyanın da özünün
problemləri vardır. Böyük Rusiya üçün Çeçenistan problemi elə böyük bir problem deyildir. Amma bizim 8
milyon əhalimizdən bir milyonu qaçqın vəziyyətindədirsə, torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadırsa, demək, bu, başqa ölkələrdən çox fərqlidir.
Yenə də deyirəm, bu, bizim həyatımızı həm gərginləşdirir, həm, təbiidir ki, iqtisadi inkişafımızın sürətinin
artmasına maneçilik törədir, həm də siyasi nöqteyi-nəzərdən bizim üçün zərərlidir. Amma güman edirəm ki, biz
münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olacağıq.
Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanda təhsil davam edibdir.
Məktəblər var, hətta o çadır şəhərciklərində də məktəblər yaradılıbdır – çadırda yaşayan uşaqlar məktəbə
gedirlər, təhsil alırlar. Yəni Azərbaycanda təhsildən kənarda uşaq, gənc yoxdur. Bizim Təhsil Nazirliyimiz və
universitetlərimiz də bu sahədə öz fəaliyyətlərini göstərirlər.
Bu gün mən qonaqlarımızı böyük məmnuniyyətlə salamlayıram. Moskva Dövlət Universiteti keçmiş
Sovetlər İttifaqında çox böyük nüfuza malik olmuş yüksək təhsil ocağıdır. O, Sovetlər İttifaqının bütün
universitetləri üçün həmişə nümunə idi. Mənim həyatım belə olubdur ki, Moskvada işləyərkən – Sov.İKP MK
Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən bir neçə digər sahə ilə yanaşı,
bu sosial-mədəni sahəyə də rəhbərlik edirdim. O cümlədən, bütün təhsil sahəsi mənim rəhbərliyim altında idi. O
vaxt Sovetlər İttifaqında təhsillə bağlı üç nazirlik – Ali Təhsil Nazirliyi, Maarif Nazirliyi (bu, orta məktəblər
nazirliyi idi) və Texniki Peşə Məktəbləri Nazirliyi – var idi. Bu üç nazirlik Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini kimi mənə bağlı idi. Ona görə də, təbiidir ki, o vaxt mən bu nazirliklərlə yaxından işləyirdim, onların
müxtəlif tədbirlərində, kollegiya iclaslarında iştirak edirdim.
Xatirimdədir, o vaxt Sovetlər İttifaqında 850-yə qədər universitet var idi. Mən o zaman Ali Təhsil
Nazirliyində bütün universitet rektorlarının toplaşdığı geniş müşavirələrdə bir-iki dəfə iştirak etmişəm, nitq
söyləmişəm və bu işlərlə çox ciddi məşğul olmuşam. 1983-cü ildə biz Sovetlər İttifaqında ilk dəfə məktəb
islahatı keçirdik. Məktəb islahatı haqqında qanunların, bütün qərarların hazırlanması mənə həvalə olunmuşdu,
həmin komissiyaya mən rəhbərlik edirdim. Mən o vaxtkı Sovetlər İttifaqının parlamentində – Ali Sovetində bu
barədə böyük məruzə etmişəm və həmin islahat qanunlarının və qərarlarının, demək olar ki, müəllif heyətinə
başçılıq etmişəm. Ona görə də mən bunları bilirəm.
Bu baxımdan Moskva Dövlət Universitetini də çox yaxşı tanıyıram. O vaxt bu universitetin rektoru
akademik Loqunov idi. O, mənə tez-tez müraciət edərdi. Mən də Moskva Dövlət Universitetinə xüsusi qayğı
göstərərdim, kömək edərdim. Xüsusən, onların inşaat, maliyyə və digər işləri ilə ciddi məşğul olardım.
Moskva Dövlət Universiteti Azərbaycanda böyük hörmətə malik olubdur. 1970-ci illərdə – mən burada
işləyərkən biz Azərbaycanda yüksək səviyyəli kadrların hazırlanması ilə çox ciddi məşğul olurduq. Təbiidir ki,
bu kadrların hazırlanması işinin böyük bir hissəsi Azərbaycanın universitetləri, ali məktəbləri, institutları
vasitəsilə aparılırdı. Amma Azərbaycanın rəhbəri kimi, şəxsən mən bunu yetərli hesab etmirdim. İstəyirdim ki,
bizim gənclər təkcə öz respublikasında – Azərbaycanda yox, kənarda da təhsil alsınlar. Təbiidir ki, o vaxt bizim
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imkanımız yox idi ki, gənclərimizi Almaniyaya, İngiltərəyə, Fransaya, Amerikaya təhsil almağa göndərək – bu
imkan bizdə yox idi. Amma Sovetlər İttifaqının müxtəlif universitetlərində gənclərimizin təhsil alması üçün
imkan əldə etmişdik. O vaxt mənim təşəbbüsümlə, sovet hökumətinin qərarı ilə Azərbaycandan ildə 800–850
gənc, demək olar ki, güzəştli imtahanlarla Sovetlər İttifaqının təxminən 40–45 şəhərindəki universitetlərə
göndərilirdi.
Biz o vaxt gənclərimizi təhsil almağa ən çox Moskva Dövlət Universitetinə göndərməyə çalışırdıq.
Xatirimdədir, biz ildə təxminən 150 gənci Moskva Dövlət Universitetinə göndərirdik. İndi onların çoxu ali təhsil
alıb, sonra alim olublar, elmi dərəcə qazanıblar, bəziləri Rusiyada qalıb işləyiblər, çoxları Azərbaycana qayıdıblar.
Ona görə də Moskva Dövlət Universitetinin rektorunun burada olması məni çox sevindirir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin universitetləri ilə bizim əlaqələrimiz Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi əldə
olunandan sonra yaranıbdır. Amma bu əlaqələr çox sürətlə inkişaf edir. Mən bundan çox məmnunam.
Türkiyədə universitetlər tarix nöqteyi-nəzərindən Azərbaycandan xeyli sonra yaranıbdır. İndi bizim türk
dostlarımız bu barədə bilməlidirlər ki, Azərbaycan çox irəlidə olubdur. Türkiyədə universitetlər yaranandan
sonra bu proses çox sürətlə inkişaf edibdir. Ona görə də indi Türkiyənin çox yüksək elmi, texniki, maliyyə
potensialına malik olan böyük universitetləri vardır. Mən onların bir neçəsində olmuşam və olduğum
universitetlərdə mənə fəxri doktor adları verilibdir.
Mən yenə də deyirəm, biz Gürcüstanla dost, qardaş bir ölkəyik. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan Cənubi
Qafqazda üç ölkədir. Təbiidir, bu ölkələr o illərdə dostluq, əmin-amanlıq şəraitində yaşayırdı. Ermənistan,
Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında da çox yaxın dostluq var idi. Ancaq sonra Ermənistanın Azərbaycana torpaq
iddiası ilə əlaqədar Ermənistanla əlaqələrimiz nəinki pozuldu, hətta müharibə vəziyyətinə gəlib çıxdı.
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra, müstəqillik əldə edəndən sonra Gürcüstanın da həyatında çox ağır
proseslər getməsinə baxmayaraq, o öz müstəqilliyini qoruyub saxlayıb, inkişaf etdirir. Gürcüstan ilə Azərbaycan
arasında əlaqələr səmimi dostluq, qardaşlıq əlaqələridir. Bu, bizim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Tbilisi
universiteti də çox böyük, hörmətli bir universitetdir. Mən məmnunam ki, bu universitetin də fəxri doktoru
adına layiq görülmüşəm. Mən çox şadam ki, Tbilisi universitetinin rektoru da burada iştirak edir.
Burada bizim universitetin mötəbər alimləri vardır. Mən sizinlə tez-tez görüşürəm. Amma bəlkə də daha teztez görüşmək istəyirəm. Təbiidir ki, mən bu 80 illik yubileydə də 50 illik, 60 illik, 75 illik yubileylərdə olduğu
kimi, bilavasitə iştirak etmək istəyirdim, ancaq mən sabah səhər Amerikaya yola düşürəm, burada
olmayacağam. Ona görə də belə məsləhət gördüm ki, burada bir görüş keçirək.
Mən Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyi münasibətilə təbrik məktubu göndərmişəm, orada öz
fikirlərimi, arzularımı ifadə etmişəm. Bu gün sizi bir daha təbrik edirəm və universitetə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Mən bu gün Bakı Dövlət Universitetinin fəaliyyətinə yüksək qiymət verərək, universitetin alimlərinin,
müəllimlərinin Azərbaycanın fəxri adlarını alması, orden və medallarla təltif edilməsi haqqında fərmanlar
imzalamışam. Yəqin ki, o fərmanlar bu gün sizə çatacaqdır.
Deyə bilərəm ki, mən yeddi ildir Azərbaycana müstəqillik dövründə rəhbərlik edirəm, ilk dəfədir ki, belə bir
geniş təltif fərmanı imzalayıram. Doğrudur, bizim ordumuzda, döyüşlərdə fəal iştirak etmiş və canlarını qurban
vermiş, şəhid olmuş gənclərimizin qəhrəmanlığını, şücaətini qiymətləndirən fərmanlarım olubdur. Ancaq
həyatımızın başqa sahəsinə aid bu gün imzaladığım kimi fərmanlarım indiyə qədər olmamışdır. Bu da mənim –
Azərbaycan prezidentinin Bakı Dövlət Universitetinə verdiyim yüksək qiymətdir.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram və ümidvaram ki, universitet bundan sonra da
öz nailiyyətləri ilə xalqımıza xidmət edəcəkdir, islahatların həyata keçirilməsini tamamlayacaqdır və öz
səviyyəsini – həm təhsil, tərbiyə, həm də elm səviyyəsini daha da yüksəldəcəkdir.
Təşəkkür edirəm ki, siz məni dinlədiniz. İndi əgər siz də mənə bir söz demək istəyirsinizsə, buyurun. Mən
vaxtı çox aldım, amma sizə çox vaxt verə bilmərəm. Çünki mənim bu gün işlərim çoxdur.
A b e l M ə h ə r r ə m o v (Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, professor): Möhtərəm cənab prezident!
İlk növbədə istərdim ki, vaxtınızın belə bir dar məqamında, gərgin anda imkan tapıb bizi, universitet
ziyalılarını, müəllimlərini, qonaqlarımızı qəbul etdiyinizə, bizi təbrik etdiyinizə görə sizə öz təşəkkürümüzü
bildirək.
Çox düzgün buyurdunuz, - universitet 80 il ərzində şərəfli yol keçmişdir. Bu şərəfli yolun ən intibah dövrü,
tarixi sizin respublikaya rəhbərlik etdiyiniz vaxta düşür. Bu, universitetin son otuz illik fəaliyyətidir.
Azərbaycan gənclərini müəyyən ixtisaslar üzrə təhsil almaq üçün Rusiyanın ali məktəblərinə göndərirdiniz.
Onlardan biri də mən özüməm. O vaxt biz sizin qayğınızı hiss etmişik. Bu gün o insanlar universitetlərin, o
cümlədən də Bakı Dövlət Universitetinin elmi potensialına çevrilən insanlardır.
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Yaxşı yadımızdadır, mən o vaxt, 1969-cu ildə tələbə idim. Universitetin 50 illik yubileyini necə yüksək
səviyyədə keçirdiniz! İlk dəfə olaraq orada milli dilimizdə çıxışınız bu gün hamımızın xatirindədir. Bildiyiniz
kimi, universitetin 60,75 illik yubileyləri sizin adınızla bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, bugünkü 80 illik yubiley
də sizin adınızla bağlıdır.
Bakı Dövlət Universitetinin kollektivi Azərbaycan elminin bayraqdarı olan universitet təhsilini, elmini
Dünya Birliyinə çıxardı, onun inteqrasiyasına zəmin yaratdı. Bu imkanı da bizə yaratdığınız üçün sizə
minnətdarlığımızı yetiririk və sizi əmin edərək bildiririk ki, Bakı Dövlət Universitetinin kollektivi bütün əməli
fəaliyyəti ilə bundan sonra da Azərbaycan dövlətçiliyini müdafiə edəcək və Azərbaycan dövlətinin rəhbəri,
möhtərəm prezident, sizin daxili və xarici siyasətinizi bundan sonra da dəstəkləyəcəkdir.
V i k t o r S a d o v n i ç i (Moskva Dövlət Universitetinin rektoru, Avrasiya Universitetləri Assosiasiyasının
prezidenti, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki): Heydər Əliyeviç, ölkənizdə təhsilə göstərdiyiniz qayğıya
görə, bir prezident kimi, Sizə Moskva universiteti adından sağ olun demək istəyirəm.
Əlbəttə, biz başqa ölkələrdə nə kimi universitetlər olduğuna biganə deyilik və başa düşürük ki, Bakı Dövlət
Universiteti sizin qayğınız sayəsində çiçəklənir, yaxşı yoldadır.
Bir məsələ barəsində də bir neçə kəlmə demək istərdim. Heydər Əliyeviç, mən o dövrə mənsubam ki, həmin
dövrdə sizin yüzlərlə gənc aliminiz Moskva universitetində oxuyurdu. Mənim aspiranturada oxuduğum gənclik
illərim sizin adamlarla – Maqsud Fərmanovla, Zülal Abverdiyevlə birlikdə keçmişdir. Mən Rəsulovun,
Xəlilovun kitablarından dərs almışam. Elə burada əyləşən bir çox dekanlarla da Moskva universitetində bu və
ya başqa cür görüşmüşük, yaxud bir yerdə oxumuşuq.
O illər gözəl illər idi. O vaxtlar biz məktəbimizin, elmi məktəblərimizin görünməmiş dərəcədə yüksək
səviyyəsini birlikdə yaradırdıq. Buna görə də istərdik ki, bu ənənələr davam etdirilsin. Hər bir təhsil sisteminin
öz xüsusiyyətləri var, lakin elm və təhsil bütövlükdə beynəlmiləldir. Əlbəttə, universitetlərimiz arasında əlaqələr
gələcəkdə böyük rol oynayacaqdır.
Demək istəyirəm ki, mənə Rusiya Rektorlar İttifaqına, - bu isə min universitetdir, - və sizin universitetin də
daxil olduğu Avrasiya Universitetlər Assosiasiyasına başçılıq etmək etibar olunubdur. Biz bu assosiasiyanı Sovet
İttifaqının dağıldığı vaxtlarda yaratmışıq və dostluğumuzu çox qiymətləndiririk. Avrasiya assosiasiyasının
qurultaylarından biri Bakıda keçirilmişdir. Biz mart ayında Moskva universitetində konfrans keçirmək niyyətindəyik və
sizin professorların böyük bir nümayəndə heyətini dəvət etmək istəyirik. İstəyirik ki, nəinki rəhbərlik, həm də
professorlar, alimlər gəlsinlər, bir-birilə ünsiyyətdə ola bilsinlər. Bu konfransın keçirilməsi qayğısını Moskva universiteti öz üzərinə götürür.
Hörmətli prezident, sözümü bitirərək, sovet məktəbinin inkişafına verdiyiniz töhfəyə görə Sizə sağ olun
demək istəyirəm. Mən şəxsən Sizə çoxlu məktub yazmışam və həmişə də dəstək almışam. Heydər Əliyeviç, ona
görə də biz Moskva universitetində sizi sevir, qiymətləndiririk və tutduğunuz yolda sizə çoxlu-çoxlu yaradıcılıq
illəri arzulayırıq.
Moskva universiteti adından ən əziz hədiyyəmizi – vaxtilə dəstəkləmiş olduğunuz Moskva universiteti
haqqında fotoalbomu, habelə ali mükafatımızı – Moskva Dövlət Universitetinin medalını sizə minnətdarlıq hissi
ilə təqdim etmək istərdim. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən milli dilimizdə danışırdım, lakin ümidvaram
ki, sizə hər şeyi tərcümə ediblər.
Bir daha demək istəyirəm ki, dünyanın hamımız üçün açıq olduğu indiki vaxtda biz müxtəlif ölkələrin
universitetlərini görürük, müqayisə etmək imkanımız var və nəyə malik olduğumuzu daha düzgün qiymətləndirə
bilirik. Ola bilsin, bağlı cəmiyyətdə yaşadığımız dövrdə bizə elə gəlirdi ki, haradasa başqa yerdə xüsusi möcüzə
var. Dünyada məşhur olan bəzi universitetlər bizdə həmişə qeyri-adi bir şey təəssüratı yaradırdı. Əlbəttə,
bununla mən onların əhəmiyyətini və ləyaqətini azaltmaq istəmirəm, ancaq eyni zamanda Sovetlər İttifaqı
dövründə fəaliyyət göstərmiş universitetlər yüksək səviyyədə idilər.
Əlbəttə, xüsusilə Moskva Dövlət Universiteti. Keçmişdə bu sahə ilə yaxından təmasda olduğum üçün
cəsarətlə deyə bilərəm ki, Moskva Dövlət Universiteti dünyanın ən yüksək universitetləri ilə bir səviyyədədir.
Onun hazırladığı kadrlar da, həqiqətən, ən yüksək ixtisasa malik kadrlardır. İstərdim ki, siz bu ənənəni
saxlayasınız. Mənim istəyim hətta bundan da artıqdır. İstərdim ki, siz bir yerdə dayanmayasınız və indi, dünya
təcrübəsindən bəhrələnərək, - bu təcrübə indi sizdə əvvəlkindən daha çoxdur, - elə edəsiniz ki, Moskva universiteti həmişə zirvədə dayansın. Mən bunu ürəkdən arzulayıram.
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Xahiş edirəm kollektivinizə, professorlarınıza, mənim tanıdığım və məni tanıyan hər kəsə salamımı və ən
xoş arzularımı çatdırasınız. Məsələ burasındadır ki, mən şəxsən çox adamı tanımasam da, onların hamısı məni
tanıyırdı. Çox sağ olun.
V i k t o r S a d o v n i ç i: Heydər Əliyeviç, çox sağ olun. Mən sizin arzularınızı çatdıracağam.
Ə n v ə r H ə s ə n o ğ l u (Ankara Qazi Universitetinin rektoru, professor): Hörmətli cümhur başkanım!
Biz Bakı Dövlət Universitetindən dəvət aldıq və canlı olaraq, üzbəüz görüşmək istədik. Çünki biz
babalarımız, dədələrimiz bir olan qan qardaşlarıyıq. Hüzurunuzda bunları söyləmək istədim.
Mən Bakını çox gəzmişəm. Bakı şəhəri çox inkişaf edibdir və bu, davam etməkdədir. Bu da sizin
rəhbərliyiniz altında gedir. Dünən Bakı Dövlət Universitetini gördüm. Xarici çox dəyişmişdir. Yalnız xarici
deyil, məzmunu da dəyişmişdir. Elə onun üçün icazənizlə, qarşınızda bunları söylədim.
Bakı Tibb Universitetini də ziyarət etdim. Çox inkişaf etmişdir. Ona görə də biz buraya gəlməklə, bizi
buraya dəvət etməklə Bakını bir daha yaxından görmək imkanı verdiniz. Sizə Allahdan cansağlığı, uzun ömür
diləyir, Allah gücünüzü artırsın, - deyirəm. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qazi Universiteti Türkiyənin ən mötəbər universitetlərindən biridir və bəlkə də
aparıcı universitetdir. Ona görə mən çox məmnunam ki, siz buradasınız və Azərbaycan haqqında, onun bu günü
haqqında belə çox xoş sözlər dediniz. Təşəkkür edirəm.
G ü n a y A k b a y (Ankara Universitetinin rektoru, professor): Görüşdə çıxış edərək dedi:
Hörmətli cümhur başkanım!
Mən Sizinlə görüşdən böyük şərəf duyduğumu söyləmək istəyirəm. Çünki doğrudan da mənim üçün bu
ziyarət böyük bir şərəfdir. Təşəkkür və minnətdarlığımı ərz edirəm.
Qarşınızda hörmətli rektora təşəkkür etmək istəyirəm. Mən Bakıya sonuncu dəfə 1993-cü ildə gəlmişdim.
Amma bu gəlişim zamanı həqiqətən də Azərbaycandakı inkişafı, universitetinizdəki inkişafı bir daha görməkdən
böyük məmnunluq duydum. Sizi təbrik edirəm. Ankara Universiteti olaraq həyata keçirdiyimiz işbirliyini daha
da genişləndirməyi, möhkəmləndirməyi arzu edirəm. Bütün Ankara Universiteti adından, öz adımdan sizə ən
dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
S ü h a S e v i k (Türkiyənin Ortadoğu Texniki Universitetinin rektoru, professor): Hörmətli cümhur
başkanım!
Mən də bu ziyarətim zamanı Azərbaycanın universitetlərindəki inkişafı gördüm və böyük məmnuniyyət hissi
keçirdim. Arkadaşlarımızdakı sevinci gördüm. Hörmətli naziri və hörmətli rektoru təbrik edirəm, uğurlar
arzulayıram və sizə neçə belə səksən illər yaşamağı arzulayıram. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
L ü t f ü Ç a x m a q ç ı (Süleyman Dəmirəl adına İsparta Universitetinin rektoru, professor): Hörmətli
cümhur başkanım!
Səmimi dəvətinizə görə ayrıca Sizə və hörmətli nazirinizə və Bakı Dövlət Universitetinin rektoruna təşəkkür
edirəm. Biz, Süleyman Dəmirəl adına İsparta Universiteti sizin universitet ilə işbirliyinə gedəcəyik. Əgər qəbul
edirsinizsə, İspartada fəxri doktor adı aldığınız zaman çəkilmiş şəkilləri Sizə təqdim etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli, mən Süleyman Dəmirəl adına İsparta
Universitetinin fəxri doktoruyam və bir müddət bundan öncə orada oldum. Qısa bir zamanda bu universitet nə qədər
böyük nailiyyətlər əldə etmişdir, nə qədər böyümüşdür, genişlənmişdir! Mən onu gördüm və çox heyran oldum.
Sizi bir də təbrik edirəm.
R o i n M e t r e v e l i (Tbilisi Dövlət Universitetinin rektoru, Gürcüstan Elmlər Akademiyasının
akademiki): Cənab Prezident, bu gün Tbilisi universitetinin ünvanına söylədiyiniz səmimi sözlərə görə sizə çox
minnətdaram.
Tbilisi universitetinin rektoru kimi fəxr edirəm ki, Siz – ali təhsil üçün çox işlər görmüş, ali məktəbə çox
qüvvə sərf etmiş bir insan Tbilisi Dövlət Universitetinin fəxri doktorusunuz. Sağ olun ki, Siz nəinki özünüzün
Bakı universitetini, həm də bizim universiteti dəstəkləyirsiniz.
Prezidentimiz Eduard Şevardnadze iki gün bundan əvvəl universitetimizə gəlmişdi. Mən ona məlumat
verdim ki, Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyini təbrik etmək üçün Bakıya gedirəm. O, hamıya və
şəxsən Sizə ən xoş arzularını yetirməyi xahiş etdi.
Nə gizlədim, sabah çıxış edəcəyəm və iki prezident arasındakı – Heydər Əliyev ilə Eduard Şevardnadze
arasındakı böyük dostluğu nümunə gətirmək istəyirəm. Bu, bizim üçün həqiqətən, böyük işdir.
Balaca bir təklifim var. Siz bizim prezidentimizlə birlikdə Ümumqafqaz evi üçün çox böyük işlər
görmüsünüz – mən həm iqtisadiyyatı, həm də siyasəti nəzərdə tuturam. Olduqca maraqlı layihələr var və onların
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bəziləri həyata keçirilir. Biz – Bakı və Tbilisi universitetləri bu işə böyük həvəslə qoşulardıq. İstərdik ki, bizim
potensialımızı nəzərə alasınız və bizi bu işə yönəldəsiniz. Sağ olun.
İcazə verin mən də Gürcüstan haqqında kitabımı sizə təqdim edim.
T a h s i n N u r i D u r l u (Türkiyənin Kırıkkala Universitetinin rektoru, professor): Hörmətli cümhur
başkanım!
Bakı Dövlət Universiteti türk dünyasında qürur duyduğumuz bir təhsil və araşdırma abidəsi olmuşdur. Sizin
qarşınızda müəllimləri təbrik edirəm. Biz Azərbaycanı və sizləri çox sevirik. Hörmət və ehtiramımı ərz edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
İ b r a h i m Y ı l d ı r ı m (İstanbul Universitetinin Akademik Əlaqələr İdarəsinin rəisi): Hörmətli cümhur
başkanım!
Biz buraya çox böyük sevinclə gəldik. Yəqin ki, xatırlayarsınız – biz qrupumuzla birlikdə Bakıya bir dəfə də
gəlmişdik və siz bizi qəbul etmişdiniz. Həmin görüşdən duyduğumuz sevinci yaşayırıq və bu gün siz bizə yeni
böyük sevinc bəxş etdiniz. Azərbaycanın altı universitetinin İstanbul Universiteti ilə əməkdaşlıq sazişi vardır.
Universitetimizin xarici tələbələri sırasında öz arkadaşlarımız olan 260 azərbaycanlı tələbə də vardır və bizim ali
təhsil ocağında oxuyurlar.
Mən son illərdə Azərbaycanın istər dövlət universitetlərinin, istərsə də özəl universitetlərinin necə
nailiyyətlər əldə etdiyinin şahidi oldum, onlara necə şərait yaradıldığını gördüm. Amma məni ən çox məmnun
edən orada çalışan insanların, idarəedənlərin böyük sevinc daşıması, daha gözəl, daha yaxşı iş görmək üçün
çalışmalarıdır. Bu, təbii ki, sizin yaratdığınız sevinc və yardımla həyata keçirilmişdir.
Bir arzumu da ərz etmək istəyirəm. Siz Türkiyəyə gedib bir çox universitetləri ziyarət etmisiniz. Sizi
Türkiyənin ən qədim universiteti olan İstanbul Universitetində də görmək istəyirik. Sizə yalnız elmə diqqət və
qayğınız üçün deyil, bütün türk dünyasına göstərdiyiniz böyük qayğılar üçün də təşəkkür edirəm, hörmət və
ehtiramımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
A b e l M ə h ə r r ə m o v: Cənab prezident, siz bu gün bizim universitetin əməkdaşlarını təltif etmisiniz.
Kollektivimiz deyir ki, bizim də bir arzumuz var və onu bu gün yerinə yetirməliyik. Siz bizim universitetin həm
fəxri məzunu, həm də fəxri doktorusunuz. O diplomu neçə illərdir Sizə verə bilmirik. İstərdim ki, hörmətli
həmkarlarımın iştirakı ilə bu missiyanı həyata keçirək, fəxri doktor diplomunu, Qızıl medalını və mantiyasını
sizə təqdim edək.
H e y d ə r Ə l i y e v: (zarafatla): Bəs 1994-cü ildən bəri niyə verməmisiniz, mənim hüquqlarımı
pozmusunuz.
Çox sağ olun.
YEKUN NİTQİ
Türkiyədən bir çox universitetlərin rektorlarının Azərbaycana gəlməsi təbiidir. Çünki, - siz burada qeyd
etdiniz, - Türkiyə universitetləri ilə Azərbaycan universitetləri arasında əlaqələr çox genişdir. Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri də sizə məlumdur. Mən bir neçə universitetdə olmuşam,
mənə doktor adı veriblər. Amma mən universitetə heç də ona görə getmirəm ki, doktor adı alım. Məsələn, bizim
universitet 1994-cü ildə bu adı mənə verib, amma imkanım olmayıb ki, mənə təqdim etsinlər.
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri genişlənir və bundan sonra daha da genişlənəcəkdir. Bizim dostluğumuz çox
böyük təməllər əsasındadır. Bilirsiniz ki, mən Türkiyədə tez-tez oluram. İndi, üç ay tamam olmayıb, mən
Türkiyədə üç dəfə olmuşam. Türkiyənin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəli də Azərbaycana bağlayan sıx
dostluğu, böyük məhəbbətidir. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti, onun vətəndaşları çox
xoşbəxtdirlər ki, beynəlxalq aləmin bu çətin dövründə Süleyman Dəmirəl kimi böyük bir şəxsiyyət, siyasi
xadim Türkiyənin cümhur başkanı, prezidentidir.
Türkiyədə çıxışlarımda, nitqlərimdə də demişəm – mən böyük iftixar hissi keçirirəm ki, Türkiyənin Mustafa
Kamal Atatürk Sülh Mükafatı Komissiyası və Türkiyə dövləti keçən il mənə o mükafatı – Atatürk Sülh
Mükafatını vermişdir və təntənəli şəraitdə mənə təqdim etdilər. Mən bilirəm ki, bu mükafat nə qədər səviyyəli,
yüksək qiymətə layiq olan mükafatdır. Bilirəm ki, 16-18 il bundan öncə təsis olunub, amma çox az insanlar
bunu alıbdır. Mənə belə yüksək qiymət verildiyinə görə çox məmnunam və təşəkkür edirəm.
Son dəfə İsparta Universitetində hörmətli dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl ilə bərabər idik. Bu səfər
məni heyran etdi. İspartada, - təkcə orada yox, zəlzələ ilə əlaqədar mən Kocaeliyə də getmişdim, orada xalqla
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görüşmüşdüm, Türkiyədə çox yerlərdə xalqla görüşmüşəm, - xalqın, millətin Süleyman Dəmirələ nə qədər
hörməti, böyük inamı, ehtiramı olduğunun şahidiyəm.
Siz bilməlisiniz – alimsiniz, professorsunuz, güman edirəm ki, siyasətlə də maraqlanır, siyasəti də bilirsiniz –
Süleyman Dəmirəl beynəlxalq aləmdə ən yüksək səviyyədə duran, təcrübəli bir siyasi liderdir. 1975-ci ildə
Helsinkidə ilk dəfə Avropa anlaşması imzalananda onu 35 ölkə imzalayıbdır. Bu ölkələrdən biri Türkiyədir. İndi
ATƏT-in əsas nizamnaməsi olan bu anlaşmanı Süleyman Dəmirəl imzalayıbdır. İmza atan 35 nəfərdən indi siyasi
səhnədə qalan təkcə Süleyman Dəmirəldir, çoxları da həyatdan getmişdir. Bunun özü tarixi bir hadisədir.
Demək, Süleyman Dəmirəl nadir şəxsiyyətdir. O vaxtdan 25 ildən artıq keçib, amma o, bu gün də beynəlxalq
aləmdə böyük siyasi fəaliyyətdədir.
Bilirəm ki, bu ilin may ayında sizdə prezident seçkiləri olacaqdır. Mən Türkiyədə olanda həm Süleyman
Dəmirəl universitetində, həm də mənə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı veriləndə demişdim və bu gün də
deyirəm: Süleyman Dəmirəl təkcə Türkiyəyə yox, bizə də lazımdır. Qafqaza lazımdır, türk dünyasına lazımdır.
Dünyanın bugünkü siyasətinə lazımdır.
Bilirsiniz ki, Süleyman Dəmirəlin və mərhum Turqut Özalın təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə Ankarada Türkdilli
Dövlətlər Birliyi yaranıbdır. Ona beş dövlət daxildir. Beş dövlətin prezidentlərinin lideri də Süleyman
Dəmirəldir.
Bizim dostumuz, qonşumuz Gürcüstan və onun prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze Türkiyənin ən yaxın
dostudur. Bu dostluq əlaqələri də çox səmimidir.
Mən bu barədə bir neçə görüşlər keçirdim və Türkiyədə olarkən bunu bəyan etdim. Moskvada olarkən biz
beş nəfər – Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan prezidentləri, bir də Gürcüstan
prezidenti bir daha danışdıq ki, öz birliyimizin gələcəyi haqqında düşünməliyik. Ona görə də mən altı
prezidentin, dövlət başçısının fikrini ifadə edərək Türkiyədə dedim ki, Süleyman Dəmirəl təkcə Türkiyə üçün
yox, bütün bizim ölkələrimiz üçün lazımdır. Ona görə də biz istəyirik ki, dostumuz, qardaşımız Süleyman
Dəmirəli bu seçkilər zamanı yenidən Türkiyənin cümhur başkanı seçəsiniz.
Hörmətli rektor, siz doğru dediniz ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında dostluğun xüsusi xarakteri var.
Bütün tarixi izləyin və görəcəksiniz ki, gürcü və Azərbaycan xalqları arasında heç vaxt münaqişələr olmayıbdır.
Heç vaxt, heç bir münaqişə! Həmişə dostluq olub, həmişə qarşılıqlı yardım olub, həmişə qarşılıqlı anlaşma
olubdur.
Gürcüstanda 500 min azərbaycanlı yaşayır, onlar bu torpağın yerli sakinləridir, müstəqil, suveren
Gürcüstanın tam hüquqlu vətəndaşlarıdır.
Məni dostum Eduard Şevardnadze ilə 32 illik dostluq telləri bağlayır. Bu dostluq bir çox sınaqlardan
keçibdir. Tale elə gətirib ki, hər ikimiz Moskvada işləmişik, sonra isə, Gürcüstan və Azərbaycanın vəziyyəti ağır
olanda xalqlarımız bizdən geri, öz ölkələrimizə qayıtmağı tələb etdilər. Eduard Şevardnadze Gürcüstana qayıtdı,
mən Azərbaycana qayıtdım. Belə mürəkkəb keçid dövrünün uzun illəri ərzində dövlətlərarası
münasibətlərimizdə bir çox məsələlərin həlli üçün bizim şəxsi dostluğumuzun – Eduard Şevardnadzenin və
Heydər Əliyevin dostluğunun olduqca böyük əhəmiyyəti var. Yəni xalqlarımızı möhkəm dostluq telləri
bağlayır, Eduard Şevardnadze ilə bizi dostluq telləri bağlayır. Bu isə təminat verir ki, biz – Gürcüstan və
Azərbaycan – Cənubi Qafqazda layiqli rol oynayacağıq, Qafqazın dinc, sabit və çiçəklənən bölgə olması üçün
hər şeyi edəcəyik.
Bilirəm ki, hazırda Gürcüstanda prezident seçkiləri kampaniyası başlamışdır. Təbiidir ki, bütün seçkilər
demokratiya prinsipləri əsasında keçir. Lakin hər bir kəs demokratiya prinsiplərini əsas tutaraq, öz fikrini
söyləmək hüququna malikdir. Öz fikrimi ifadə edərək, bütün Gürcüstan vətəndaşlarına üzümü tutub deyirəm:
gürcü xalqı, Gürcüstan vətəndaşları bunun qədrini bilməlidirlər ki, Eduard Şevardnadze ağır illərdə öz ölkəsinə,
öz xalqına başçılıq edir və uğurlar qazanır. Şübhəsiz ki, gürcü xalqı, Gürcüstan vətəndaşları bunu layiqincə
qiymətləndirəcək, müdriklik göstərəcək və apreldə öz səslərini Eduard Şevardnadzeyə verəcəklər.
Mən martın əvvəllərində Gürcüstanda olacağam. Orada öz fikrimi daha geniş auditoriya qarşısında
deyəcəyəm. Lakin bu gün, indiki görüşümüzdən istifadə edərək, bunu deyirəm və çox xahiş edirəm ki, mənim
bu sözlərimi professor və alimlərinizə, ziyalılarınızın nümayəndələrinə və mümkün olan hər bir kəsə
çatdırasınız.
Deyirəm ki, hazırda ölkələrimiz inkişafın çox mürəkkəb mərhələsindədirlər. Həm öz ölkəsində, həm də
Dünya Birliyində nüfuza malik siyasi liderlər gərəkdir. Eduard Şevardnadze gürcü xalqının məhz belə bir
oğludur. Hesab edirəm ki, gürcü xalqı müdriklik göstərəcəkdir. Mənim salamımı, ən xoş arzularımı ona yetirin,
deyin ki, mən martın əvvəllərində Gürcüstanda olacağam.
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Sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Doğrudur, mənim vaxtımı çox aldınız, işlərimin hamısı tökülüb qaldı.
Ancaq mən heyfslənmirəm, ona görə ki, yaxşı görüş keçdi. Sağ olun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ MİLLİ BAYRAMI – İSLAM İNQİLABININ
21-ci İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ İİR-in AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL
ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ

11 fevral 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, bütün qardaş İran xalqını İran İslam İnqilabının 21-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm. Mən İran xalqına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.
İran İslam İnqilabından keçən müddətdə İran həqiqətən inkişaf dövrünü yaşayır. Bu ölkədə gedən ictimaisiyasi, iqtisadi proseslər bizə məlumdur və dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də biz yaxşı
bilirik ki, bu illərdə İran hökuməti islam inqilabının banisi ayətullah Xomeyninin qoyduğu yolla gedərək böyük
nailiyyətlər əldə edibdir. Biz buna sevinirik və arzu edirik ki, bu nailiyyətlər daha da çox olsun. Çünki İran ilə
Azərbaycan ən yaxın qonşudur, dostdur. Xalqlarımızın qədim, müştərək tarixi kökləri var. Bizim adətənənələrimiz, mənəvi dəyərlərimiz tarixən eyni mənbədən gəlibdir. Biz əsrlər boyu, müxtəlif zamanlarda bir
yerdə yaşamışıq. İndi də Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra İran ilə Azərbaycan arasındakı
əlaqələr yenidən qurulub və inkişaf edib. Bəlkə də heç bir ölkədə azərbaycanlıların İranda olduğu kimi qohuməqrəbası, dostu-tanışı yoxdur. Eləcə də, güman edirəm ki, İran vətəndaşlarının da Azərbaycanda həm qohuməqrəbası, həm də dostları var. Bu qohumlar, dostlar uzun illər bir-birindən ayrı düşmüşlər və görüşmək həsrəti
ilə yaşamışlar.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra sərhədlər açılmış, insanlar bir-birinə qovuşmuşdur.
Hörmətli səfir burada qeyd etdi ki, bir milyon insan İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan İrana gedibgəlmişdir. Güman edirəm ki, Azərbaycanın başqa ölkələrlə bu qədər insani əlaqələri yoxdur. Bu təbiidir. Bir də
deyirəm, biz qonşuyuq, özü də qonşuluğumuz məhdud çərçivə içərisində deyil. İran ilə Azərbaycan arasındakı
sərhəd çox böyükdür. Azərbaycanda belə deyirlər ki, o tayda da, bu tayda da yaşayanlar bir-biri ilə dostdurlar,
qohumdurlar, qardaşdırlar. Təbiidir ki, bu hissiyyatlar həm azərbaycanlıların İrana getməsinin güclü olmasını,
həm də iranlıların Azərbaycana gəlməsini təmin edir.
Bizim iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf edir. Ticarət əlaqələri yüksək səviyyədədir. Hesab edirəm ki,
Azərbaycanla ticarət əlaqələrində İran indi birinci yerdədir.
Əlirza Bikdeli: Birinci-ikinci yerdədir.
Heydər Əliyev: Yaxşı ki, birinci-ikinci yerdədir. Elə birinci-ikinci çox yaxşıdır. Yaxşı ki, dördüncübeşinci deyil. Birinci-ikinci yeri tutmaq asan deyil. Deməliyəm ki, həm İran tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi o
qədər səy edirlər ki, belə yüksək yerləri tutmağa nail olurlar. Ancaq bu iqtisadi əlaqələr bizi hələ təmin etmir.
Bizim iqtisadi əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün çox böyük imkanlarımız vardır. Həm İran tərəfindən, həm də
Azərbaycan tərəfindən. Müştərək iqtisadi komissiya bu yolda fəaliyyətini daha da gücləndirməlidir. Mən
komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyətini daim nəzarət altında saxlayıram və fəaliyyətlərini daha da
genişləndirməyi onlardan tələb edirəm.
Mədəni əlaqələrimiz, insani əlaqələrimiz də genişdir. Ancaq bunlar da azdır. Mən hesab edirəm ki, bizim
əlaqələrimizin bütün sahələrdə genişlənməsinə imkanlar var və bu imkanlardan istifadə etmək lazımdır.
Sərhədlərin açıq olması insanlarda böyük məmnunluq hissi doğurur. Məsələn, blokada şəraitində yaşayan
bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasının, bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə nəqliyyat və başqa kommunikasiya xətləri kəsilibdir. İranın sərhədlərini açması və
İran vətəndaşlarının Azərbaycanın Naxçıvan hissəsinə külli miqdarda gəlməsi, Naxçıvandan Azərbaycan
vətəndaşlarının xeyli hissəsinin İranı ziyarət etməsi - bu həm insani əlaqələri inkişaf etdirir, insanlara mənəvi
rahatlıq verir, həm ticarət əlaqələrini genişləndirir, həm də hər iki tərəfə iqtisadi mənfəət gətirir.
Bizim başqa sərhəd bölgələrimizdə də belə imkanlar vardır. Hesab edirəm ki, onlardan səmərəli istifadə
etməliyik.
İran həqiqətən Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüzü həmişə pisləmiş, bunu hərbi təcavüz kimi
qiymətləndirmişdir. Bilirsiniz ki, biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
edilməsi üçün daha ciddi addımlar atırıq. Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, İran hökuməti bu
sülhə nail olunması üçün daha da təsirli fəaliyyət göstərəcəkdir. İran hökumətinin bu barədə böyük imkanları
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vardır. Məlumdur ki, İranın Ermənistanla da çox sıx ticarət, iqtisadi və başqa dostluq əlaqələri və onlara təsir
etmək imkanları vardır.
Məqsədimiz odur ki, münaqişə sülh yolu ilə həll edilsin, işğal altındakı torpaqlar azad olunsun.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilsin. Hesab edirəm ki, bu halda Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh
yaradılandan sonra bizim bölgədə əməkdaşlıq etmək, sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək sahəsində daha böyük
imkanlar olacaqdır. İran bu proseslərin iştirakçısı olmalıdır və bizim bölgədə - Qafqazda, xüsusən Cənubi
Qafqazda sülhə, əmin-amanlığa nail olmaq üçün öz xidmətlərini göstərməlidir.
İndi İranın iqtisadi inkişafı, demokratikləşməsi, təbiidir ki, bizi sevindirir. Cənab Xatəmi prezident
seçiləndən sonra bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atıbdır. Bu, həm bizim ölkədə, həm də bir çox ölkələrdə
layiqincə qiymətləndirilir. İran son illərdə keçmişdən fərqli olaraq qapalı vəziyyətdən çıxıbdır, dünyanın bir çox
ölkələri ilə yaxşı əlaqələr yaradıbdır və bu əlaqələri inkişaf etdirmək istəyir. Bunların hamısını biz dəstəkləyirik.
İranın nümayəndə heyətləri ilə görüşlərimdə öz fikirlərimi açıq-aydın bildirirəm ki, heç bir ölkə dünyada gedən
proseslərdən təcrid olunmuş şəraitdə yaşayıb inkişaf edə bilməz. İran indi bu barədə çox böyük addımlar atır.
Mən arzu edirəm ki, bu addımlar daha da uğurlu olsun və İran beynəlxalq aləmdə özünə layiq yerini həmişə tuta
bilsin.
İranın iqtisadi inkişaf proqramı qəbul etməsini mən məmnuniyyətlə dinlədim. Şübhə etmirəm ki, bu
proqram həyata keçiriləcəkdir. Çünki islam inqilabından sonra İranın ilbəil sosial-iqtisadi inkişafı göz
qabağındadır. Biz bunu müşahidə edirik və dost kimi buna sevinirik.
Mən prezident Xatəminin dəvətini məmnuniyyətlə qəbul etmişəm və bu il İrana məmnuniyyətlə rəsmi
səfərə gedəcəyəm. Hörmətli cənab Xatəminin Azərbaycana gəlməsi üçün də mən ona dəvətnamə göndərmişəm.
Ümidvaram ki, mənim səfərimdən sonra o da Azərbaycana səfər edəcəkdir. Bunlar çox vacibdir. Doğrudur, son
zamanlar bizim ölkələrimiz arasında hökumət və dövlət səviyyəsində gediş-gəliş artıb. Ancaq bu, nə İran
tərəfini, nə də Azərbaycan tərəfini qane edə bilməz. Biz bunları daha da yüksək səviyyəyə qaldırmalıyıq və
qaldırmaq istəyirik.
İranda hamı bilməlidir ki, Azərbaycan həmişə İranın dostu olub, bu gün də dostudur, gələcəkdə dostu
olacaqdır. Bəzi qüvvələr İran-Azərbaycan əlaqələrini gərginləşdirmək, onlara ləkə vurmaq, yaxud hansısa
problemlər yaratmaq istəyirlər. Belələri hər yerdə vardır - başqa ölkələrdə də var, Azərbaycanda da, İranda da
var. Bunu həm İranda bilirlər, həm də Azərbaycanda biz bilirik. Ancaq mən Azərbaycanın prezidenti olaraq
bildirmək istəyirəm ki, heç bir qüvvə İran-Azərbaycan, Azərbaycan-İran dostluq və qardaşlıq əlaqələrini poza
bilməz. Biz heç kəsin başqa ölkənin daxili işlərinə qarışmasına tərəfdar çıxmamışıq və çıxmayacağıq. Hər
dövlət öz ölkəsinin siyasətini müstəqil olaraq aparır və müstəqil də aparmalıdır. Ölkələrin, dövlətlərin bir-birinin
daxili işlərinə qarışmaması beynəlxalq hüquq normalarının əsas prinsiplərindən biridir. Buna görə də kimsə belə
cəhdlər edirsə, onlar həm Azərbaycan üçün, həm də İran üçün zərərli olurlar. Biz bunları pisləyirik, belə halları
heç vaxt dəstəkləməmişik və dəstəkləməyəcəyik. Güman edirəm ki, İran tərəfi də belə mövqedədir.
Beləliklə, bu gün İran İslam İnqilabının 21-ci ildönümünü qeyd edərkən biz Azərbaycanda yeni bir
mənzərənin şahidiyik. Baxın, bu salona nə qədər insan toplaşıbdır. İran səfirinin nə qədər çox qonağı var. Ancaq
əgər xatırlayırsınızsa, 8-9 il bundan öncə 2-3 nəfər bir-biri ilə görüşə bilməzdi. Bunların hamısı Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin nəticəsidir, Azərbaycan-İran əlaqələrinin yaranmasının və inkişaf etdirilməsinin, bizim
sərhədlərimizin açılmasının, müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlığın nəticəsidir. Bu, bizim hamımızı
sevindirməlidir və çalışmalıyıq ki, bu meyllər bundan sonra daha da çoxalsın, daha da inkişaf etsin.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. İran xalqına səadət, xoşbəxtlik arzu edirəm, qarşısına qoyduğu böyük,
əzəmətli proqramların həyata keçirilməsində İran hökumətinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ STENLİ
ESKUDERO İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
11 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, mən sabah sizin ölkəyə yola düşürəm. Mən çox məmnunam ki,
belə bir səfər edirəm və ümid edirəm ki, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin daha da genişlənməsi və inkişaf
etməsi üçün və bizi maraqlandıran bütün başqa məsələlərin müzakirəsi üçün mənim orada lazımi imkanlarım
olacaqdır.
Siz bilirsiniz və mən bunu bir daha bəyan edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı
əlaqələrə biz xüsusi əhəmiyyət veririk və bu əlaqələrin daim inkişaf etməsi, genişlənməsi üçün çalışırıq və
bundan sonra da çalışacağıq. Bunları bizim ölkəmiz üçün çox vacib hesab edirik. Buyurun, sizin mənə bu
münasibətlə sözünüz var.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, çox sağ olun. Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinizdən bir
gün öncə mənimlə görüşmək üçün vaxt ayırdığınıza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Baxmayaraq ki, sizin
bu səfəriniz işgüzar səfərdir, biz bu səfərə mühüm əhəmiyyət veririk və hesab edirik ki, sizin prezident
Klinton və xanım Olbrayt ilə Davosda keçirdiyiniz görüşlərin davamı kimi, ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərə aid məsələlərin müzakirəsi üçün də yaxşı bir imkan olacaqdır.
Sizin kimi, mən də inanıram ki, Vaşinqtonu ziyarətiniz zamanı həm prezident Klinton ilə keçirəcəyiniz
görüş və həmçinin hökumətimizin üzvləri ilə görüşlər, habelə Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasəti
müəyyənləşdirən elitanın nümayəndələri ilə keçirəcəyiniz görüşlər müvəffəqiyyətli olacaqdır. Ümidvaram ki,
bu görüşlər ölkələrimiz arasındakı münasibətləri inkişaf etdirmək üçün daha səmimi fikir mübadiləsi aparmaq
imkanı verəcəkdir.
Sizin Vaşinqtonda olacağınız müddətdəki iş cədvəlinizlə məni tanış etdilər. Mən bunu gördükdən sonra
hesab edirəm ki, bu qədər işin müqabilində mən özüm belə bir ziyarətə getsəydim, yorulmuş olardım, cənab
prezident. İş cədvəliniz onu göstərir ki, sizin həddindən artıq çoxsaylı görüşləriniz olacaqdır və səfəriniz çox
gərgin bir şəraitdə keçəcəkdir. Sizin ölkəmizə ziyarətinizin nəticələrini səbirsizliklə gözləyəcəyəm. Əminəm
və bilirəm ki, bu nəticələr müsbət olacaqdır. Ümidvaram ki, ziyarətdən qayıtdıqdan sonra da mənə imkan
verəcəksiniz ki, sizin üçün münasib olan bir vaxtda yenidən sizi ziyarət edib səfərin nəticələri barədə fikir
mübadiləsi aparım.
Cənab prezident, icazə versəydiniz, mən bu fürsətdən istifadə edib, bu ayın 7-də bir qrup kəndlinin
Müsavat Partiyasının binasına hücumu zamanı baş vermiş hadisə ilə əlaqədar hökumətinizin cəld və dərhal
reaksiya verməsi münasibətilə sizi təbrik edərdim. Yəqin məlumatınız vardır ki, bu hadisələrdən sonra mən
sizin hökumətin bir sıra üzvləri ilə, o cümlədən daxili işlər naziri, baş prokuror ilə görüşlər keçirdim və sizə
bildirmək istəyirəm ki, mən onların bu hadisəyə reaksiyasından, cavabından çox razı qaldım. Mən hesab
edirəm ki, bu qəbildən olan hadisə dünyanın hər bir yerində baş verə bilərdi və sizin hökumətiniz hər hansı
başqa bir hökumətin görə biləcəyi tədbirləri də məhz görmüş oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab səfir. Birinci, mən bir daha bildirmək istəyirəm və
məmnunam ki, Davosda prezident Klinton ilə, xanım Olbrayt ilə görüşlərimdən sonra qısa bir zamanda bu
görüşlərin məntiqi nəticəsi olaraq danışıqları davam etdirmək üçün Vaşinqtona getməyimlə əlaqədar yaranmış
şərait mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən inanıram ki, bu görüşlər, bu danışıqlar bizim üçün çox faydalı
olacaq və ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün şübhəsiz ki, çox xeyirli olacaqdır. Bir çox
vacib məsələlər – Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xəzər hövzəsi ilə əlaqədar məsələlər, Bakı-Ceyhan,
Transxəzər kəmərləri ilə əlaqədar məsələlər barəsində də geniş fikir mübadiləsi aparmaq imkanı olacaqdır.
Mənə verilən proqramla siz də tanışsınız. Həqiqətən, orada iş cədvəli çox gərgindir. Amma siz məni
tanıyırsınız. Bilirsiniz ki, bu, məni narahat etmir, əksinə, sevindirir. Çünki bu qədər böyük məsafəni qət edib
Amerikaya gedəndən sonra, əlbəttə ki, mən Azərbaycanın dövlət başçısı kimi, hər bir dəqiqədən, hər bir
saatdan istifadə etmək məqsədini qarşımda qoyuram. Ona görə də mən bu proqramı qəbul etmişəm, hamısını
artıqlaması ilə yerinə yetirəcəyəm.
Təbiidir ki, mənim üçün prezident Klinton ilə görüşmək və fikir mübadiləsi aparmaq əsas məqsəddir.
Bizim aramızda yaranmış səmimi münasibətlər onu göstərir ki, bu danışıqlarımız Azərbaycan və Amerika
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əlaqələri üçün çox faydalı olacaqdır. Çox məmnunam ki, mənə hökumətin başqa üzvləri ilə də görüşmək
mümkün olacaqdır. Mən dönəndən sonra sizinlə mütləq görüşəcəyəm və öz səfərim barədə geniş məlumat
verəcəyəm.
Bu ayın 7-dəki hadisə münasibətilə sizin indiki bəyanatınız məni çox sevindirir. Həqiqətən, siz doğru
buyurdunuz ki, belə hadisə hər bir ölkədə ola bilər. Amma iş bu hadisənin olmasından ibarət deyil, ona
hakimiyyət orqanlarının münasibətindədir.
Mən çox məmnunam ki, siz şəxsən bu məsələ ilə çox ciddi məşğul oldunuz. Daxili işlər naziri ilə
görüşdünüz, baş prokuror ilə görüşdünüz və özünüz çox obyektiv, doğru-düzgün nəticə çıxarmısınız. Bu,
bizim üçün çox əhəmiyyətlidir və bildirmək istəyirəm ki, bu, bizə göstərilən yardımdır. Çünki təəssüf ki,
bəzən belə halları şişirdirlər, təhrif edirlər və həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycanın xaricində qeyriobyektiv ictimai rəy yaradırlar. Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda demokratik prinsiplərin
qorunması, mətbuat azadlığı, söz azadlığı, fikir azadlığı və başqa azadlıqlar – hamısı Azərbaycanın
prezidentinin təminatı altındadır. Gərək heç kəs düşünməsin ki, belə pozuntuluqlar, yəni bu prinsiplərin
pozulması ola bilməz, ya olmamalıdır. Əgər biz elə bir şəraitə gəlib çıxmış olsaydıq, mən bizim dövlət
orqanlarının 70 faizini ixtisar edərdim.
Əsas ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, biz belə hallardan, necə deyərlər, xali deyilik. Yəni belə hallar bu gün
də var, sabah da ola bilər. Əsas ondan ibarətdir ki, hakimiyyət orqanları, dövlət orqanları buna nə cür
münasibət göstərir, nə cür reaksiya verir və hansı tədbirləri görür. Əmin ola bilərsiniz ki, biz bu prinsipləri
daim qoruyacağıq. Cənab səfir, bu məsələyə ciddi münasibət göstərib obyektiv araşdırma apardığınıza görə
sizə təşəkkür edirəm.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINA İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
12 fevral 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər zamanı əsasən hansı məsələləri müzakirə
etmək niyyətindəsiniz?
C a v a b: Sizə məlumdur, bizim mətbuat xidməti mənim səfərim haqqında məlumat veribdir. Elə həmin
məsələləri də müzakirə edəcəyik.
Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr çox genişdir, ətraflıdır və biz
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısı, hökumət üzvləri ilə vaxtaşırı görüşlər keçiririk. Bir neçə məsələ
bizim görüşlərin həmişə mərkəzində olur. Birinci, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması. Bu məsələ hələ ki, həll olunmayıbdır. Ancaq son bir il içərisində,
hesab edirəm ki, müəyyən irəliləmələr vardır.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması, Bakı–Ceyhan, Xəzər qaz kəmərlərinin çəkilməsi və
başqa bu kimi problemlər, ticarət əlaqələrimiz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının başqa strukturları ilə də bizim
əməkdaşlığımız – bunlar hamısı çox geniş əhəmiyyət kəsb edir.
Bilirsiniz ki, son vaxtlar mənim çox görüşlərim olubdur. Mənim Davosda görüşlərim sizə məlumdur.
Prezident cənab Bill Klintonla və Xarici İşlər naziri xanım Olbraytla, başqa hökumət üzvləri ilə – orada
Amerikanın çox hökumət üzvləri var idi – onlarla bu danışıqları davam etdirmək lazımdır. Doğrudur, Davosda
biz yaxşı söhbət edə bildik, amma biz eyni fikrə gəldik ki, bunları daha da geniş təhlil etmək üçün görüşlər
lazımdır. Ona görə də mən gedirəm.
Mənim bu səfərim işgüzar səfərdir və artıq bilirsiniz ki, çox görüşlər təyin olunubdur. Həm prezident Bill
Klintonla, həm xarici işlər naziri xanım Olbraytla, enerji naziri ilə görüşəcəyəm. Başqa nazirlərin də mənimlə
görüşmək arzuları vardır. Əgər vaxt olsa, orada bir neçə siyasi xadimlər, Amerikanın çox hörmətli mətbuat
orqanlarının nümayəndələri mənimlə görüşmək istəyirlər. Xahiş ediblər ki, Con Hopkins Universitetinin
Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda mən onları maraqlandıran məsələlər barəsində çıxış edim. Yəqin o da olacaqdır. Hər halda, hər dəfə olduğu kimi, işim çoxdur. Bunların hamısı üçün Amerikaya gedirəm və bunlar da bizim
dövlətimiz üçün bu gün çox vacib məsələlərdir.
S u a l: Cənab Prezident, 907-ci düzəliş barədə nə demək olar?
C a v a b: Bəli, bu məsələ mütləq bizim danışıqlarımızın mərkəzində olacaqdır. Çünki bu barədə mən
Davosda çox kəskin danışmışam.
S u a l: Bakı–Ceyhan neft kəməri ilə əlaqədar danışıqlar olacaqmı?
C a v a b: Bakı–Ceyhan məsələsi həll olunubdur. Sadəcə, orada Gürcüstanın mövqeyində bir balaca məsələ
var – onu həll etmək lazımdır. Güman edirəm ki, bu gün, yaxud ayın 14-də Azərbaycanda Türkiyə, Gürcüstan,
Azərbaycan nümayəndə heyətləri görüşəcəklər və bunu həll edəcəklər. *

* Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev fevralın 12-də yolüstü Londonda oldu.
Dövlətimizin başçısını London şəhərinin beynəlxalq «Hitroy» hava limanında Böyük Britaniya hökumətinin
yüksək vəzifəli şəxsləri, Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri, prezidentin qızı Sevil xanım Əliyeva
qarşıladılar. Heydər Əliyev qısa fasilədən sonra Londondan Vaşinqtona yola düşdü.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ BİLL KLİNTON İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton, Ağ ev
15 fevral 2000-ci il
B i l l K l i n t o n: Hörmətli cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Sizinlə Ağ evdə yenidən görüşməyimdən çox
məmnunam.
Sizinlə bu ilin yanvarında Davosda keçirdiyimiz görüşləri, apardığımız danışıqları yüksək dəyərləndirirəm.
Aramızda illər ərzində yaranmış sıx əməkdaşlığın yaxın dostluğa çevrilməsindən böyük məmnunluq duyuram.
Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında qurulmuş strateji tərəfdaşlıq böyük əhəmiyyət daşıyır.
Əminəm ki, ölkələrimizin bütün sahələrdəki qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələri bundan sonra daha da
genişlənəcəkdir.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün Sizinlə prezident
Robert Koçaryan arasında aparılan birbaşa danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən dəstəklənir.
Münaqişənin tezliklə aradan qaldırılması üçün şəxsi səylərimi artırmağa və ATƏT-in Minsk qrupunda Amerika
Birləşmiş Ştatlarının fəaliyyətini gücləndirməyə hazır olduğumu bildirirəm.
Ümidvaram ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması Cənubi Qafqazda
sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin birqərar olunmasına, region dövlətlərində demokratiyanın inkişafına,
onların arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək edəcək və bu, regionda yaşayan xalqların rifahının
yüksəlməsinə dəyərli töhfə verəcəkdir.
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin enerji ehtiyatlarının dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə birgə işlənilməsi sahəsində Sizin liderliyinizlə görülən işlər tarixi əhəmiyyət daşıyır.
Keçən ilin noyabrında İstanbulda Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin imzalanması
mərasimində iştirakımı məmnuniyyətlə xatırlayıram.
Bakı–Ceyhan və Transxəzər boru kəmərləri kimi nəhəng layihələrin həyata keçirilməsində Azərbaycan
aparıcı rol oynayır. Bu layihələri reallaşdırmaq üçün görülən işlərin sürətləndirilməsi vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Klinton, Sizinlə Ağ evdə növbəti dəfə görüşməyimdən çox məmnun
olduğumu bildirirəm. Sizinlə şəxsi dostluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm. Hazırkı işgüzar səfərə
dəvətə və qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Ötən il Klivlenddə cərrahiyyə əməliyyatı keçirdiyim
zaman mənə göstərilən diqqət və qayğıya görə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün prezident
Robert Koçaryanla danışıqlar oldu. Sülh prosesinin davam etməsi daim diqqətimdədir. Danışıqların uğurla başa
çatması üçün göstərdiyiniz şəxsi səylərə və dəstəyə görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İstərdim Minsk
qrupunda ABŞ həmsədr kimi öz səylərini artırsın.
Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin çəkilməsi barədə ötən ilin noyabrında İstanbulda imzalanmış sazişi
tarixi hadisə kimi dəyərləndirirəm. Bu mərasimdə ABŞ prezidentinin iştirak etməsi, sazişə imza atması, həmin
sənədin həyata keçirilməsi üçün çox əhəmiyyətli Bakı-Ceyhan neft və Transxəzər qaz kəmərlərinin tikintisi
üçün görülən işlər yüksək səviyyədə gedir. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsində və
ölkəmizin iqtisadiyyatının digər sahələrində Amerikanın 100-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan ilə Amerika arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. ABŞ-ın işgüzar
dairələrinin respublikamızda qarşılıqlı surətdə faydalı iş görməsi və sərmayə qoyması üçün bundan sonra da hər
cür şərait yaradılacaqdır.
ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğv olunmasına xüsusi diqqət
yetirilməsi vacibdir.
B i l l K l i n t o n: Hörmətli cənab prezident, Sizinlə keçirdiyimiz bu görüş fövqəladə əhəmiyyətli və
olduqca səmərəli bir görüşdür.

• Görüşdə ABŞ-ın dövlət katibi xanım Madlen Olbrayt, ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri
üzrə köməkçisi Sendi Berger, ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev, Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri
Hafiz Paşayev iştirak edirdilər.
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Heydər Əliyev Ağ evdəki Ruzvelt otağının fəxri qonaqlar kitabına öz ürək sözlərini yazdı: «Ağ evin Ruzvelt
otağını ziyarət etmək mənim üçün böyük şərəfdir. ABŞ prezidentinin iqamətgahında səmərəli görüşmək
arzusundayam. Prezident Bill Klinton ilə görüşümü, danışıqlarımı çox əhəmiyyətli hesab edirəm, səbirsizliklə
gözləyirəm.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
15 fevral 2000-ci il»
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ABŞ PREZİDENTİ BİLL KLİNTONLA GÖRÜŞ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA AĞ EVİN
QARŞISINDA YERLİ VƏ XARİCİ JURNALİSTLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞ VƏ
SUALLARA CAVABI
15 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlayıram və anlayıram ki, məndən hansısa məlumatlar gözləyirsiniz.
Sizə deyə bilərəm ki, prezident cənab Bill Klintonla mənim danışığım çox uğurlu, çox səmərəli və çox da
məzmunlu oldu. Birincisi, biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması məsələsini müzakirə etdik. Mən hesab edirəm ki, bizim danışıqlarımız, fikir mübadiləmiz bu
məsələnin həll olunması üçün çox əhəmiyyətlidir və sülh danışıqlarının irəliyə getməsinə yardım edəcəkdir.
Sonra, biz Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsi məsələsi barədə fikir mübadiləsi apardıq.
Bilirsiniz ki, biz Bakı –Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi haqqında saziş imzalamışıq. İndi onun əməli surətdə
həyata keçirilməsi barədə danışıqlar apardıq. Türkmənistandan Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə
gedəcək Transxəzər qaz kəmərinin tikilməsi ilə də əlaqədar fikir mübadiləsi apardıq. Biz bütün bu məsələlərdə
eyni fikirdəyik və mən prezidentin mövqeyindən çox məmnunam.
Müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri də 1992-ci ildə Amerika Konqresi tərəfindən Azərbaycana qarşı
edilmiş ədalətsizlikdir, yəni ədalətsiz 907-ci maddənin qəbul olunmasıdır. Amerika kimi ədalətli bir ölkədə,
ədalətli Konqresdə, təəssüf ki, ədalətsiz qanun da qəbul edilibdir. Bunun qəbul edilməsinə Amerikadakı erməni
lobbisi nail olubdur. Ancaq bu maddənin heç bir əsası yoxdur. Guya 907-ci maddəni ona görə qəbul ediblər ki,
«Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır». Əksinə, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanla müharibə
edib, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edib və indiyə qədər də işğal altında saxlayır. İşğal olunmuş
torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıb, oralarda etnik təmizləmə aparılıbdır. Yerindənyurdundan çıxarılmış insanlar çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Belə olduğu halda, «Azərbaycanın Ermənistanı blokadaya alması» haqqında fikir tamamilə əsassızdır. Ona
görə də 907-ci maddənin ləğv olunması məsələsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Biz prezidentlə bu məsələni də
müzakirə etdik.
Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dostluq, tərəfdaşlıq əlaqələri yaranıbdır, geniş
iqtisadi əməkdaşlıq həyata keçirilir və bu, hər iki tərəf üçün faydalıdır. Biz Amerikanı özümüzün dostu və strateji
tərəfdaşı hesab edirik. Bir də qeyd edirəm ki, mən prezidentlə görüşümdən və apardığım danışıqlardan çox
məmnunam. Sağ olun.
S u a l: Cənab Prezident, Bakı–Ceyhan boru kəməri həm də maliyyələşdirilməlidir. Biz belə anlayırıq
ki, maliyyənin əsas hissəsi özəl şirkətlərdən gəlməlidir. Siz bu görüşünüz zamanı Bakı-Ceyhan boru
kəmərinin maliyyələşdirilməsi yolları barədə də fikir mübadiləsi apardınızmı? Əgər apardınızsa,
layihənin kimlər tərəfindən maliyyələşdiriləcəyi barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bakı–Ceyhan layihəsi yalnız özəl şirkətlər tərəfindən maliyyələşdiriləcəkdir. Azərbaycanda təşkil
edilmiş konsorsiuma həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri, həm də Böyük Britaniyanın şirkətləri, başqa
şirkətlər daxildir və onlar hamısı birlikdə Azərbaycanda neft hasilatı ilə məşğul olduqlarına görə hamısı birlikdə
də Bakı–Ceyhan neft kəmərinin maliyyələşdirilməsi ilə məşğul olacaqlar. Bu məsələ həll edilib, bunun
prezidentlə müzakirəsinə ehtiyac olmayıbdır.
S u a l: Cənab Prezident, Qafqaz regionunda terrorizm problemi müzakirə edildimi? Vəhhabilik
probleminə Azərbaycanın münasibəti necədir?
C a v a b: Biz bu məsələni müzakirə etməmişik. Biz vəhhabiliyə son dərəcə mənfi münasibət bəsləyirik. Hesab
edirik ki, bu hərəkat həm Şimali Qafqaz üçün, həm də ümumən Qafqaz üçün və regionumuzun digər ölkələri üçün
təhlükəlidir.
S u a l: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağda sülh əldə edilməsi üçün Azərbaycan və Ermənistan nə
kimi güzəştlərə gedirlər? Sülh üçün ərazi verilməsi ehtimalı varmı?
C a v a b: Təbiidir ki, hər iki tərəfdən güzəşt olmalıdır. Bizim danışıqlarımız əsasən güzəştlərin müəyyən
olunması ilə əlaqədardır. Ancaq danışıqlarımız qurtarmadığına görə bu barədə hələ bir şey deyə bilmərəm.
Daha kimin nə sualı var, yoxdur? Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ ENERGETİKA NAZİRİ BİLL RİÇARDSON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
B i l l R i ç a r d s o n: Hörmətli cənab Prezident! Xoş gəlmisiniz. Sizinlə yenidən görüşməyimdən
şərəf duyuram. Onu da deyim ki, Sizin Vaşinqtonda keçirdiyiniz görüşlər, apardığınız danışıqlar böyük
maraq doğurur.
Ötən ilin avqustunda Bakıya səfərim zamanı mənə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə Sizə bir daha
minnətdarlığımı bildirirəm. ABŞ və Azərbaycan hökumətləri arasında birgə işçi qrupunun yaradılması
barədə memorandumun, cənab prezident, Sizin iştirakınız ilə imzalanması böyük əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan–Amerika strateji tərəfdaşlığının daim inkişaf etməsi hər iki ölkə üçün faydalıdır.
1998-ci ilin oktyabrında Ankara Bəyannaməsinin, ötən ilin noyabrında İstanbulda ABŞ prezidenti Bill
Klintonun iştirakı ilə Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin imzalanması tarixi hadisədir.
Məhz Sizin liderliyiniz, uzaqgörən siyasətiniz sayəsində əlaqədar ölkələrin dövlət başçılarının bu layihə
ətrafında birləşdirilməsinin əhəmiyyəti vardır. Layihə çox böyük perspektivlərə malikdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab nazir, dövlətlərimizin əlaqəsi və şəxsən mənim haqqımda dediyiniz xoş
sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm.
1999-cu ilin noyabrında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü çərçivəsində məşhur «Çırağan» sarayında Bakı–
Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri barədə sazişin imzalanmasını mən də yüksək qiymətləndirirəm. Həmin
mərasimdə cənab Bill Klintonun iştirak etməsi, sənədə imza atması bu sazişin həyata keçirilməsi üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Neft ölkəsi kimi tanınan Azərbaycan yaxın gələcəkdə həm də böyük həcmdə qaz ixrac edəcək. Transxəzər qaz
kəmərinin bu mənada böyük perspektivləri vardır. «Bi-Pi – Amoko» şirkətinin operatorluğu ilə «Şahdəniz» yatağında
1 trilyon kubmetr, «Şevron» şirkətinin operatorluğu ilə «Abşeron» yatağında 3 trilyon kubmetr qaz aşkar edilmişdir.
ABŞ şirkətlərinin qarşılıqlı surətdə faydalı iş görməsi və sərmayə qoyması üçün respublikamızda geniş
imkanlar vardır. Amerikanın işgüzar dairələrinin Azərbaycana marağının gündən-günə artması xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.
B i l l R i ç a r d s o n: Bəli, bu, doğrudan da belədir. Biz hər iki dövlətlərimizi maraqlandıran
məsələləri qarşılıqlı anlaşma şəraitində həll etməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan dövləti xoşməramlı əlaqələrin genişləndirilməsinə maraqlıdır və bu
əlaqələrin perspektivlərini müzakirə etməyə hazırdır.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRİ
DƏN QLİKMAN İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
D ə n Q l i k m a n: Hörmətli cənab Prezident! Sizinlə ilk dəfə görüşməyimdən məmnun olduğumu
bildirirəm. Sizin Vaşinqtona işgüzar səfərinizi böyük maraqla gözləyirdim və bu səfərə xüsusi əhəmiyyət
verirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir! Mən də sizinlə görüşümdən məmnunam. İqtisadiyyatın
bütün sahələrində olduğu kimi, aqrar sahədə də Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında geniş
əməkdaşlıq imkanları mövcuddur. Azərbaycanın kənd təsərrüfatında artıq formalaşmış nəhəng potensialı
vardır. Ölkəmizdə aqrar sahədə islahatlar həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında
əvvəlki illərdə yol verilmiş geriləmənin dayandırılması və iqtisadi artıma nail olunması, ölkəmizin dünya
iqtisadiyyatına daha sıx inteqrasiyası və bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin inkişafı üçün işlər görülür.
Neft və qaz sənayesinə cəlb edilən sərmayələrin köməyi ilə nəhəng layihələr həyata keçirilir. Hazırda neftqaz sahəsində Amerikanın on nəhəng şirkətinin Azərbaycanla geniş əməkdaşlığı vardır. İlkin neftin ixracı
üçün nəzərdə tutulmuş şimal və qərb marşrutları istifadəyə verilmişdir. Əsas, neftin ixracından ötrü isə
Bakı–Ceyhan boru kəmərinin reallığa çevrilməsi üçün ABŞ prezidenti Bill Klintonun xidmətləri xüsusi diqqətə
layiqdir. Neft-qaz sahəsində uğurlu əməkdaşlıqla yanaşı, aqrar sahədə də geniş işbirliyi imkanları mövcuddur.
Bunun üçün Azərbaycanın böyük kənd təsərrüfatı potensialı vardır. Torpaq islahatı həyata keçirilir, maldarlıq
sahəsində nailiyyətlər qazanılmışdır. İqlim qurşaqlarının əksəriyyətinin mövcud olduğu Azərbaycanda pambıqçılıq, üzümçülük, tütünçülük, taxılçılıqla yanaşı, subtropik bitkilərin də becərilməsi üçün əlverişli şərait vardır.
Ölkəmizdə fermer təsərrüfatları yaranmış, xırda və orta sahibkarlıq inkişaf etdirilir. Dünya Bankı, eləcə
də digər maliyyə qurumları bu sahədə Azərbaycana yardım göstərir. Görülmüş tədbirlər ilkin nəticələr
vermiş, iqtisadiyyatda, o cümlədən kənd təsərrüfatında böhran dayandırılmış, 1999 -cu ilin yekunlarına görə
əksər sahələr üzrə sabit iqtisadi artıma nail olunmuşdur.
D ə n Q l i k m a n: Hörmətli cənab Prezident, ətraflı və dolğun məlumat üçün təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycanla ABŞ arasında aqrar sahədə də daha geniş əlaqələr qurulmasına tərəfdaram. Tezliklə bu
istiqamətdə daha səmərəli addımlar atılacağına ümid edirəm. Bizim ölkələrimiz kənd təsərrüfatı məhsulları
ticarəti dövriyyəsinin artırılmasına çalışmalı, bu iş birgə əməkdaşlığımızın əsas şərtlərindən biri olmalıdır.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI «EKSİMBANK»ının PREZİDENTİ
CEYMS HARMON İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
C e y m s H a r m o n: Hörmətli cənab Prezident! Xoş gəlmisiniz. Sizinlə yenidən görüşməyim məni
məmnun edir. Siz bilirsiniz ki, ABŞ-ın «Eksimbank»ı, yəni idxal-ixrac bankı 1934-cü ildən fəaliyyət göstərir.
Bu bank hazırda digər fəaliyyət üsulları ilə yanaşı, öz imkanlarını inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ixrac
əməliyyatlarının tənzimlənməsinə və onlara yardım edilməsinə, kiçik biznesin və maliyyə layihələrinin imkanlarının genişləndirilməsinə yönəltmişdir. Azərbaycanla bank arasında əməkdaşlıq münasibətləri qurulmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizinlə yenidən görüşmək məni də məmnun edir.
C e y m s H a r m o n: Cənab prezident, hal-hazırda qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin genişləndirilməsi
üçün etibarlı əsas yaranmışdır. 1997-ci ilin yayında Vaşinqtonda görüşümüz və Azərbaycan Respublikası ilə
«Eksimbank» arasında əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanmasını xatırlayırsınız. Bu gün də «Eksimbank»
Azərbaycanla əlaqələrini genişləndirməyə böyük maraq göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Eksimbank» ilə ölkəmizin əməkdaşlığının möhkəmlənməsinə tərəfdaram. Bu gün
artıq ölkəmizdə maliyyə sabitliyi yaranmış, bank sistemi təkmilləşdirilmiş, işlər müasir səviyyədə qurulmuş,
maliyyə-kredit siyasəti sahəsində islahatlar aparılmışdır. ABŞ ilə Azərbaycan arasında sıx əməkdaşlıq
mövcuddur. Belə ki, ABŞ-ın 100-dən çox şirkəti Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində fəaliyyət
göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumət səviyyəsində əsas idxal-ixrac əməliyyatlarını həyata keçirən bu
nəhəng maliyyə təsisatı da ölkəmizlə əməkdaşlığını daha da genişləndirməlidir.
C e y m s H a r m o n: Elə buna görə də biz gələcək əlaqələrin perspektivlərini ətraflı müzakirə etməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan dövləti qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən müzakirələrin aparılmasına və
hər iki ölkənin maraqlarına cavab verən layihələrin hazırlanmasına tərəfdardır.
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CONS HOPKİNS VAŞİNQTON UNİVERSİTETİNDƏ GÖRÜŞDƏ* NİTQİ

15 fevral 2000-ci il
P o l V o l f o v i ç (Universitetin xüsusi Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri,səfir): Cənab
prezident, sizi, görkəmli dövlət xadimini salamlamaqdan, Sizinlə görüşümdən şərəf duyduğumu
bildirirəm.
Mən böyük məmnunluq hissi ilə bildirirəm ki, Azərbaycan prezidenti cənab Heydər Əliyev ilə mərkəzin
böyük salonunda keçiriləcək görüşə ABŞ-ın keçmiş və hazırkı yüksək vəzifəli siyasi xadimləri, səfirlər, diplomatik
fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, MDB və Azərbaycan üzrə ekspertlər, beynəlxalq təşkilatların, yerli və xarici şirkətlərin nümayəndələri, universitetin professor-müəllim heyəti, tələbələr, kütləvi informasiya vasitələrinin
təmsilçiləri toplaşıblar. Onlar görkəmli dövlət xadimi, dünyanın ən nüfuzlu şəxsiyyətlərindən biri olan
prezident Heydər Əliyevi dinləmək və beynəlxalq, regional məsələlər, ikitərəfli münasibətlər və s. barədə
onun fikirlərini öyrənmək arzusundadırlar.
Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin həyatı öyrənilməyə layiq bir tarixdir.
İnstitut görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev haqqında kitab nəşr etmək istəyir və bu məqsədlə öz
nümayəndəsini Bakıya göndərmək niyyətindədir.
***
Cons Hopkins Universitetinin nəzdindəki Pol Nitz Mərkəzi, habelə Mərkəzi Asiya-Qafqaz İnstitutu
adından və şəxsən öz adımdan bugünkü çox görkəmli qonağımız, gözəl natiqlik qabiliyyəti ilə tanınan
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevi salamlamaqdan qürur və məmnunluq hissi duyuram.
Buraya gəlməzdən əvvəl mən prezident Əliyevlə söhbət edərkən ona da dedim ki, Henri Kissincer
dövlət katibi işləyən vaxt Avstraliyaya səfəri zamanı demişdir ki, Yeni Zelandiya Antarktidanın ürəyinə
yönəlmiş strateji bir ərazidir. Bəlkə də o zaman Kissincer yeni zelandiyalılarla zarafat etmək fikrində idi.
Amma mən bilirəm ki, yeni zelandiyalıların çoxu həqiqətən, ölkələrinin strateji əhəmiyyətindən tam
məmnundurlar.
Azərbaycan kimi strateji əhəmiyyətli ölkə olmaq, Rusiya və İran kimi iki böyük qədim imperiyanın
arasında yerləşmək daim diqqət mərkəzində olmaq deməkdir. Bu iki imperiya hələ ki, imperialist
siyasətlərindən tam əl çəkməyiblər. Amma biz coğrafi ərazimizi və tariximizi seçmək iddiasında deyilik.
Əlbəttə, tarixə gəldikdə, prezident Heydər Əliyev qeyri-adi siyasi karyerası dövründə tarixin çox
mürəkkəb məqamlarını yaşamışdır. O, sovet dövründə Siyasi Büronun üzvü - 1976-cı ildən namizəd,
1982-ci ildən isə tam səlahiyyətli üzv oldu. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Leonid Brejnevlə tanış oldu və
elə o dövrdən SSRİ tarixinin fəal iştirakçısına çevrildi. O, Yuri Andropov dövründə də Siyasi Büro üzvü
idi. 1982-ci ildə Andropov onu SSRİ Nazirlər Sovetində Baş nazirin birinci müavini vəzifəsinə təyin etdi.
Heydər Əliyev Sovet İttifaqı dövründə yeganə azərbaycanlı idi ki, belə yüksək vəzifə sahibi olmuşdur.
Amma 1987-ci ildə o, siyasətdən uzaqlaşır və anadan olduğu Naxçıvana gəlir.
SSRİ dağılandan sonra o, Azərbaycanın daxilindəki Naxçıvan Muxtar Respublikasının başçısı seçilir.
Azərbaycanın müstəqillik qazandığı vaxt çətin bir dövr idi: etnik münaqişələr, xaricdən təcavüz,
Moskvanın daxili işlərə müdaxilə etməsi və sairə.
1993-cü ilin yayında Surət Hüseynov Moskvanın dəstəyi ilə çevriliş cəhdi etdi. O zaman Azərbaycan
xaosa yuvarlanmışdı. Cənab Heydər Əliyev Bakıya dəvət olundu və qısa vaxtda Azərbaycanın prezidenti
seçildi. O, bir müddət Hüseynovla birgə işləməli oldu. Cənab Əliyev bu dövrdə intriqalar, çevriliş
cəhdləri və digər mümkün variantlarla üzləşdi. Amma o, bütün bunların hamısının qarşısını aldı və həmrəylik yaratdı. Möhkəm, qüvvətli əli ilə ölkəni idarə edərək, eyni zamanda müxalif partiya və qəzetlərə də
icazə verdi. O, parçalanmış orduda qayda-qanun yaradıb, itirilmiş ərazilərin bir hissəsini qısa müddətdə
geri qaytardı. Sonra o, «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladı. Bu, Amerika və Avropa şirkətlərinin Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə birgə imzaladığı müqavilədir. Bu müqavilə üçün iki boru kəməri,
o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəklədiyi Bakı-Ceyhan boru kəməri əsas götürüldü.
Prezident Heydər Əliyev ilk dəfə Azərbaycanın əsl müstəqilliyini təmin edəcək ehtiyatların
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə bu görüşü Amerikadakı Mərkəzi Asiya-Qafqaz İnstitutu və Cons
Hopkins Universitetinin Pol Nitz adına Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzi təşkil etmişdir.
*
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işlənilməsinə nail oldu. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında da və regionda da bəzilərini məyusluğa düçar
edən cənab Heydər Əliyev ABŞ-ın və NATO-nun yaxın dostuna çevrildi. O, iki ölkə arasında münasibətləri inkişaf etdirmək istəyindədir. Amma məlumdur ki, 907-ci maddə əlaqələri korlayır və Amerika
Birləşmiş Ştatları bu böyük strateji əhəmiyyətə malik ölkəyə yardım etməkdən məhrumdur.
Son bir neçə ayda prezident Əliyev Ermənistan prezidenti Koçaryanla dialoqa başlamışdır. Bizim
ümid etdiyimiz kimi, bu dialoq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanmasına gətirib
çıxaracaqdır. Razılıq əldə edilsə, bu, növbəti tarixi nailiyyət olacaqdır. Cənab Əliyevin son nailiyyəti bu
olacaqdır ki, növbəti prezident bütün ölkə əhalisinin dəstəklədiyi şəxs olsun. Biz amerikalılar bilirik ki,
güclü, demokratik sistem yeni seçilən liderin təhlükə ilə üzləşməməsinin ən yaxşı təminatçısıdır.
Prezident Heydər Əliyev təhlükəli qonşuluqda işləməli olmuşdur. Ən son təhlükə çeçen müharibəsi
dövründə Gürcüstana və Azərbaycana hədə-qorxu ilə nəticələndi. Mən bilirəm ki, Klinton hökuməti bu
hədə-qorxunun qarşısını almaq işinə sadiqdir və əminəm ki, siyasi partiyalar və Konqres də bu işdə
həmrəy olacaqlar.
Cənab prezident, mən Sizə işinizi uğurla tamamlamağı arzu edirəm və sizi ürəkdən salamlayıram.
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir Volfoviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə ən xoş arzularımı bildirirəm.
Mən Hopkins Universitetinə, onun Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzinə gəlib burada görüş keçirmək
üçün aldığım dəvətə görə çox məmnunam və təşəkkür edirəm. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, siz mənimlə
bu görüşə maraq göstərmisiniz, gəlmisiniz və güman edirəm ki, məni səbrlə dinləyəcəksiniz.
Mənim burada deyəcəyim söz çoxdur. Ancaq bilirəm ki, vaxt məhduddur. Mən bilirəm, - sizi bizim
bölgəyə, yəni Qafqaza aid, Mərkəzi Asiyaya aid, keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanına aid məsələlər çox
maraqlandırır. Mən bu barədə sizə saatlarla danışa bilərəm. Ancaq sizi incitmək istəmirəm. Mən bir neçə
məsələ haqqında sizə məlumatlar vermək istəyirəm.
Səfir cənab Volfoviç məni təqdim edərkən mənim haqqımda və ölkəm barədə artıq bir neçə
məlumatları verdi. Ancaq ona baxmayaraq, mən istəyirəm sizə Azərbaycan haqqında qısaca məlumat
verim.
Bilirsiniz, xəritədən də sizə məlumdur ki, Azərbaycan Qafqazda yerləşən bir ölkədir. Azərbaycan
xalqının çox qədim və zəngin tarixi vardır. Bu tarix çox minillikdir. YII əsrdə azərbaycanlılar müsəlman
dinini qəbul ediblər. Azərbaycanın keçmişdə çox zəngin ədəbiyyatı, elmi dünyada məşhur olubdur. Hələ
X-XII əsrlərdə Azərbaycanın böyük şairləri – Nizami Gəncəvi, Xaqani çox dəyərli əsərlər yazıblar.
Ondan sonrakı əsrlərdə böyük şairlər – Məhəmməd Füzuli, Nəsimi və bir çox başqaları dünya mədəniyyətini, dünya sivilizasiyasını öz dəyərli əsərləri ilə zənginləşdiriblər.
XIX əsrin əvvəlində Rusiya-İran müharibəsi nəticəsində - əvvəl iki dəfə də müharibə olubdur –
Azərbaycan parçalanıbdır. Azərbaycanın şimal hissəsi, indi biz yaşadığımız Azərbaycan Rusiya
imperiyasının tərkibinə keçib və Azərbaycanın cənub hissəsi – o sərhədi də Araz çayı təşkil edir –
İranın tərkibinə keçibdir. İki əsr – XIX, XX əsrlərdə Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibində
yaşayıbdır. Oktyabr inqilabından sonra, 1920-ci ildə Azərbaycanda da sovet hakimiyyəti qurulubdur və
70 il sovet hakimiyyəti Azərbaycanda hakim olubdur. Azərbaycan Sovetlər İttifaqını təşkil edən 15
müttəfiq respublikadan biri olubdur.
Həqiqətən, səfir Volfoviç burada çox gözəl dedi ki, Azərbaycanın çox əhəmiyyətli və dəyərli coğrafi
vəziyyəti var. Bunu biz yaratmamışıq, bunu təbiət yaradıbdır. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri var.
1848-ci ildə Azərbaycanda dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft istehsal edilməyə başlanıbdır. Bundan
bir neçə il sonra Amerikada, Pensilvaniyada neft istehsalına başlanıbdır, ona görə də Azərbaycan
dünyada bu məsələ üzrə birinci yer tutur. Azərbaycan uzun illər, on illər böyük bir neft ölkəsi kimi tanınıbdır. XX əsrin əvvəlində dünya neftinin təxminən 80 faizi Azərbaycanda hasil olunurdu.
Azərbaycan təxminən XIX əsrin ortalarından, 70-ci illərindən xarici şirkətlərin diqqətini cəlb edibdir.
Bir çox böyük şirkətlər, o cümlədən Nobel qardaşları Azərbaycana gəliblər və orada neft sənayesinin
inkişafı ilə məşğul olublar. Nobel qardaşlarının əldə etdiyi sərvətin bir hissəsi də Azərbaycanın olubdur.
Buna görə, o Nobel mükafatını alanlar da bunu bilməlidirlər.
İkinci dünya müharibəsi zamanı Sovet İttifaqının neft ilə təchizatının 80 faizi Azərbaycandan,
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Bakıdan olubdur. Demək, bu neft Sovet İttifaqını təmin edirdi. Bəzi mütəxəssislər belə hesab edirlər ki,
əgər Azərbaycan nefti olmasaydı İkinci dünya müharibəsində Sovetlər İttifaqının faşist Almaniyasına
qalib gəlməsi ya mümkün olmazdı, ya da çox çətin olardı.
Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın sənayesi, bütün iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, elmi, təhsili
çox inkişaf edibdir. Azərbaycan Avropa qitəsinə daxildir, Avropa ilə Asiyanın qovşağında yerləşir.
1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağılan zaman başqa müttəfiq respublikalar kimi, Azərbaycan da öz
müstəqilliyini, dövlət müstəqilliyini elan edibdir. Səkkiz ildir ki, biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Bu
dövr bizim üçün nə qədər çətin, nə qədər ağır olsa da, o qədər də əzizdir, qiymətlidir. Çünki nəhayət,
Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətində yaşayır və öz milli azadlığını əldə edibdir.
Sovetlər İttifaqının dağılması və müttəfiq respublikaların dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi çox
ağır, çətin bir proses olubdur. Çünki müstəqillik əldə edən ölkələr, respublikalar artıq sovet
ideologiyasından, kommunist ideologiyasından, sosialist iqtisadi-siyasi sistemindən imtina etməyə
başlayıb, yeni, yəni Qərb ölkələrində olan iqtisadi sistemi qəbul edərək, demokratiyanı qəbul edərək inkişaf etməyə başlayıblar. Bunu biz hamımız keçid dövrü hesab edirik. Amma keçid dövrü müstəqillik əldə
etmiş bu ölkələrin hamısında eyni şəraitdə keçmir. Bəzilərində sakit, münaqişəsiz, bəzilərində isə münaqişələr
və daxili ictimai-siyasi vəziyyətin qeyri-sabit olması şəraitində keçir. Bu baxımdan, deyə bilərəm ki,
Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqına daxil olmuş bütün respublikalar içərisində ən ağır vəziyyətdə olubdur və
bu gün də ağır vəziyyətdədir. Çünki Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman- 1991-ci ildə artıq
üç il idi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişə mövcud idi və müharibə gedirdi.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətini ələ keçirmək məqsədi ilə başlayıbdır. Artıq burada deyildi ki, mən keçmişdə
Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olmuşam, Siyasi Büro üzvü, sonra Baş nazirin, yəni Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini olmuşam. Buna görə də Sovetlər İttifaqını yaxşı tanıyıram- yuxarıdan da
tanıyıram, aşağıdan da tanıyıram. Mən hesab edirəm ki, 1988-ci ildə bu münaqişənin qarşısı alına bilərdi.
Ancaq hesab edirəm ki, o vaxt bəzi qüvvələrə, bəzi şəxslərə, bəlkə Moskvadakılara da lazım idi ki, bu
münaqişə olsun. Bu, keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində, postsovet məkanında ilk münaqişədir. Bu
münaqişənin qarşısı alınmadığına görə o genişlənib və nəhayət, müharibəyə çevrilibdir. Bu müharibə də
çox böyük faciəvi nəticələrə gətirib çıxarıbdır. Yenə də deyirəm, Moskva bu məsələnin qarşısını
almamaqda, hesab edirəm ki, həm Ermənistana qarşı, həm də Azərbaycana qarşı çox günahlar edibdir.
Dağlıq Qarabağ – o, xəritədə qırmızı rənglə rənglənmişdir – Azərbaycanın tərkibində 1923-cü ildə
yaranmış muxtar vilayətdir. Bu muxtar vilayət yarananda orada həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər
yaşayırdılar. Amma ermənilər çoxluq təşkil edirdilər. Ona görə də bu vilayətə muxtariyyət statusu verilibdir.
Sonrakı dövrlərdə, məsələn, 50-ci, 60-cı illərdə Ermənistan tərəfindən məsələ qaldırılmışdır ki, Dağlıq
Qarabağ Ermənistana birləşdirilsin. Amma o vaxtkı sovet hökuməti, təbiidir ki, bu təklifləri qəbul etməmişdir.
1988-ci ildə münaqişə başlayan zaman Dağlıq Qarabağda 170 min insan yaşayıbdır. Onun 70 faizi
ermənilər, 30 faizi azərbaycanlılar olubdur. Münaqişə nəticəsində 1990-cı ildə azərbaycanlılar Dağlıq
Qarabağdan tamamilə, zorla çıxarılıbdır. Ondan sonra isə Ermənistan Azərbaycanla müharibə etdiyinə
görə və Ermənistana həm Rusiyadan, həm də başqa ölkələrdən yardım göstərildiyinə görə, Ermənistan
silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafında olan, bu xəritədə yaşıl və sarı rənglərlə rənglənmiş əraziləri
də işğal ediblər. Beləliklə, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal
olunubdur. Burada yaşamış bir milyona qədər azərbaycanlı öz yerlərindən, yurdlarından zorla çıxarılıbdır
və Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində, qəsəbələrində, əksəriyyəti çadırlarda yaşayırlar.
Bu müharibə 1994-cü ilə qədər davam edibdir. Səfir Volfoviç bildirdi ki, 1993-cü ildə mən
Azərbaycanın prezidenti seçilmişəm. 1994-cü ilin may ayında biz müharibəni dayandırmışıq,
Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq. Beş ildən artıqdır ki, biz atəşkəs
şəraitində yaşayırıq, yəni müharibə yoxdur, döyüşlər yoxdur. Ancaq sülh də yoxdur. Mühüm cəhət ondan
ibarətdir ki, həm Azərbaycan tərəfi, həm də Ermənistan tərəfi atəşkəs rejiminə riayət edir.
Bir də onu qeyd edim, xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı bu
münaqişəyə baxmayaraq, bu sərhədlərdə heç bir kənar sülhməramlı, yaxud ayırıcı hərbi hissələr yoxdur.
Bütün bu beş il ərzində biz çalışırıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. ATƏT bu işlə məşğuldur və
ATƏT bunu öz tərkibində yaradılmış Minsk qrupuna həvalə edibdir. Minsk qrupuna Rusiya, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Fransa başçılıq edirlər.
Bəs nə üçün məsələ həll olunmur? Biz hesab edirik ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyinə
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görə. Çünki biz Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu
verməyə hazırıq və bunu dəfələrlə bəyan etmişik. Biz belə bir status verərkən Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmasını tələb edirik və yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş insanların öz yerlərinə qayıtmasını təmin etmək istəyirik. Ancaq Ermənistan Dağlıq
Qarabağa dövlət müstəqilliyi statusu almaq istəyir. Təbiidir ki, biz buna razı ola bilmərik.
Ümumiyyətlə, Ermənistanda belə fikirlər deyilir ki, «Dağlıq Qarabağ öz müqəddəratını təyin etmək prinsipi əsasında
bunu edir». Beynəlxalq hüquq normaları, o cümlədən 1975-ci ildə qəbul olunmuş Helsinki aktı onu göstərir ki, hər bir
ölkənin ərazi bütövlüyü qorunmalıdır və hər bir millətə də öz müqəddəratını təyin etmək imkanı verilməlidir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Bu, bərpa olunmalıdır, torpaq bütövlüyümüz bərpa
olunmalıdır. Dağlıq Qarabağ isə yüksək dərəcəli status alarkən özünüidarəetmə hüququna malik olacaqdır.
Amma burada bir qəribə məqam var. Erməni xalqının öz dövləti var – Ermənistan. Demək, erməni xalqı öz
müqəddəratını təyin edibdir, müstəqil dövləti var. Əgər Dağlıq Qarabağ dünyada ikinci erməni dövləti
olmaq istəyirsə, bu, çox təəccüb doğurur.
Təbiidir ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu
veriləndə onun dünya ilə və o cümlədən Ermənistan ilə bilavasitə əlaqələri təmin olunmalıdır.
Ermənistan tərəfi deyir ki, Dağlıq Qarabağ anklav vəziyyətində ola bilməz. Ancaq Dağlıq Qarabağa bu
istiqamətdən yol var. Demək, Ermənistanla əlaqə qurmaq üçün yol var, oradan dəhliz verilə bilər. Amma
onu da bilməlisiniz ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası anklav şəraitindədir. Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi başlayandan Naxçıvan Muxtar Respublikası blokadadadır. Çünki Azərbaycanın əsas
hissəsindən Naxçıvana gedən yollar Ermənistanın ərazisindən keçirdi. Dəmir yolu, avtomobil yolu,
elektrik xətləri, qaz xətləri, telefon xətləri - hamısı kəsilibdir. Bunu bildirmək istəyirəm ki, siz nəzərə
alasınız. İndi vəziyyət bu cürdür.
Keçən ilin aprel ayında Vaşinqtonda mən Ermənistanın prezidenti Koçaryanla görüşdüm və ondan
sonra 1999-cu ilin içərisində və bu il də biz bir neçə görüş keçirmişik. Bu görüşlərimizin əsas məqsədi
iki prezidentin bilavasitə danışıqları nəticəsində sülh əldə etməkdir. Hər iki tərəf elan edibdir ki, bunun
üçün müəyyən kompromislər lazımdır və hər iki tərəf də belə kompromis addımlar atmaq fikrini ifadə
edibdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz bu məsələni indiyə qədər hələ də həll edə bilməmişik.
Koçaryan-Əliyev görüşü son dəfə Davosda olmuşdur. Mənim fikrim budur ki, məsələ sülh yolu ilə
həll edilməlidir. Bəyan edirəm ki, yenidən müharibə başlamaq, yenidən döyüşlər aparmaq olmaz, buna
yol vermək olmaz. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur və bir milyondan artıq
azərbaycanlı çadırlarda yaşayır, Ermənistan ərazisinin bir metri də işğal olunmayıbdır, Azərbaycana
böyük zərbələr dəyibdir, işğal olunmuş ərazilərdə bütün mülkiyyət dağıdılıbdır, viran edilibdir, - bunlara
baxmayaraq biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Mənə belə gəlirdi ki, 2000-ci ildə biz bu
məsələni həll edə bilərik. Mən bu gün də bu ümidlərlə yaşayıram. Amma Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bu məsələyə daha da ciddi yanaşmalıdırlar, daha da böyük
səylər qoymalıdırlar. Təbiidir ki, eyni zamanda Koçaryan-Əliyev dialoqu da davam etməlidir.
Bu münaqişə bütün Qafqazda vəziyyəti gərginləşdiribdir. Məhz bu münaqişədən dörd il sonra
Gürcüstanda Abxaziya, Osetiya münaqişələri başlayıbdır. Ondan sonra Moldovada Dnestryanı
münaqişəsi başlayıbdır. Ondan da sonra Çeçenistan münaqişəsi başlayıbdır. Beləliklə, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bütün postsovet məkanında münaqişələrin meydana çıxmasının
əsasını qoyubdur. Hesab edirəm ki, əgər bu münaqişənin təkcə Ermənistan və Azərbaycan üçün zərərli
olduğunu yox, bütün başqa ölkələrə də sirayət edəcəyini vaxtında anlaya bilsəydilər, bu münaqişənin
qarşısı alına bilərdi.
Mən bilirəm ki, Azərbaycan haqqında sizi maraqlandıran bir neçə məsələ də vardır. Onlardan biri də
Azərbaycanın neft və qaz sərvətlərinin istifadə edilməsi və bu sahədə Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları, Avropa ölkələri arasında müştərək işlər görülməsidir.
Mən bəyan etdim ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. 50 il bundan öncə Azərbaycan Xəzər dənizinin
dərinliklərindən neft hasil etməyə başlamışdır. Demək olar ki, Azərbaycan dünyada ilk dəfə dənizdən
neft hasil edən ölkə olmuşdur. Amma sonra dünyanın bir çox ölkələrində bu məsələ çox güclü inkişaf
etmişdir. Çox yüksək imkanlara malik olan texnika, texnologiya, avadanlıq yaranmışdır və suyun böyük
dərinliklərindən neft çıxarılması prosesi indi dünyada çox yüksək səviyyədədir.
Dövlət müstəqilliyini əldə etməyimiz bizə imkan verdi ki, artıq özümüz müstəqil olaraq öz təbii
sərvətlərimizdən istədiyimiz kimi istifadə etməyə başlayaq. Bunun üçün biz birinci növbədə Amerikada,
Avropa ölkələrində çox yüksək texnikaya, texnologiyaya malik olan böyük neft şirkətləri ilə müştərək
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işlər görməyə başladıq və 1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycanda 11 neft şirkəti ilə Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti arasında - 11 neft şirkəti yeddi dövləti təmsil edirdi - böyük bir müqavilə imzalandı.
Buna da «Əsrin müqaviləsi» adı verildi.
Bu müqavilə ilk dəfə «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarının əsasında imzalandı. Burada əvvəlki
illərdə geofizika işləri getmişdi və biz bilirdik ki, orada çoxlu neft ehtiyatları vardır. Doğrudur, bu
müqavilənin imzalanmasına hazırlıq dövründə bizə çox maneçilik etmək istəyənlər oldu. «Xəzər
dənizinin statusu müəyyən edilməlidir»- bu məsələ ortaya atıldı. Qərb ölkələrinin- Amerikanın, Avropa
ölkələrinin Xəzər dənizinə gəlməsinə etirazlar oldu. Bizə çox təzyiqlər oldu. Amma buna baxmayaraq,
biz müqaviləni imzaladıq. Bundan sonra təzyiqlər artdı. Bəzi Xəzəryanı ölkələr elan etdilər ki, onlar bu
müqaviləni tanımaq istəmirlər. Hətta bizim tərəfdaşlarımızdan biri- İngiltərənin bir naziri mənimlə
görüşdü və dedi ki, biz nə edəcəyik? Dedim nə barədə? Dedi elan ediblər ki, kimsə bu müqaviləni
tanımır.
Mən dedim, narahat olmayın, kim tanıyır- tanısın, kim tanımır-tanımasın. Bu yataqlar Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundadır və bu sektor da Azərbaycana məxsusdur. Ona görə də biz müstəqil dövlət
kimi, öz təbii sərvətlərimizdən istifadə etmək hüququna malikik.
Xəzər dənizinin statusu məsələsi belədir. Hələ Sovetlər İttifaqı dövründə Xəzər dənizində neft hasilatına
başlanan zaman sovet hökumətinin qərarı ilə 70-ci ildə Xəzər dənizi sektorlara bölünmüşdür. Bu, Azərbaycan
sektorudur, sonra Rusiya sektoru, Qazaxıstan sektoru, Türkmənistan sektoru, ondan sonra İran sektoru. Biz öz
sektorumuzdan kənara çıxmamışıq. Ancaq bəzi Xəzəryanı ölkələr deyirdilər ki, bu sektor prinsipi sovetlər
hökuməti zamanından yaranıbdır, biz buna yenidən baxmalıyıq. Biz buna etiraz etmirik. Bir neçə dəfə
müzakirələr gedibdir. Biz bu gün də müzakirəyə hazırıq. Ancaq əgər sektor məsələsini ortaya atıb bizim
işlərimizin qarşısı alınacaqsa, biz buna razı ola bilmərik.
Ötən beş ildə biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Birincisi, ilk müqavilədən 1997-ci ildə «Çıraq»
yatağından neft hasil etmişik və onun ixracına başlamışıq. Təbiidir ki, Bakının yaxınlığında böyük bir
terminal - Səngəçal terminalı tikilibdir, neft oraya borularla gəlir. Eyni zamanda biz neftin ixracı
haqqında da hələ 1994-cü ildən lazımi işlər görmüşük. 1994-cü ildə imzaladığımız müqavilədə yazılıbdır ki, əsas
ixrac kəməri Bakı–Ceyhan boru xətti olmalıdır. Ancaq ilk neftin ixracı üçün biz 1996-cı ildən başlayaraq Bakıdan Qara
dənizdəki Novorossiysk limanına bir xətt çəkmişik. Bunu Rusiya çox istəyirdi, biz də razı olduq. Rusiya istəyir ki, bütün
neftin hamısı Rusiyanın ərazisindən ixrac edilsin.
Doğrudur, o vaxt biz narahat idik ki, Çeçenistandakı vəziyyət, ola bilər, bu boru xəttindən lazımi
qədər istifadə edilməsinə mane olsun. Amma Rusiya bizə zəmanət verdi ki, onlar bunu təmin edəcəklər,
yəni neft ixrac olunacaqdır. Bunu nəzərə alaraq biz alternativ neft kəməri - Bakıdan Gürcüstanın Qara
dənizdəki Supsa limanına xətt çəkmişik. 1997-ci ilin noyabrında biz ilkin neft doldurulmuş ilk tankeri
Novorossiysk limanından yola salmışıq. Amma sonra, Çeçenistandakı müharibə nəticəsində bu xətt artıq
işləmir. 1999-cu ilin aprel ayında biz Bakı-Supsa boru xəttini tamamlamışıq və oradan ilk tankerlə neft
ixrac etmişik. 1997-ci ilin noyabr ayından indiyə qədər 8 milyon tonadək neft hasil etmişik və onu ixrac
etmişik.
Amma bizim qarşımızda duran məqsəd Bakı-Ceyhan neft kəməri idi. Bunun da tikilməsinə çox
maneçilik vardı. Beş il idi ki, biz bu barədə işləyirdik. Nəhayət, keçən il noyabr ayının 18-də İstanbulda
dörd ölkə - Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında saziş
imzalayıbdır. Çünki Qazaxıstan da öz ərazisində hasil olunan neftin böyük bir hissəsini Xəzər dənizi
vasitəsilə Bakıya gətirib, oradan Bakı-Ceyhan boru xətti ilə dünya bazarlarına çıxarmaq istəyir.
Qeyd etmək istəyirəm ki, bizim bütün bu işlərimizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti və şəxsən
prezident cənab Bill Klinton daim dəstəkləyibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi olmasaydı biz
1994-cü ildə ilk müqaviləni imzalaya, başqa işləri də görə bilməzdik. Bakı-Ceyhan neft borusu haqqında
da sazişi imzalaya bilməzdik. Ona görə də, təbiidir ki, keçən il noyabr ayının 18-də biz İstanbulda bu
sazişi imzalayarkən prezident cənab Bill Klinton da bu sazişə öz imzasını atıbdır.
Biz Xəzər dənizində neft yataqlarının işlənilməsinə 1994-cü ildə başladıq. Amma ondan sonra dünya
ölkələri şirkətlərinin Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektoruna marağı o qədər artdı ki, beş il
müddətində 19 müqavilə imzalanıbdır. 19 müqavilədə 30 neft şirkəti iştirak edir və 15 ölkə təmsil
olunubdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 9-dan çox neft şirkəti Azərbaycanda yer aldı.
İlkin hesablamalarımıza görə, bu müqavilələrin hamısına təxminən 57–60 milyard dollar investisiya
qoyulmalıdır. Müqavilələr 30 il müddətinə bağlanıbdır. Amma güman edirəm ki, neft də gözlənildiyindən artıq
olacaq, bəlkə investisiya da daha çox olacaqdır. Bu gördüyünüz - pay bölgüsünə aid xəritədir. Başqa yataqlarımızda
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da böyük imkanlarımız var. Bizim Xəzər dənizindəki sektorumuzda neft və qaz vermək imkanı olan təxminən 120130 yataq var. Deyə bilərəm ki, bunların hamısını son 50 il ərzində Azərbaycanın alimləri, mütəxəssisləri,
Azərbaycanın neftçiləri kəşf ediblər.
Biz gözləyirik ki, bu müqavilələr nəticəsində təxminən 4,5 milyard ton neft hasil ediləcəkdir. Amma
hesab edirik ki, bundan da çox olacaqdır. Məsələn, biz hesab edirdik ki, «Çıraq» yatağında hər quyudan
gündə 500 ton neft alınacaqdır. Amma 1000–1500 ton alınır.
Son illər aparılan işlər onu göstərir ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda böyük qaz
yataqlarımız da var. 1996-cı ildə «Şahdəniz» yatağına dair imzaladığımız müqaviləni indi həyata
keçiririk. Birinci quyu qazılandan sonra orada 1 trilyon kubmetrdən artıq qaz ehtiyatı olduğu gözlənilir.
Onun yanında «Abşeron» yatağı var. Orada Amerikanın «Şevron» şirkəti işləyir. Onlar belə proqnoz
verirlər ki, orada 3 trilyon kubmetrdən artıq qaz ehtiyatı gözlənilir. Bunlar hələ ilkin nailiyyətlərdir.
Güman edirəm ki, başqa yataqlarda da böyük qaz ehtiyatları açılacaq və Azərbaycan təkcə neft yox, eyni
zamanda böyük miqdarda qaz ixrac etmək imkanına malik olacaqdır.
Demək, indi biz qazın ixracı haqqında düşünürük. Çünki nefti, ola bilər, sisternlərdə dəmir yolu ilə
daşıyasan, tankerlərlə daşıyasan. Ancaq qaz yalnız borularla gedə bilər. Güman edirik ki, biz bunun da
yolunu tapacağıq.
Doğrudur, biz bu işlərə başlayandan indiyə qədər dünyanın bir çox ölkələrinin mətbuatında, o
cümlədən Amerika mətbuatında belə fikirlər irəli sürülür, belə məqalələr yazılır ki, guya Azərbaycanın
neft və qaz imkanları haqqında verilən məlumatlar şişirdilmişdir, bu qədər ehtiyatlar yoxdur. Güman
edirəm, onlar səhv edirlər. Ya vəziyyəti bilmirlər, yaxud da qəsdən qərəzlilik edirlər. Biz bilirik ki, bu
sahədə Azərbaycana qarşı düşmən mövqedə duran qüvvələr az deyildir. Bizim rəqəmləri şişirtməyə
ehtiyacımız yoxdur – nə var, odur. İndiyə qədər nefti də, qazı da gözlədiyimizdən artıq alırıq və gələcəkdə
də belə olacaqdır. Yaxın vaxtlarda biz Bakı–Ceyhan neft kəmərinin inşasına başlamalıyıq.
Bir də qeyd edirəm, Azərbaycan çox əhəmiyyətli coğrafi-strateji vəziyyətə malikdir. Bu, bizim üçün
yaxşıdır. Amma eyni zamanda bizə qarşı müxtəlif qüvvələri də hərəkətə gətirir. Biz öz vəzifəmizi onda
görürük ki, ölkəmizi inkişaf etdirək və bizə göstərilən bütün təzyiqlərin qarşısını alaq.
Ölkəmiz müstəqillik əldə edəndən elan edibdir ki, demokratiya yolu ilə gedir. Azərbaycanda ardıcıl
olaraq demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirilir. 1995-ci ildə biz ilk
Konstitusiyamızı qəbul etmişik, orada bütün demokratik prinsiplər öz əksini tapıbdır. Bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə gedirik və gedəcəyik. İqtisadi, sosial islahatlar həyata keçiririk. Xarici investisiyanı cəlb etməyə
çalışırıq - özü də təkcə neft sektoruna deyil, həm də başqa sektorlara. Beş il müddətində Azərbaycana 5
milyard dollardan artıq xarici investisiya gəlibdir. Qeyri-neft sektoruna gələn investisiyanın miqdarı getgedə artır. Məsələn, 1999-cu ildə xarici investisiyanın 60 faizi qeyri-neft sektoruna, 40 faizi neft sektoruna
gəlibdir.
İqtisadi islahatlar öz nəticələrini verir. Özəlləşdirmə, torpaq islahatı, torpağın şəxsi mülkiyyətə
verilməsi, sahibkarlığın formalaşması və bir çox başqa proseslər gedir. Təbiidir ki, biz bu proseslərin
hələ ilkin mərhələsindəyik. Qarşımızda görüləsi hələ çox işlər var. İqtisadi cəhətdən biz Beynəlxalq
Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Avropa Birliyi ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Biz inanırıq və indi əhalimizin də əksəriyyəti inanır ki, sosialist sistemindən tam imtina etmək və bazar iqtisadiyyatı, demokratiya
yolu ilə getmək lazımdır.
Biz bütün qonşu dövlətlərlə çox mehriban əlaqə yaratmaq istəyirik. İstəyirik ki, dünyanın bütün
dövlətləri ilə çox mehriban, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaradaq. Təbiidir, bizi birinci növbədə
Qafqaz və xüsusən Cənubi Qafqaz maraqlandırır. Cənubi Qafqazda üç ölkə var – Azərbaycan, Gürcüstan
və Ermənistan. Gürcüstanla Azərbaycan arasında çox yaxşı dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri var. Amma
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Cənubi Qafqazda ümumi əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə maneçilik törədir. Ona görə də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi təkcə iki ölkə üçün yox,
bütün Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın təmin olunması və geniş iqtisadi əməkdaşlığın
təmin olunması üçün lazımdır.
Qonşu Türkiyə ilə bizim çox yaxşı dostluq, mehribanlıq əlaqələrimiz var. Rusiya ilə də əlaqələrimiz
normaldır, İran ilə də normaldır. Amma biz arzu edirik ki, bundan da yaxşı olsun. Lakin bu, təkcə bizdən
asılı deyildir.
Beləliklə, hesab edirəm ki, Qafqaz problemi dünyanın ən çətin və ən ağır bir problemidir. Dünyanın
Qafqaza marağı artıb, ancaq bununla yanaşı, Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təmin
olunması üçün də bizlərə kömək etmək lazımdır.
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Dedim ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında yerləşən bir ölkədir. Son illər tarixi Böyük İpək
yolunun bərpa edilməsi aktual bir problem kimi meydana çıxıbdır. Bu məsələ hələ 1980-ci ildə
YUNESKO tərəfindən qaldırılmışdı. Amma sovet hakimiyyəti, Sovet İttifaqı dağılandan sonra bu proses
inkişaf edibdir.
Azərbaycan İpək yolunun bərpasında, demək olar ki, açar rolunu oynayır. Biz bu barədə çox fəaliyyət
göstəririk. Təbiidir ki, bunun əsasını Avropa Birliyinin tərtib etdiyi TRASEKA proqramı təşkil edir. Son
beş ildə bu barədə çox işlər görmüşük. 1996-cı ildə biz – Türkmənistan, Özbəkistan, Azərbaycan və
Gürcüstan Türkmənistanın Sərəxs şəhərində müqavilə imzaladıq və Transqafqaz, Transxəzər dəhlizindən
istifadə olunması haqqında lazımi tədbirlər gördük. Bu, qısa bir müddətdə öz müsbət nəticəsini göstərdi.
1998-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanda böyük beynəlxalq konfrans keçirildi. İpək yolu üzərində
yerləşən Yaponiyadan, Çindən ta İspaniyaya qədər uzanan ölkələrin - 32 ölkənin nümayəndələri
Azərbaycanda toplaşdılar. 9 ölkəni prezidentlər təmsil edirdi. 12 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri
konfransda iştirak etdilər. Biz saziş imzaladıq və indi onu həyata keçirməyə çalışırıq.
Qısaca, bunun səmərəliliyi nədən ibarətdir? Məsələn, son beş ildə Özbəkistan–Türkmənistan–
Azərbaycan–Gürcüstan xətti ilə keçən nəqliyyatdan istifadə edilməklə yük daşımaları 2,5 dəfə artıbdır.
1996-cı ildə yük daşınması 2 milyon ton idi, 1999-cu ildə isə 5 milyon ton yük daşınmışdır. Asiyanı
Avropa ilə birləşdirən şimal marşrutlarına nisbətən burada məsafə 2 min kilometr azdır. Gömrük rüsumları və başqa şeylər də burada oradakından xeyli ucuzdur. Ona görə İpək yolunun bərpası indi aktual
məsələlərdən biridir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında da buna çox diqqət yetirilir. Senator Sem Braunbək bu barədə
Konqresə böyük bir layihə təqdim etmişdir. Keçən ilin aprel ayında biz burada, Senatın binasında bir
konfransda iştirak etdik. Senat üzvləri, hökumətin nümayəndəsi Semüel Berger, böyük siyasi xadimlər
Beyker, Bjezinski və başqaları bu barədə çox müsbət fikirlər söylədilər. Bu konfransda Türkiyə,
Rumıniya ilə birlikdə Asiya və Qafqaz ölkələrinin doqquz prezidenti nitq söylədilər və onların hamısı
Böyük İpək yolunun bərpa edilməsinin lazım olduğunu bildirdi. Təəssüf ki, Konqres Sem Braunbəkin
təqdim etdiyi qanun layihəsini təsdiq etmədi. Amma bunun bizim üçün o qədər də əhəmiyyəti yoxdur,
biz bu proqramı həyata keçiririk və keçirəcəyik.
Beləliklə, indi Qafqaz və Mərkəzi Asiya çox maraqlı regiondur. Burada yeni müstəqil dövlətlər var.
Müstəqilliyini möhkəmləndirmək və proqramlarını həyata keçirmək üçün onların hamısına kömək etmək
lazımdır.
Azərbaycan haqqında onu deyə bilərəm ki, o, özünün dövlət müstəqilliyini gündən-günə möhkəmləndirir.
Azərbaycanın ərazisində heç bir başqa ölkənin ordusu yoxdur. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanda Rusiyanın çox
böyük ordu hissələri və hərbi bazaları var. İndi Rusiya o hərbi bazalara daha da yeni silahlar – «C-300»
raketləri, «MİQ-29» təyyarələri və başqa güclü silahlar gətiribdir. Beləliklə, Cənubi Qafqazın militarizasiyası
gedir. Biz bunun əleyhinəyik.
Ermənistanla Rusiya arasında hərbi ittifaq yaranıbdır. Bu gün xəbər verdilər ki, Belarus ilə
Ermənistan arasında da hərbi ittifaq yaranır. Rusiyada bəzi qüvvələr var ki, Sovetlər İttifaqını yenidən
bərpa etmək istəyirlər.
Biz bunun əleyhinəyik. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini xalqın tarixi nailiyyəti hesab edir və biz
daim müstəqil yaşamaq istəyirik. Biz istəyirik ki, müstəqilliyimizə heç kəs təcavüz etməsin. İstəyirik ki,
böyük dövlətlər, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlər – Amerika, Avropa dövlətləri və başqa
dövlətlər bizim kimi ölkələrin, konkret olaraq Azərbaycanın müstəqil, demokratik dövlət kimi
yaşamasına, inkişaf etməsinə yardım etsinlər.
Təəssüf ki, 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi Azərbaycana qarşı ədalətsiz bir qərar qəbul edibdir – «Azadlığı dəstəkləmə aktı»na düzəliş, 907-ci maddə. Bu qərarı guya ona görə qəbul edib ki, «Azərbaycan
Ermənistanı blokadaya alıbdır». Buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana hər türlü yardıma
embarqo qoyulubdur.
Amma əslində baxın, kim kimi blokayada alıbdır – Azərbaycan Ermənistanı, yoxsa Ermənistan
Azərbaycanı? Bakıdan Ermənistana gedən dəmir yolu var – o, Naxçıvandan keçib Yerevana gedir. Bu
dəmir yolu bizim üçün də, Ermənistan üçün də əhəmiyyətlidir. Amma Ermənistan Azərbaycan
torpaqlarını işğal edərək bizim dəmir yolunu, İranla sərhədin 130 kilometrini ələ keçiribdir. Ona görə biz
bu dəmir yolunu işlədə bilmirik. Əgər işğal edilən torpaqlar azad olunsa, dəmir yolu işləməyə
başlayacaq, Ermənistanla Azərbaycan arasında dəmir yolu xətti olacaqdır. Ona görə deyirəm – blokadaya
alınan da Azərbaycandır və 907-ci maddə ilə cəzalanan da Azərbaycandır.
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Amerika Konqresində çox dəyərli senatorlar, konqresmenlər var ki, 907-ci maddənin aradan
götürülməsi üçün təkliflər veriblər. Amma elə konqresmenlər də var ki, bu təkliflərin həyata
keçirilməsinə maneçilik törədirlər.
Amerika hökuməti 907-ci maddənin Azərbaycana qarşı ədalətsiz olduğunu dəfələrlə bəyan edibdir,
onun ləğv olunması haqqında fikirlərini söyləyibdir. Ancaq bu, ləğv olunmayıbdır. Mən bununla onu
demək istəyirəm ki, son beş-altı il içərisində Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox böyük
müttəfiqlik, tərəfdaşlıq əlaqələri yaradıbdır və geniş iqtisadi əməkdaşlıq edir. Bizim haqqımız var ki,
Amerika Birləşmiş Ştatlarına sual verək: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasında nə
üçün Azərbaycana təsirli kömək etmirsiniz? Nə üçün 907-ci maddəni aradan götürmürsünüz?
Ancaq mən nikbinəm, hesab edirəm ki, məsələ sülh yolu ilə həll ediləcək, Cənubi Qafqazda sülh,
əmin-amanlıq təmin olunacaq və Azərbaycan müstəqil, demokratik dövlət kimi yaşayıb inkişaf
edəcəkdir.
Mən sizin vaxtınızı çox aldım, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
***
P o l V o l f o v i ç: Prezident Əliyev razılaşdı ki, suallara cavab versin. Elə bilirəm, bizim bir qədər
vaxtımız var. Xahiş etmək istəyirəm ki, mikrofonlara yaxınlaşıb suallarınızı verəsiniz, bundan əvvəl isə
özünüzü təqdim edəsiniz. Buyurun.
S u a l: Cənab Prezident, mən NATO-nun üzvü olan dövlətlər barədə nəşr edilən jurnalın
təmsilçisiyəm. Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramının iştirakçısıdır.
Azərbaycan NATO-nun üzvü olmağa ən çox can atan, səy göstərən ölkələrdən biridir. Bilmək
istərdik ki, siz NATO-nun tam hüquqlu üzvü olmaq istəyirsinizmi? Əgər istəyirsinizsə, Azərbaycan
NATO-dan necə faydalana və ona özünün hansı töhfələrini verə bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin dediyiniz sözləri təsdiq edirəm. NATO-nun üzvü olmaq asan iş
deyildir. Bu, təkcə bizdən asılı deyil. Bilirəm ki, bu, çox böyük bir prosesdir. Biz «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» proqramında çox fəal iştirak edirik. Şimali Atlantika Assambleyasında da fəaliyyət
göstəririk və bundan sonra da göstərəcəyik. Sağ olun.
S u a l: Cənab Prezident, siz bizə Azərbaycanın tarixi, Azərbaycan xalqının adət-ənənələri,
mədəniyyəti barədə danışdınız. İstərdik ki, bir az da İranda yaşayan azərbaycanlılarla
Azərbaycanın münasibəti haqqında fikirlərinizi açıqlayasınız. Məlumdur ki, İranda Azərbaycanın
əhalisindən üç dəfədən də çox azərbaycanlı yaşayır. Bir də istərdik ki, 50–60 il bundan öncə
Zəngəzurda baş vermiş hadisələr, Zəngəzurun əhalisi barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
C a v a b: Bizdə olan məlumatlara görə, İranda təxminən 30 milyon azərbaycanlı yaşayır. Amma
onlar İran vətəndaşlarıdır. Təbiidir ki, bizim Azərbaycanla İranda yaşayan azərbaycanlıların fərqi var.
Dilimiz birdir, dinimiz də birdir, adət-ənənələrimiz də, hətta yeməklərimiz də birdir. Çox şeylər birdir.
Ancaq fərq odur ki,- mən sizə dedim,- biz 200 il Rusiyanın tərkibində olmuşuq və Avropa mədəniyyətinə
yaxınlaşmışıq. Azərbaycan Avropa ölkəsi, sivil ölkə kimi bütün Avropa dəyərlərini mənimsəyibdir.
Amma İranda yaşayan azərbaycanlılar İran mühitinin dəyərləri ilə yaşayırlar.
Şübhəsiz ki, indi əlaqələr çox genişlənibdir. 70 illik həsrətdən sonra çox adamlar qohum-qardaşları ilə
görüşübdür. Ancaq biz həmişə bir prinsipi rəhbər tuturuq ki, heç bir başqa ölkənin daxili işinə
qarışmamalıyıq və bizim də daxili işimizə heç kəs qarışmamalıdır.
50–60 il bundan öncə Zəngəzurdakı hadisə dedikdə siz nəyi nəzərə alırsınız, mən bilmirəm.
S u a l: O ərazidə yerləşən əhalinin formalaşması da müxtəlif olubdur. Yəni dəhlizin hər iki
tərəfində azərbaycanlılar yaşayırlar. Naxçıvan ilə Azərbaycanın qalan hissəsi arasındakı ərazinin
taleyi necə olubdur?
C a v a b: Bəli, Zəngəzurda azərbaycanlılar çox yaşayıbdır. Vaxtilə Zəngəzurun əhalisinin əksəriyyəti
azərbaycanlılar olubdur. Ancaq Sovetlər İttifaqı yaranan zaman respublikaların xəritələri çəkilib,
Zəngəzur Ermənistanın tərkibində qalıbdır. Azərbaycanlılar oradan tədricən köçüblər. Amma sizin
nəzərdə tutduğunuz Mehri rayonunda 1988-ci, 1989-cu illərdə, 1990-cı ilə qədər daha çox azərbaycanlı
yaşayıb, nəinki erməni.
S u a l: Mən Cons Hopkins Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun sosial inkişaf
fakültəsinin tələbəsiyəm. Keçən yay Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qeyri-dövlət təşkilatında
çalışırdım. Bizim təşkilatımız Azərbaycandakı sahibkarlara kiçik kreditlər verilməsi ilə məşğul idi.
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Lakin mən orada işə başlayanda bizim qeyri-dövlət təşkilatımız hökumət tərəfindən bağlandı.
Hökumət bəyan etdi ki, hətta kiçik həcmli olsa da, kreditlərin verilməsi mütləq mərkəzi bank
tərəfindən lisenziyalaşdırılmalıdır. Bilmək istərdim ki, Azərbaycanda qeyri-dövlət təşkilatlarının
hüquqi statuslarını müəyyənləşdirmək üçün hansı tədbirlər görülür? Bu təşkilatların orada
fəaliyyət göstərib azərbaycanlılara yardım etməsi üçün hansı şərait yaradılır? Bir də, Azərbaycan
neftdən əldə edəcəyi gəlirdən necə istifadə etməyi nəzərdə tutur?
C a v a b: Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün, xüsusən kiçik və orta sahibkarlığın
yaranması və inkişafı üçün çox işlər görülür və bir çox qanunlar qəbul olunubdur. Bizim iqtisadi
siyasətimizin strategiyası belədir ki, mütləq bütün sahibkarlara yardım etmək və Azərbaycana gələn kiçik
şirkətlərin işləməsi üçün daha geniş şərait yaratmaq lazımdır.
Doğrudur, bizim hökumət orqanlarında, icra orqanlarında qanunlara riayət etməyən adamlar da var.
Onlar bizim işimizə zərər vururlar. Bu, çox çətin prosesdir. Ona görə, məsələn, mən belə qərara
gəlmişəm ki, - yəqin bu günlərdə fərman verəcəyəm,- Azərbaycanda xaricdən gələn bütün şirkətlərin
işləməsi üçün vahid bir agentlik yaradılsın, Azərbaycana gələn investorlar - kiçik də, orta da, böyük də –
hamısı bir təşkilata müraciət etsinlər. İndi isə bizdə hələlik bu barədə lazımi qayda yoxdur. Bəzi lisenziyaları Ticarət Nazirliyi verir, bəzilərini Ədliyyə Nazirliyi, bəzilərini Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi verir.
Ona görə də bu, işimizi çətinləşdirir.
Bizdə qeyri-dövlət təşkilatları çoxdur. Çoxlu özəl banklar var. Onlar çox geniş fəaliyyət göstərir və
kreditlər verirlər. Amma bilmirəm, sizin o qeyri-dövlət təşkilatına nə üçün imkan verməyiblər. Hər
halda, əmin ola bilərsiniz ki, belə nöqsanlar aradan qaldırılacaqdır.
Neftdən gələn gəlirlər haqqında maraqlanırsınız. Mən bir neçə ay bundan öncə fərman vermişəm,
Azərbaycanda xüsusi neft fondu yaratmışam. Neftdən gələn gəlirlərin hamısı neft fonduna toplanacaq,
Azərbaycanın sosial inkişafı üçün, bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, iş yerləri açmaq üçün istifadə
olunacaqdır. Yəni gəlirləri ancaq insanlara verib onların maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq yox, istehsal
yaratmaq, başqa imkanlar yaratmaq lazımdır ki, onlar işləsinlər, daha çox gəlir gətirsinlər və insanlar bu
gəlirdən istifadə etsinlər.
S u a l: Mən parlament sədrinin birinci müavini, Çeçenistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Silan
Beşayevəm. Cənab Əliyev, sizi Amerikada görməyimizə şadıq. Sizə bir sual vermək istərdim:
Rusiya qoşunlarının Çeçenistandakı fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz və bu münaqişənin həlli
perspektivini necə görürsünüz? Sağ olun.
C a v a b: Siz mənə çox çətin sual verirsiniz. Mən bu günlər bu barədə çox danışmışam. Biz
separatçılığın, terrorizmin və cürbəcür cinayətlərin əleyhinəyik. Çeçen xalqına böyük rəğbətimiz var.
Çeçen xalqı Qafqazın dəyərli xalqlarından biridir və çeçen millətinə həmişə hörmət etmişik. Məshədov
Çeçenistanda prezident seçiləndən sonra Azərbaycanla Məshədov arasında çox mehriban əlaqələr
olmuşdur. Ancaq müharibə də var, Rusiya öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək, özünə məxsus olan
Çeçenistan ərazisində hakimiyyətini bərpa etmək istəyir. Gələcəyi haqqında isə, güman edirəm ki, bunu
gözləmək lazımdır.
S u a l: Cənab prezident, siz həm Sovet İttifaqı dövründə, həm də ondan sonra beynəlxalq
münasibətlər sahəsində çox böyük təcrübə toplamış və çox böyük, dəyərli nailiyyətlər əldə etmiş bir
şəxs kimi dünyada tanınırsınız. Bu gün burada, Cons Hopkins Universiteti Beynəlxalq Tədqiqatlar
İnstitutunun tələbələri qarşısında çıxış edərkən gələcəkdə beynəlxalq münasibətlər sahəsində
mütəxəssis olmaq istəyən gənclərə bu elmin böyük bilicisi kimi hansı tövsiyələri, məsləhətləri
verərdiniz?
C a v a b: Bu barədə çox demək olar. Birincisi, çox məmnuniyyətlə bildim ki, Cons Hopkins
Universitetinin beynəlxalq əlaqələr hissəsində Qafqaz və Asiya ölkələri üzrə bir institut yaranıbdır. Mən
bunu alqışlayıram və öz tərəfimizdən bu institutun inkişaf etməsi üçün lazımi yardımlar etməyə hazırıq.
Mərkəzi Asiyanın öyrənilməsinə gec başlanıbdır. Amma, necə deyərlər, heç olmamaqdansa, gec olması yaxşıdır.
Ona görə də mən arzu edərdim ki, Qafqaz və Asiya İnstitutunun tələbələri həqiqətən, bizim bölgəyə çox diqqət
versinlər, bizim ölkələrin xüsusiyyətlərini öyrənsinlər, xalqların ənənələrini, mentalitetini, keçmişini öyrənsinlər.
Çünki Qafqaz elə bir yerdir ki, orada bir-birindən hədsiz fərqli olan xalqlar yaşayır. Bu xalqların hər birinin
özünəməxsus dili var, mentaliteti, xüsusiyyəti var. Bunları öyrənmək lazımdır.
Amerikada bəziləri belə hesab edirlər ki, bütün ölkələrdə hər şey Amerikada olduğu kimi olmalıdır. Bu, səhv
düşüncədir. Çünki Amerika inkişaf etmiş ölkədir. Doğrudur, onun dərin keçmiş tarixi yoxdur. Amma qısa
bir zamanda, 200 il içərisində çox böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Ölkələr də var ki, çox qədim tarixi
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var, özünəməxsus ənənələri, mənəvi dəyərləri var, amma hələ ki, Amerika cəmiyyətinin səviyyəsinə
qalxa bilmirlər. Bu, bəlkə də lazım deyil – çünki əgər hamı bir cür olsaydı, hamı bir rəngdə, bir paltarda
olsaydı, bu, maraqlı olmazdı: dünyada paltar müxtəlifdir və bu müxtəlifliyi qəbul etmək lazımdır.
Qafqazın özündə, Asiyanın özündə həddindən çox müxtəliflik var. Əgər sizin tələbələr bunları
dərindən öyrənsələr, onda çox yaxşı mütəxəssis olacaqlar.
S u a l: Cənab prezident, mənim adım Fatihdir, türkəm. Öncədən bildirmək istəyirəm ki, bütün
türklər Azərbaycanı bu münaqişədə axıradək dəstəkləyirlər. Cənab prezident, mənim sualım
əsasən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədardır. Siz bu münaqişə barədə danışarkən Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında dəhliz olmasının mümkünlüyünə toxundunuz. Bilmək
istərdim ki, Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvan arasında Mehri rayonundan dəhlizin olmasına
necə baxırsınız? Çünki biz istərdik ki, belə bir dəhliz vasitəsilə Azərbaycanla Türkiyə, bütün türk
dünyası bir-birini qucaqlasın. Bu dəhliz barədə fikirlərinizi bilmək bizim üçün maraqlı olardı.
C a v a b: Bu barədə mənim fikrim çox aydındır: əgər Dağlıq Qarabağdan Ermənistana dəhliz
veriləcəksə, onda Azərbaycandan da Naxçıvana dəhliz olmalıdır.
S u a l: Cənab prezident, mən universitetimizin Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çalışıram.
Cənab prezident, noyabr ayında siz Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının
yaradılması barədə təkliflə çıxış etmisiniz. O vaxtdan bəri bu təklif həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda müxtəlif baxışlardan müzakirə olunmaqdadır. Bilmək istərdik ki, bu təklif Moskva və
Vaşinqton tərəfindən necə qarşılanıbdır?
C a v a b: Bilirsiniz, mən həqiqətən bu təklifi İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşündə irəli sürmüşəm. Bu
təklifi irəli sürərkən dedim ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət edirəm, Avropa Birliyinə,
ATƏT-ə müraciət edirəm, Rusiyaya, Türkiyəyə və Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin yaranması üçün marağı
olan başqa ölkələrə müraciət edirəm ki, hamınız bir yerdə Cənubi Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin və
əməkdaşlığın yaranmasını təmin edəsiniz.
Bu, asan məsələ deyildir. Hələ deyə bilmərəm ki, biz buna böyük dəstək almışıq. Amma güman
edirəm, bu, elə bir məsələdir ki, biz buna mütləq nail olmalıyıq.
P o l V o l f o v i ç: Mən daha iki suala icazə verəcəyəm. Hesab edirəm ki, biz insanların şam yeməyi
vaxtı ilə rəqabətə giririk. Amma istəyirəm ki, bu tədbirdən sonra prezidentin bəzi iştirakçılarla qeyrirəsmi söhbət etməsinə də vaxt qalsın.
S u a l: Mənim adım Alan Nurdur. ABŞ-Türkmənistan Biznes Şurasının sədriyəm. Cənab
prezident, bəzi ehtimallara görə sizin hökumətiniz Türkmənistan qazının Türkiyəyə ixrac olunması
üçün nəzərdə tutulan Transxəzər qaz kəmərinə dəstək verir. Bilmək istərdik ki, sizin bu layihədə
iştirakınız, onun əhəmiyyəti barədə fikirləriniz nədən ibarətdir? Qonşu dövlətlərlə bu sahədə hansı
danışıqlar aparırsınız?
C a v a b: Birincisi, demək istəyirəm ki, Türkmənistan və siz bu barədə çox gecikmisiniz. Artıq bir
neçə ildir ki, bu məsələ gündəlikdədir. Amma, nədənsə, Türkmənistanın rəhbərliyi, mənim dostum,
prezident Saparmurad Niyazov bu barədə qəti qərar qəbul etməmişdi. Nəhayət, keçən ilin noyabr ayında
ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü zamanı Transxəzər qaz kəməri haqqında müqavilə imzalandı. Onu
Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə imzaladılar. Prezident cənab Bill Klinton da bunu
dəstəklədi. Bu barədə bizim başqa fikrimiz ola bilməz. Amma eyni zamanda biz istəyirik ki, gələcəkdə
həmin qaz kəməri ilə Azərbaycan qazı da ixrac olunsun. Bu mümkündür və prezident Niyazov da bu fikri
dəstəkləyir. Ona görə indi iş sizdən asılıdır – bundan sonra da gecikdirəcəksiniz, yoxsa
sürətləndirəcəksiniz?
S u a l: Mən bu universitetdə islam hərəkatının təmsilçisiyəm. Bizim hərəkatın rəhbəri cənab
Jan Kopari dünyanın müxtəlif bölgələrində, əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarında islam barədə
stereotiplərə qarşı mübarizə məqsədi ilə ənənəvi islamın öyrənilməsi ilə məşğuldur. Yəni bizim
məqsədimiz stereotiplərdən yaxa qurtarıb həqiqi, ənənəvi islamın tədrisi ilə məşğul olmaqdır.
Məlumdur ki, müxtəlif islam təriqətləri Qafqazda və Mərkəzi Asiyada da yayılmışdır. Bilmək
istərdik ki, siz də ölkənizdə belə çətinliklərlə rastlaşırsınızmı və bu barədə fikirləriniz nədən
ibarətdir?
C a v a b: Birincisi, mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti demokratik prinsiplərə söykənərək
Azərbaycanda vicdan azadlığını təmin edir. Azərbaycanda üç konfessiya – islam, pravoslav xristian və
yəhudi konfessiyaları bərabər fəaliyyətdədir və bir-biri ilə çox dostdurlar. Bəzən bu üç konfessiyanın
başçıları birlikdə mənimlə görüşə gəlirlər. Yəni dini nöqteyi-nəzərdən konfessiyalar arasında heç bir
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ziddiyyət yoxdur.
Eyni zamanda, Azərbaycanda bəzi missionerlərin fəaliyyətinə də etiraz etmirik. Doğrudur, bir neçə ay
bundan öncə Azərbaycanda bəzi missionerlərə qarşı polis tərəfindən müəyyən qanunsuz hərəkətlər
olmuşdur. Mən dərhal bunların qarşısını aldım və bəyan etdim ki, Azərbaycanda hər bir konfessiya
bərabər hüquqa malikdir. Ancaq eyni zamanda, biz terrorizmi, düşmənçiliyi və yaxud zorakılığı təbliğ
edən təriqətlərin tərəfdarı deyilik. Hesab edirik ki, insanların bəzi maddi çətinliklərinə, yaxud başqa
asılılıqlarına görə onlardan sui-istifadə edib zorla hansısa bir təriqətə cəlb etmək olmaz. Vicdan azadlığı
prinsipi bizim əsas prinsiplərimizdəndir.
P o l V o l f o v i ç: Cənab prezident, vaxt ayırdığınıza görə sizə çox təşəkkür edirik. Bildiyimizə görə, siz
bizim məktəbimizə hədiyyə vermək istəyirsiniz. Bir halda ki, televiziya kameraları buradadır, onu edək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin universitetə Azərbaycanın məşhur rəssamlarından birinin Bakı
mənzərəsini əks etdirən rəsm əsərini verirəm. Güman edirəm ki, bu, sizin universitetdə Azərbaycanı,
Bakını daim xatırladacaqdır.
Hörmətli xanımlar və cənablar! Mən sizinlə bu görüşümdən həddən ziyadə məmnun olduğumu bir
daha bildirirəm. Məni səbrlə dinlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Verdiyiniz suallar çox maraqlı idi.
Onlar mənə imkan verdi ki, sizə daha da geniş məlumatlar verim. Bu görüşü təşkil etdiyinə görə səfir
Volfoviçə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm və hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ MDB MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR
XÜSUSİ TAPŞIRIQLAR ÜZRƏ SƏFİRİ STİV SESTANOVİÇ, ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN
AMERİKALI HƏMSƏDRİ KERRİ KAVANO VƏ ABŞ-ın AZƏRBAYCANA YENİ TƏYİN
OLUNMUŞ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ ROSS VİLSON İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİ
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
S t i v S e s t a n o v i ç: Cənab prezident, biz Sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildirir və demək
istəyirəm ki, Siz bu gün prezident Bill Klintonla görüşəndən sonra biz özümüz qısa bir görüş keçirdik. Prezident
Klinton hamımıza dedi ki, bu, fövqəladə əhəmiyyətli və çox xeyirli bir görüş oldu. Prezident Klinton Sizinlə
görüşündən sonra bizə tapşırıq verib bu görüşə göndərdi ki, Sizin onunla bugünkü görüşünüzdə müzakirə
etdiyiniz məsələlər – həm sülh sahəsində diplomatiyanın irəli aparılması, danışıqların irəli aparılması, həm
enerji sektorundakı əməkdaşlığınızın irəli getməsi üçün Sizinlə onun arasında olmuş müzakirələri bir növ davam
etdirək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox məmnunam. Öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, mən bu gün Ağ evdə
prezident Klintonla və onun ətrafında olan şəxslərlə görüşümdən həddindən ziyadə məmnunam.
Siz dediniz ki, prezident Klinton bəyan etdi ki, bu görüş fövqəladə əhəmiyyətlidir. Mənim üçün isə
bu, qat-qat artıq fövqəladə əhəmiyyətlidir. Birincisi, prezident Klinton ilə mənim aramda yaranmış
səmimi dostluq münasibətləri bu gün bir daha öz təzahürünü göstərdi. İkincisi, bizim danışıqlarımız çox
mehribanlıq şəraitində keçdi və prezident Klinton bütün danışılan məsələləri çox diqqətlə dinlədi.
Mən belə anladım ki, prezident Klinton bütün bu məsələləri çox dərindən bilir, onun həm Amerika
Birləşmiş Ştatlarında, həm dünyada bir çox problemlərlə məşğul olmasına baxmayaraq, bizim ölkənin,
bizim bölgənin problemlərini çox gözəl bilir və çox dəyərli fikirlər söylədi. Bizim bu görüş, bu
danışıqlar təkcə mənim üçün yox, bütün Azərbaycan dövləti üçün, cəmiyyəti üçün, bizim xalqımız üçün
çox əhəmiyyətlidir. Əminəm ki, xalqımız bunu çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qəbul edəcəkdir.
Mən məmnunam ki, bizim bölgəmizdə sülh barədə, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi barəsində biz geniş fikir mübadiləsi apardıq. Bədnam 907 -ci maddə haqqında, enerji
ehtiyatları və onların ixrac edilməsi, Xəzər dənizi və bunl arla bərabər problemləri də, hesab edirəm, biz
çox ətraflı müzakirə etdik.
Mən hesab edirəm ki, bugünkü görüşümüz və danışıqlarımız bütün bu problemlərin həll olunmasında
irəli getmək üçün şərait yaradır. Buna görə mən prezident Klintona bu görüş üçün və çox səmərəli, çox
əhəmiyyətli danışıqlar üçün bir daha təşəkkür edirəm və çox məmnunam ki, bu gün biz sizinlə bu
danışıqları davam etdirəcəyik.
S t i v S e s t a n o v i ç: Cənab prezident, söylədiyiniz fikirlərlə tam razı olduğumu nəzərinizə
çarpdırıram. İcazə verin, mən bir şeyi də əlavə edim. Bugünkü görüş zamanı Siz və prezident Klinton
907-ci maddə barədə ətraflı danışdınız. Siz bilirsiniz ki, prezident Klinton 907 -ci maddənin əleyhinədir.
Amma xatırlayırsınızsa, görüş zamanı o, sizə bildirdi ki, öz tərəfindən səylər qoyub ki, bu 907-ci
maddədən istisnalar təşkil edərək Azərbaycana yardımları artırsın. Biz bu sahədə artıq bir sıra
nailiyyətlər əldə etmişik və bu yaxınlarda da Azərbaycana gələcək xanım Olbrayt həmin məsələlər
ətrafında fikirlərini bildirəcək və əvvəlki mövqeləri təsdiqləyəcəkdir.
Sizin regionunuzda son dövrlər meydana çıxmış qeyri-sabitlik bizi daha çox sövq edir ki, Azərbaycan
ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətləri daha da gücləndirək və bu münasibətləri daha da
yaxınlaşdırmaq və gücləndirmək yolu ilə, regionda meydana çıxan qeyri -sabitliyin sizin bölgəyə, sizin
ölkələrə sirayət etməsinin qarşısını almağa və o təhlükələrin aradan qaldırılmasına nail olaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bundan çox razıyam. Bəli, bu gün prezident Klinton dedi ki, bu 907-ci
maddədən bəzi istisnalar əsasında müəyyən yardımlar göstəriləcəkdir. Mən inanıram ki, bu ediləcəkdir
və çox məmnunam ki, sabah xanım Olbrayt Konqresdə çıxış edəcəkdir. O, əgər bu məsələləri bir daha
pozitiv mövqedən qaldırsa, təbiidir ki, Konqresdə də fikir artıq dəyişir və dəyişiləcəkdir. Gözləyəcəyik.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI PREZİDENTİNİN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK
MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ KEÇMİŞ MÜŞAVİRİ, GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİM ZBİQNEV
BJEZİNSKİ İLƏ GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
B j e z i n s k i: Möhtərəm cənab prezident! Mən və xanımım Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır, Sizinlə
görüşdən böyük şərəf duyuruq. Bizim iqamətgahımıza xoş gəlmişsiniz. Əvvəllər bir fermerin evi olmuş bu binanın
əsas hissəsi 1800-cü ildə tikilmişdir. Vaxtilə prezident Avraam Linkoln bu evi Amerika uğrunda mübarizə aparmış
bir zənciyə bağışlamışdır. Sonralar bu binada yenidənqurma və bərpa işləri aparılmışdır. Onu da deyim ki,
Vaşinqtonun bu hissəsi, yəni evin yerləşdiyi ərazi bir vaxtlar təcrid olunmuş bir yer imiş. Amma Kennedinin
prezidentliyi dövründə bu yer məşhurlaşmışdır. Çünki prezident Kennedinin ailəsi indi də bu ərazidə, qonşuluqda
yaşayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərinizə və mehriban qəbulunuza görə Sizə və xanımınıza dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Bu tarixi bina həqiqətən də tarixi binadır.
B j e z i n s k i: Mən əminəm ki, Ermənistan –Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün ATƏT-in
Minsk qrupu çərçivəsində, eləcə də birbaşa aparılan danışıqlar nəhayət ki, müsbət nəticə verəcəkdir. BakıCeyhan əsas ixrac boru neft kəmərinin və Transxəzər qaz kəmərinin çəkilişi istər region ölkələrinin, istərsə də
ABŞ-ın iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Münaqişənin sülh yolu ilə həlli Azərbaycan dövləti üçün də çox önəmlidir. Regionda
əmin-amanlığın bərpası nəinki region xalqları, ümumiyyətlə, bəşəriyyət üçün qaçılmazdır. Bu baxımdan
Azərbaycan-Amerika strateji tərəfdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi günün ən vacib məsələlərindəndir.
Bu, hər iki dövlət üçün faydalıdır.

Görüşdə Amerikanın müdafiə naziri, energetika naziri və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin başçısı vəzifələrində
işləmiş cənab Ceyms Slezincer, kəşfiyyat, ən əvvəl, peyk vasitəsilə kəşfiyyat məsələləri ilə müşğul olan Milli
Təhlükəsizlik Agentliyinin direktoru, son illərdə Hudzon İnstitutu yanında Milli Təhlükəsizlik Tədqiqatları
Mərkəzinin direktoru vəzifələrində çalışmış Yel Universitetinin professoru general-leytenant Uilyam Odom,
Zbiqnev Bjezinskinin oğlu Mark Bjezinski, ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti millət vəkili İlham Əliyev iştirak
edirdilər.
*
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI KONQRESİNİN ÜZVÜ XANIM KAREN MAKKAFİ
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Makkafi! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və məmnunluq hissi ilə
qeyd edirəm ki, Azərbaycan ilə Amerika Konqresi arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi vacibdir.
Biz Amerika ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq haqqında çox dəyərli qərarlar qəbul etmişik. Mən Amerika Birləşmiş
Ştatlarına hər gəlişim zamanı bu məsələ çox geniş müzakirə olunur.
K a r e n M a k k a f i: Mən də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev ilə görüşümdən şərəf
duyduğumu bildirirəm. Müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə
Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi maraq göstərdiyini vurğulamaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə məlumat verim ki, biz ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi aparırıq. Bütün ölkələrlə iqtisadi inteqrasiya prosesinə qoşulmuşuq. Mustəqillik yolunu
seçmiş Azərbaycan Respublikasının qarşılaşdığı bir sıra çətinliklər də vardır.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ TANINMIŞ DÖVLƏT XADİMİ,
SƏFİR RİÇARD ARMİTAC İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ*
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
R i ç a r d A r m i t a c: Hörmətli cənab prezident!
Sizi Vaşinqtonda salamlamaqdan şərəf duyduğumu bildirirəm.
Bilirsiniz ki, indi Amerikada prezident seçkiləri kampaniyası fəal surətdə gedir. Bu da bizim fəal olmağımıza
kömək edir.
Cənab prezident, ötən ilin aprelində NATO-nun 50 illik yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün Vaşinqtona
səfərinizi biz hələ də böyük məmnuniyyətlə xatırlayırıq. Amerika Hərbi Dəniz Akademiyasının kursantları
onlarla keçirdiyiniz görüşü öz həyatlarında çox əlamətdar bir hadisə kimi dəyərləndirirlər. Kursantlar qarşısında
tarixi əhəmiyyətli çıxışınız və xüsusilə «qalib gəlin» deməyiniz onların xatirində dərin iz buraxmışdır.
Cənab prezident, mən televiziya kanallarından gördüm. Siz son vaxtlar bir sıra ölkələrə səfərlər etmisiniz,
Davosda olmusunuz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Amerika Hərbi Dəniz
Akademiyasında keçirdiyim görüşü mən də yaxşı xatırlayıram.
Həmin görüş mənim üçün də çox əlamətdar bir hadisə idi.
Doğru deyirsiniz, Davosa getmişdim. Bu il başlanandan bir çox ölkələrə ziyarətlər etmişəm. Türkiyədə,
Rusiyada, Davosda səfərdə olmuşam. İndi də Vaşinqtona işgüzar səfərə gəlmişəm.
R i ç a r d A r m i t a c: Amerikada çoxlu insan Sizi dinləməyi gözləyir. Sülh əldə etmək sahəsində Sizin
göstərdiyiniz ciddi səyləri onlar çox böyük maraqla izləyirlər. Bundan başqa, GUÖAM ilə bağlı məsələlər də
burada geniş maraq doğurubdur.

• Söhbət zamanı Azərbaycan–Amerika strateji tərəfdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsi, Bakı–Ceyhan
əsas ixrac neft kəmərinin perspektivləri, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün ATƏTin Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa aparılan danışıqların gedişi, regionda vəziyyət və digər məsələlər barədə
geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
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«VAŞİNQTON POST» QƏZETİNİN REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ* SÖHBƏTİ
Vaşinqton
15 fevral 2000-ci il
F r e d H a y a t: Cənab prezident, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və bizimlə görüşdən məmnun
olduğumuzu bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və ötən ilin aprel ayında NATO-nun 50 illik yubileyində iştirak
edərkən «Vaşinqton post»un birinci səhifəsində mənim fotoşəklim ilə birlikdə dərc etdiyiniz məqaləyə görə
qəzetin kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm.
Terrorizmin, separatizmin xalqlara, ölkələrə böyük zərər gətirdiyini nəzərə çarpdıraraq bildirmək istəyirəm
ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuş,
respublikamızın ərazisinin 20 faizi hələ də işğal altındadır. Bu hərbi münaqişə zamanı Azərbaycan xalqına qarşı
etnik təmizləmə, soyqırım siyasəti aparılıbdır. Yəni Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar 1989-1990-cı
illərdə öz doğma yerlərindən zorla qovulub, onların evləri yandırılıbdır. Sonra bu müharibə genişlənib və Dağlıq
Qarabağın sərhədindən çıxıb, Ermənistan silahlı qüvvələri ətraf əraziləri də işğal ediblər.
Bu münaqişənin əsl mahiyyətini ətraflı şərh edərək bildirirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanında baş vermiş ilk münaqişədir. O vaxt Sovet İttifaqı hələ mövcud
idi və bu münaqişənin qarşısını ala bilərdi. Ancaq bu separatizmin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
pozulmasının qarşısını almaq üçün bizə heç kim kömək etmədi.
1992-ci ildə Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların yaşadığı Xocalı şəhəri sovet ordusunun 366-cı alayının
köməyi ilə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə dağıdıldı, əhali qırıldı.
Amma heç bir ölkə bəyanat vermədi ki, azərbaycanlılara qarşı nə üçün bu qədər vəhşilik edilir?
Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxaran Bakı–Novorossiysk və Bakı–Supsa neft boru kəmərlərinin hazırkı
vəziyyəti və gələcək perspektivləri barədə suala cavabında onu deyə bilərəm ki, biz Bakı – Novorossiysk xəttini
tikərkən bu marşrutun çətinliklərini Rusiyaya bildirdik. 1997-ci ilin noyabrından həmin kəmər vasitəsilə nefti
ixrac etməyə başladıq. Lakin Çeçenistanda vəziyyət gərginləşdikdən sonra bu boru xəttindən istifadə olunmur.
Rusiya həmin kəməri Dağıstan ərazisindən keçməklə bərpa etmək istəyir. Əgər bu kəmər bərpa olunsa, biz
oradan neftin ixracını da bərpa edəcəyik.
Bakı- Supsanın məhz alternativ kəmər olduğunu nəzərə çarpdıraraq bildirmək istəyirəm ki, indi hasil edilən
neftin bu kəmər vasitəsilə ixrac olunması mümkündür. Amma gələcək üçün biz Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft
kəmərinin tikilməsi barədə saziş imzalamışıq.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində Rusiyanın rolu barədə suala cavabında onu bildirirəm ki, dünyada
bəzi məsələlərə ikili standartlar tətbiq olunmasından narahatlıq doğulur. Əgər Rusiyanın yardımı olmasaydı,
Ermənistan Azərbaycanın bu qədər torpağını işğal edə bilməzdi. 1997-ci ildə Moskvanın rəsmi orqanları aşkar
etdilər ki, ondan əvvəlki üç il müddətində Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistana gizli olaraq pulsuz bir
milyard dollar dəyərində silah-sursat və hərbi texnika veribdir. Biz məsələni qaldırdıq, bütün dünyaya səs
saldıq. Mən prezident Yeltsinə müraciət etdim. O, bəyan etdi ki, bu məsələnin istintaqla araşdırılması barədə
göstəriş verəcəkdir. Rusiyanın Ermənistana silah verməsi barədə Amerikada senator Berd prezident Bill
Klintona məktub yazdı. O vaxtdan üç il keçib, amma bu barədə heç bir tədbir görülmədi.
Rusiyanın Ermənistana bu gün də hərbi yardım etdiyini və orada onun hərbi bazası olduğunu vurğulayıram.
Son altı ayda Rusiya Ermənistanda yeni tipli güclü silahlar yerləşdirmişdir. Ermənistanın ərazisi böyük deyildir,
amma orada Rusiyanın böyük həcmdə ordusu vardır. Biz buna etiraz edirik, amma Rusiya cavab verir ki,
Ermənistan hərbi müttəfiqimizdir.
Rusiyanın, Azərbaycanın və Ermənistanın MDB üzvü olduğunu, ABŞ və Fransa ilə birlikdə Rusiyanın
ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik etdiyini xatırladıram. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində Rusiya

Görüşdə «Vaşinqton post» qəzetinin baş redaktoru Fred Hayat, icraçı redaktor Leonard Daoni, redaktor
müavinləri Robert Kayzer, Alan Kupelham, diplomatik məsələlər üzrə şərhçi Noça Bustani, müxbirlər Devid
Ottave, Çarlz Leyn, Maykl Daus, Dən Morqan iştirak edirdilər.
*
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nəinki neytral mövqe tutmur, əksinə, Ermənistanda silahlarının sayını hər il artırır. Dünya ölkələri isə Rusiyanın
bu hərəkətinə o qədər də diqqət yetirmir.
Amerika Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi 907-ci düzəliş barədə suala cavabında onu deyə bilərəm ki,
1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi» imzalandıqdan sonra biz ABŞ ilə iqtisadi sahədə geniş əlaqələr qurmuşuq.
Hazırda Amerikanın 100-dən çox şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu şirkətlər ölkəmizin təkcə neft
sektoruna təxminən 1,7 milyard dollar sərmayə qoyublar. Amerika şirkətlərini Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqların birgə işlənilməsinə geniş cəlb etməyimizdən bir sıra ölkələr narazıdırlar. Amma
Konqres müstəqillik qazanmış digər ölkələrə, o cümlədən Ermənistana Amerikanın göstərdiyi yardımdan bizi
məhrum edibdir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində ABŞ-ın rolu və Sizin ilə Robert Koçaryan
arasında birbaşa danışıqların gedişi barədə suala cavabında demək istəyirəm ki, mən sabah prezident Bill
Klintonla görüşəcəyəm, Amerikaya bu işgüzar səfərim zamanı apardığım bütün danışıqlarda bu məsələ əsas
mövzulardan biridir. Hesab edirəm ki, Ermənistan –Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılmasında Amerika hökumətinin imkanları çoxdur. Arzu edirik ki, onlar bu imkanlarından səmərəli istifadə etsinlər.
F r e d H a y a t: Cənab prezident, biz «Vaşinqton post» qəzetinin redaksiya heyətinin üzvləri Sizi
dinləməkdən, bir sıra beynəlxalq, regional məsələlər barədə Sizin fikirlərinizi öyrənməkdən çox məmnun
qaldığımızı bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Azərbaycana gəlin, ölkəmizi öz gözünüzlə
görün. Son 4-5 ildə Azərbaycan çox dəyişilibdir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarından bir milyondan çox vətəndaşımız sürgün olunubdur və onların əksəriyyəti
çadırlarda yaşayır, işsizdirlər, ancaq biz demokratik dövlət quruculuğu prosesini, iqtisadi islahatları ardıcıl
surətdə həyata keçiririk.
Azərbaycan Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi və digər beynəlxalq qurumlarla sıx
əməkdaşlıq edir. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində onlar bizə yardım göstərirlər. Bütün bunların
nəticəsində 1996-cı ildən Azərbaycan iqtisadiyyatında tənəzzülə son qoyulub, sabitlik əldə olunub və ölkəmiz
hər il sürətlə inkişaf edir.
Respublikamızın bir sıra çətinliklərinə baxmayaraq, 1999-cu ilin iqtisadi yekunlarının göstəricilərinə görə
Azərbaycan MDB-nin üzvü olan digər ölkələr içərisində irəlidə gedənlər sırasındadır. Təbiidir ki, özəlləşdirmə,
torpaq islahatı və xarici investisiyanın respublikamıza cəlb olunması bütün bu işlərimizin əsasını təşkil edir. Sağ
olun.
Bilirsiniz ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hərbi münaqişə vardır. Bu münaqişə nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. Qanlı müharibə
gedib, insanlar tələf olub. İşğal edilmiş torpaqlarımızdan bir milyondan çox azərbaycanlı öz yerindənyurdundan zorla çıxarılıbdır. Onlar 7-8 ildir ki, çadırlarda çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Biz 1994-cü ildə müharibəni dayandırdıq. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş
imzalanıbdır. Biz münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik, danışıqlar aparırıq. Bu məsələ ilə ATƏT-in
Minsk qrupu məşğul olur. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa Minsk qrupuna həmsədrlik edirlər.
Ancaq biz hələlik sülhə nail ola bilməmişik. Bu münaqişə ölkəmiz üçün ən ağrılı problemdir.
Respublikamız üçün digər problem ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi ədalətsiz
907-ci düzəlişdir. Mən 7 ildir ki, Azərbaycanın prezidentiyəm, ABŞ Konqresinin üzvləri ilə, prezident Bill
Klintonla dəfələrlə görüşmüşəm, bu barədə banışıqlar aparmışam. Amma ədalətsiz 907-ci düzəliş hələ də ləğv
edilməyibdir. Amerika hökuməti tərəfindən Azərbaycana heç bir yardım gəlmir. Amma yeni müstəqillik əldə
etmiş digər ölkələr, xüsusən Ermənistan Amerikadan hər il külli miqdarda yardım alır.
Azərbaycanın Amerika ilə çox yaxın dostluq əlaqələri vardır. Mən Amerikanın və Qərb ölkələrinin neft
şirkətlərini Xəzər dənizinə gətirmişəm. Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üçün
xarici ölkələrin, o cümlədən Amerikanın nüfuzlu şirkətlərinin iştirakı ilə 19 müqavilə imzalanıbdır. Birinci
müqavilənin – «Əsrin müqaviləsi»nin həyata keçirilməsi nəticəsində biz artıq 8 milyon ton neft hasil edib ixrac
etmişik. Ötən beş ildə Azərbaycana 5 milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Bu sərmayənin təxminən 3 milyard
dolları neft sahəsinə yönəldilibdir. Həmin sərmayənin təxminən 50 faizi Amerikanın ən böyük şirkətləri – «Eksson»,
«Mobil», «Şevron», «Yunokal», «Konoko», «Teksako», indi «Britiş petroleum» şirkəti ilə birləşmiş «Amoko»,
«Pennzoyl», «Frontera Resursez» və sair şirkətlər tərəfindən qoyulmuşdur. Bu şirkətlərin hamısı Azərbaycanda işləyir.
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Mən sizə təkcə Amerika şirkətlərinin adlarını söylədim. İmzaladığımız müqavilələrdə 30 dövlətin nüfuzlu
şirkətləri iştirak edir. Yəni biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə geniş əməkdaşlıq edirik. İndi Azərbaycanda
Amerikanın 100-dən çox şirkəti işləyir.
Mən bu gün prezident Bill Klintonla görüşdüm. Biz çox ətraflı danışıqlar apardıq və mən bundan
məmnunam. Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması və 907-ci düzəlişin ləğv
edilməsi barədə də geniş müzakirələr apardıq.
K a r e n M a k k a f i: Bildirmək istəyirəm ki, 1992-ci ildə 907-ci düzəliş qəbul olunanda mən Konqresin
üzvü deyildim.
Cənab prezident, mən Sizinlə görüşümə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Məni bu gecə prezident Bill
Klintonun yanında keçirilən bir tədbirə – ticarət sahəsində strategiyanın müzakirəsinə dəvət etmişdilər. Mən
Sizinlə görüşümə üstünlük verdim, həmin tədbirdə iştirakımdan imtina etdim. İndi bir daha bildirirəm ki, Sizinlə
görüşüm mənim üçün çox faydalı oldu. Mən bu gündən sonra Azərbaycanın güclü vəkilinə çevriləcəyəm.
Görünür, tale belə imiş ki, mən Sizinlə bu gün görüşməli idim.
Cənab prezident, mən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması və 907-ci düzəlişin
ləğv edilməsi üçün burada ciddi çalışacağam. Bu münaqişə barədə mənim müəyyən məlumatım vardır. Hesab
edirəm ki, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Əminəm ki, sizin xalqınız bu münaqişədən qalib çıxacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə, xanım Makkafi, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. İcazənizlə,
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin əsl mahiyyətini xəritə üzərində Sizə bir daha ətraflı izah edim.
Nəzərə çarpdırıram ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli status verməyə ölkəmiz
hazırdır. Amma Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmalıdır, yerindənyurdundan qovulmuş qaçqınlarımız öz yerlərinə qaytarılmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin
olunmalıdır.
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«NYU-YORK TAYMS» QƏZETİNİN REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ* SÖHBƏTİ
Vaşinqton
16 fevral 2000-ci il
C e y n P e r l e z: Cənab prezident, çox məmnunuq ki, bizimlə görüşmək üçün vaxt ayırmısınız.
Ümidvaram ki, bizim belə çoxsaylı olmağımız Sizə təsir etməyəcəkdir. «Nyu-York tayms» qəzetindən beş nəfər
sizin görüşünüzə gəlmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də çox məmnunam. On nəfər olsaydı, daha yaxşı olardı.
C e y n P e r l e z: Bu qəbulunuzla bizi çox şərəfləndirdiniz. Ümidvarıq ki, Sizinlə birbaşa sual-cavaba
keçə bilərik. İstərdik ki, ilk sualımızı Vaşinqtonda hamını narahat edən, hamını maraqlandıran bir məsələ
barədə verək. Bu, Azərbaycan nefti ilə əlaqədardır. Bilmək istərdik ki, Siz Azərbaycan neftinin İran
ərazisindən ixrac olunması variantına necə baxırsınız? Mümkündürmü ki, Azərbaycan nefti Bakı-Ceyhanla
paralel surətdə həm də İran vasitəsilə ixrac edilsin?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə başa düşürəm ki, Amerikada fikir dəyişilir? Çünki indiyə qədər mən
beş ildir bu işlə məşğul oluram, Amerika Birləşmiş Ştatlarında mənə belə sual vermirdilər. Həmişə
deyirdilər ki, qərb istiqamətində, Bakı–Ceyhan boru xətti ilə neftin ixracı nə cür olacaq? Amma indi siz
başqa bir sual verirsiniz.
J u r n a l i s t: Ona görə də Sizin cavabınız bizi maraqlandırır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu belə deyə bilərəm ki, biz beş ildir Azərbaycanın qərb ölkələrinin
şirkətləri ilə imzaladığı ilk müqavilənin - dünyada buna «Əsrin müqaviləsi» deyirlər - həyata keçirilməsi ilə
məşğuluq. Bu gün mən çox qürur hissi ilə deyirəm ki, biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik. 1994-cü ilin
sentyabr ayında o müqaviləni imzalayanda bəziləri buna inanmırdı, bəziləri isə müxtəlif istiqamətlərdən
təzyiqlər edirdilər, yəni buna etiraz edirdilər. Amma biz bütün sınaqlardan keçdik, neftin hasilatına və sonra ixracına başladıq.
Təbiidir ki, biz neft hasilatına başlayanda düşünürdük və həmişə düşünmək lazımdır ki, nefti hasil
edəndən sonra onu dünya bazarlarına necə ixrac edəcəksən?
Ona görə də biz 1994-cü ildə müqaviləni imzalayanda orada birmənalı yazılmışdı ki, Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundan çıxarılan neft Bakı–Ceyhan boru kəməri ilə ixrac olunacaqdır. Ancaq, təbiidir ki, BakıCeyhan boru kəmərinin tikilməsinə dərhal başlaya bilməzdik. Sizə məlumdur ki, ona görə ilkin neftin ixracı üçün
biz 1996–1997-ci illərdə Rusiyanın Qara dənizdəki limanına çıxan Bakı-Novorossiysk boru xəttini çəkdik. 1997-ci
ilin noyabr ayında biz Novorossiysk limanından artıq ilk tankerləri yola saldıq.
Amma bilirdik ki, bizə bir alternativ variant da lazımdır. Ona görə də biz eyni zamanda Bakı-Supsa boru
xəttini Gürcüstanın Qara dənizdəki limanına çəkməyə başladıq. Keçən ilin aprel ayında biz Supsa
limanından neft tankerlərini yola saldıq. Ona görə də indi hasil olunan neftimizi iki istiqamətdə ixrac etmək
imkanımız var. Amma bunların ikisi də Qara dəniz limanlarınadır və tankerlər gərək Bosfor boğazından
keçsin. Bu da get-gedə çətinləşir.
Doğrudur, Rusiyadan keçən, yəni Bakıdan Novorossiysk limanına gedən boru xəttimiz normal işləmir.
Çünki bilirsiniz ki, Çeçenistandakı vəziyyətlə əlaqədar bir müddət bundan öncə o xətt tamamilə
bağlanıbdır. Ona görə Bakı-Supsa boru kəməri indi çox əhəmiyyətlidir.
Ancaq neft hasilatı artır. Əgər 1994-cü ildə biz bir müqavilə imzalamışdıqsa, indi Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı və qurudakı yataqlara dair 19 müqavilə imzalamışıq. Gələcəkdə bu yataqlardan ildə azı 50–60
milyon ton neft hasil ediləcəkdir. Ona görə də əsas ixrac boru kəməri hesab etdiyimiz Bakı-Ceyhan boru kəməri
ilə daim məşğul olmuşuq.
Bilirsiniz ki, keçən ilin noyabr ayında İstanbulda biz, yəni Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə – bu işə
Qazaxıstan da qoşuldu, çünki öz neftini Xəzər dənizindən keçməklə bu yolla ixrac etmək istəyir – son

Görüşdə «Nyu-York tayms» qəzetinin baş diplomatik müxbiri xanım Ceyn Perlez, Ağ ev üzrə müxbir Mark
Leysi, beynəlxalq iqtisadiyyat üzrə müxbir Cozef Kan, Vaşinqton üzrə redaktorun müavini Tom Şanker və
Vaşinqton Bürosunun redaktoru Karl lavin iştirak edirdilər.
*
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müqaviləni imzaladıq. Bu müqaviləni Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da
imzaladı.
Ona görə indi Bakı–Ceyhan neft kəməri bizim üçün əsas ixrac kəməridir və onu tikib başa çatdırmaq
əzmindəyik, bunu da edəcəyik. Bu barədə heç kəs şübhəsi olmasın. Doğrudur, biz İstanbulda bu müqaviləni
imzalayandan sonra mətbuatda buna müxtəlif münasibətlər bildirilir, müxtəlif qiymətlər verilir. Amma
bunda da qeyri-adi bir şey yoxdur. Çünki əvvəldən bunun əleyhinə olanlar, yaxud başqa marşrutlardan
istifadə edilməsini istəyənlər var. Hər halda, bəzi ölkələr hərə öz marağını güdərək bu barədə müxtəlif
fikirlər deyirlər.
Ancaq Xəzər dənizində, elə Azərbaycan sektorunda neft ehtiyatları çoxdur. Ona görə, əgər gələcəkdə
mümkün olsa, biz İran ərazisindən də neft ixrac edə bilərik. Bunun üçün lazımi şərait yaranmalıdır.
Güman edirəm, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektoru təkcə neftlə yox, qazla da çox zəngindir.
Təbiidir ki, biz bunu bilirdik, ancaq fikrimizi əvvəl neftə cəlb etmişdik. Amma indi aparılan işlər, yəni xarici şirkətlərlə birgə gördüyümüz işlər nəticəsində bizim gözlədiyimizdən də çox qaz yataqları açılmışdır. Məsələn, Xəzərdəki
«Şahdəniz» yatağında iş aparmaq üçün 1996-cı ildə imzaladımız müqavilə – doğrudur, bu müqavilədə Amerika
şirkətləri iştirak etmir. Orada əsas «Bi-Pi», «Statoyl» və başqa şirkətlər var – əsasında indi oradan 1 trilyon
kubmetrdən artıq qaz hasil etmək imkanı olduğu görünür. Amma əvvəl biz hesab edirdik ki, orada ehtiyat 400
milyard kubmetr olacaqdır. Deməli, 2,5 dəfə artıqdır, amma bu da son hədd deyildir.
O yatağa yaxın olan başqa bir yatağımız var, «Abşeron» adlanır. Onu işlətmək üçün biz Amerikanın
«Şevron» şirkəti ilə müqavilə imzalamışıq. Son iki ildə orada aparılan işlər bu yataqda «Şahdəniz»dəkindən
də çox - 3 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı olduğunu göstərir. Biz görürük ki, başqa neft yataqlarında da böyük
qaz ehtiyatları aşkar edəcəyik.
Ona görə də indi qazın ixracı bizim qarşımızda duran bir problemdir. Güman edirəm, biz bunu da həll
edə bilərik. Bilirsiniz ki, Türkmənistan qazının Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə
ixrac edilməsi üçün İstanbulda müqavilə imzalanıbdır. Biz hesab edirik ki, Transxəzər borusu ilə
Azərbaycan qazının da bir hissəsi ixrac olunmalıdır.
Gələcəkdə daha çox şeylər gözlənilir. Ona görə İran,- sizin sualınıza bir də qayıdıram,- təbiidir ki, istifadə
oluna bilər.
S u a l: Sizcə, İran ərazisindən daha çox qaz ixracı üçün istifadə etmək olar, yoxsa neft ixracı
üçün?
C a v a b: Həm neft üçün, həm də qaz üçün.
S u a l: Siz «gələcək» deyəndə, bunun müddətini nə qədər görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz, hesab edirəm, gələcək beş il, on il... Bizim müqavilələr 30–40 il müddətinə
imzalanıbdır. Bu işlər o qədər də asan deyildir. Çünki müqavilə imzalanandan sonra təxminən iki-üç il
geoloji kəşfiyyat işləri gedir. Ondan sonra orada olan neftin və ya qazın həcmi müəyyən edilir. Sonra
hasilat prosesi başlayır. Hasilat prosesinə başlamaq üçün bir çox işlər görmək, dənizdən qazı, yaxud da
nefti sahilə çatdırmaq üçün borular çəkmək, infrastruktur yaratmaq lazımdır. Çox çətin işdir. Mən sizə
məsləhət görürəm, Azərbaycana gəlin, indi işlətdiyimiz «Çıraq» yatağındakı platformaya sizi vertolyotla
göndərərəm, orada gözəl mənzərə görərsiniz.
Neft sahəsində daha geniş bilgi almaq istəyirsinizsə, neft şirkətinin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyev
bu işlərlə bilavasitə məşğul olur, o sizə əlavə cavablar verə bilər.
S u a l: Cənab prezident, siz qarşıdakı həftə ərzində prezident Klinton ilə görüşəcəksiniz. Bilmək
istərdik ki, prezident Klintonla görüşdə müzakirə edəcəyiniz məsələlər sırasında öncül məsələlərdən
biri ABŞ-dan sizin ölkənizə yardım göstərilməsinə qoyulmuş məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
məsələsi olacaqmı? Əgər bu məsələni qaldıracaqsınızsa, o zaman Ermənistana hər hansı güzəştlər
edilməsini nəzərdə tutacaqsınızmı? Məsələn, Ermənistanın tərkibində bir muxtar qurumun
yaradılması, yaxud Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət verilməsi sahəsində hansı
güzəştlər olunmasını planlaşdırırsınız?
C a v a b: Bəli, sabah mən prezident Bill Klintonla görüşəcəyəm. Onunla danışılası çox sözlərim var.
Ancaq sizin dediyiniz problem, təbiidir ki, bizim üçün öncül problemdir. Çünki sizə məlumdur ki, on iki
ildir Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi davam edir. Bəzi səbəblərdən bu münaqişə
nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal ediblər.
Siz bu xəritəni görürsünüz. Burada Azərbaycan, ərazi etibarilə Azərbaycandan bir az aralı düşən,
Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvan göstərilibdir. Bu xəritənin rənglənmiş hissələri var. Qırmızı
rənglə rənglənən Azərbaycanın tərkibindəki keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətidir.
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Ermənistan 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ Vilayətini özünə bağlamaq üçün münaqişəni başlayıbdır.
Azərbaycan da etiraz edibdir. Çünki bu, Azərbaycanın torpağıdır. Dağlıq Qarabağda ermənilərlə bərabər,
azərbaycanlılar da yaşayırdı. Amma Ermənistan nəyin bahasına olursa-olsun Dağlıq Qarabağı ələ keçirməyə çalışıbdır. Bununla da müharibə başlayıbdır. Qan tökülüb, döyüşlər gedib və müxtəlif səbəblərdən
Ermənistan silahlı qüvvələri birinci növbədə Dağlıq Qarabağı tamamilə işğal ediblər.
Ondan sonra Ermənistan müharibəni genişləndirib və Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən, gördüyünüz
xəritədə yaşıl və sarı rənglərlə rənglənmiş, bütünlüklə azərbaycanlılar yaşayan ərazini, Dağlıq Qarabağa
heç bir dəxli olmayan rayonları işğal edibdir. Rənglənmiş bütün bu yerlər Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
təşkil edir və Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Buradan zorla çıxarılmış bir milyon
azərbaycanlı indi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayır - bu da xəritədə göstərilibdir. Onların
əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Təsəvvür edin, insanlar yeddi ildir ki, çadırlarda, ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
1994-cü ildə biz döyüşləri, atəşi dayandırdıq və Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında
saziş əldə etdik. Ancaq indiyə qədər məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail ola bilməmişik. Bilirsiniz
ki, bu məsələ ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur və Minsk qrupuna da üç böyük dövlət – Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa başçılıq edirlər.
Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Vaxtilə, 1996-cı ildə ATƏT-in lissabon zirvə görüşündə
qəbul olunmuş sənəddə də göstərilir ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli
özünüidarə hüququ, yəni muxtariyyət hüququ verilsin və Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş
torpaqlardan çıxarılsın, bu torpaqlardan zorla çıxarılmış azərbaycanlılar öz yerlərinə-yurdlarına qayıtsınlar.
Amma Ermənistan buna razı olmur. Ermənistan istəyir ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu,
müstəqillik hüququ verilsin. Biz buna razı ola bilmərik. Beynəlxalq hüquq normaları da buna razı ola
bilməz. Çünki bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tamamilə pozulması deməkdir.
O ki qaldı, siz deyirsiniz, Azərbaycana qarşı qoyulmuş qadağanın götürülməsi, deməliyəm ki, bəlkə də
Amerika kimi demokratik, ədalətli ölkənin tarixində Konqresin ən ədalətsiz qərarı 1992-ci ildə qəbul
olunubdur. Bu, «Azadlığı dəstəkləmə aktı»nın 907-ci maddəsinin Azərbaycana tətbiq edilməsidir.
Səbəbi nə olubdur? İzah edirlər ki, guya Azərbaycan Ermənistanı və Dağlıq Qarabağı blokadaya alıbdır.
Birincisi, Azərbaycan Ermənistanı necə blokadaya ala bilər? Ermənistan tamamilə başqa bir ölkədir.
Burada dəmir yolundan söhbət gedir. Bəli, müharibə başlanandan bir müddət sonra Bakıdan, Azərbaycandan
gedən dəmir yolunun – baxın, dəmir yolu gəlir buraya, buradan Yerevana gedir – bu hissəsi, İranla bizim
sərhədimizin 130 kilometr hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. Bizim Naxçıvan
Muxtar Respublikası, - hansı ki, dəmir yolu, başqa yollar vasitəsilə Azərbaycanla bağlı idi, - o, blokadaya
alınıbdır.
Ona görə də biz deyirik ki, gəlin bu münaqişəni qurtaraq, Dağlıq Qarabağa həmin o statusu verək və
sülh yaransın. Amma hələ bu məsələ həll olunana qədər 907-ci maddəni mütləq götürmək lazımdır. Çünki,
birincisi, o, 1992-ci ildə əsassız qəbul olunub və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyətinin – həm
Konqresinin, həm də hökumətinin ədalətsiz bir qanun qəbul etdiyini göstərir. İkincisi də, əgər istəyirsinizsə
ki, hər şey qurtarsın, onda gərək Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlardan çıxsın, yol açılsın
və əgər Ermənistan hesab edirsə ki, o blokadadadır,- amma blokadada deyil, çox gözəl inkişaf edir, İranla,
Gürcüstan yolu ilə, başqa vasitələrlə onun iqtisadi inkişafı çox yüksək səviyyədədir,- onda bu yol da
açılacaqdır.
S u a l: Bu münaqişəyə son qoymaq üçün Siz Dağlıq Qarabağın beynəlxalq administrasiyanın
nəzarətinə verilməsi ideyasını nəzərdən keçirə bilərsinizmi?
C a v a b: Bilirsiniz, belə ideyalar çoxdur, təkcə siz dediyiniz deyildir. Biz bunların hər birini nəzərdən
keçirə və lazımi güzəştlərə gedə bilərik. Baxmayaraq ki, bizə böyük zərbələr vurulub, Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqlardakı bütün mülkü, varidatı dağılıbdır. Azərbaycanın bir milyon vətəndaşı öz varından,
mülkündən məhrum olubdur. Nə qədər insanlar tələf olubdur. Bunlara baxmayaraq, biz sülh istəyirik. Təbii
ki, sülhü də həm Azərbaycan tərəfindən, həm də Ermənistan tərəfindən olunacaq qarşılıqlı güzəştlərlə əldə
etmək olar.
Ancaq Ermənistan çox qeyri-konstruktiv mövqe tutur: «Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilsin». Heç bir
başqa status qəbul etmirlər. Dünyada muxtariyyət statusunun bir çox forması var. Biz təklif edirik ki,
bunlardan hansını istəyirsinizsə, onu götürək. Amma onlar deyirlər ki, «biz dünyada olan statusların heç
birini qəbul etmirik, bizə müstəqillik verilməlidir».
S u a l: Cənab prezident, Sizin həyatınıza bir neçə dəfə qəsdlər olub və Siz təhlükələrlə
qarşılaşmısınız. Bilmək istərdik ki, bu təhlükələrdə, bu qəsdlərdə kimin əlini görürsünüz? Sizcə, bu,
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daxili opponentlərinizin, yoxsa Moskvanın əlidir? Moskva mövzusuna toxunmuşkən, onu da
soruşmaq istərdim ki, sizcə, Putinin meydana çıxması və irəliləməsi Azərbaycan-Rusiya
münasibətlərinin inkişafına gətirib çıxaracaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz, Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyi əldə edəndən burada üç dəfə silahlı
dövlət çevrilişi cəhdi olmuşdur. Nəhayət, 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda kritik vəziyyət
yaranmışdı, yəni vətəndaş müharibəsi başlanmışdı və Azərbaycan parçalanırdı.
Məhz o zaman mən Azərbaycana rəhbərliyə dəvət olunmuşam. Ağır bir dövrdə Azərbaycana başçılıq etmək
vəzifəsini üzərimə götürmüşəm. Bundan sonra, 1994-cü ilin oktyabr ayında böyük bir silahlı çevriliş cəhdi
göstərildi. 1995-ci ilin mart ayında böyük bir silahlı qrup Heydər Əliyevi öldürüb hakimiyyəti devirmək istədi.
1995-ci ildə mən xarici səfərdən qayıdarkən təyyarəmi raketlə vurmaq, təbii ki, mənə qarşı terror etmək və
Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişdirmək cəhdi göstərildi. 1996-cı ildə şəhərdən hava limanına gedən körpünün –
o vaxt mən Ukraynanın prezidenti Leonid Kuçmanı yola salmalı idim – altına 200 kiloqram trotil qoyulmuş,
körpünü partladıb mənə terror etmək cəhdi göstərilmişdi. 1996-cı ilin dekabrında yenə bir terrorist qrupu gəlib
Azərbaycanda mənim iqamətgahımı zəbt etmək, məni öldürüb çevriliş etmək istəmişdi.
Bunların hamısı xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən və təbiidir ki, Azərbaycanın daxilində
olan cinayətkarların vasitəsilə təşkil edilmişdi. Bizdə çox konkret sübutlar, dəlillər var ki, bu xüsusi xidmət
orqanlarının içərisində Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi deyilən təşkilatı çox fəal iştirak
etmişdir. O, çox dəhşətli bir təşkilatdır. Mən bu barədə prezident Boris Yeltsinə çox açıq-aydın məktublar da
yazıb göndərmişdim.
Sualın ikinci hissəsi Rusiyanın yeni rəhbəri Putin haqqındadır. Təbiidir, biz istəyirik ki, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında normal münasibətlər yaransın, bizim ölkəmizin müstəqilliyinə heç bir qəsd olmasın,
Rusiya ilə dostluq əlaqələrimiz və geniş əməkdaşlığımız olsun. Mən bununla demək istəmirəm ki, Rusiya ilə
bizim əlaqələrimiz düşmənçilik vəziyyətində, yaxud da çox gərgin vəziyyətdədir. Amma istəyirik ki, həqiqətən
səmimi münasibətlər olsun.
Məsələn, Rusiyadan əsas narazılığımız bir də ondan ibarətdir ki, Rusiya bizimlə münaqişədə olan
Ermənistana həddindən çox silah-sursat verir. 1997-ci ildə Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına məlum oldu ki,
əvvəlki üç il müddətində Rusiya Ermənistana gizli olaraq bir milyard dollar dəyərində müxtəlif silahlar və hərbi
texnika vermişdir.
S u a l: Cənab Putinin özünün tərcümeyi-halı da kəşfiyyat orqanları ilə bağlıdır. İndi isə o, Rusiyada
iqtisadi islahatlar aparmaq amalları ilə çıxış edir. Putinin gəlişi ilə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində
yaxşılaşma meyli görürsünüzmü?
C a v a b: Bilirsiniz, kimin keçmişi kəşfiyyatla bağlıdır, - bu, onun siyasi fəaliyyəti üçün əhəmiyyətli deyildir.
Sizin keçmiş prezident Corc Buş da Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə başçılıq etmişdir. Bunun heç bir əhəmiyyəti
yoxdur. Mən də keçmişdə təhlükəsizlik orqanlarında xidmət etmişəm. Bu, insan üçün heç də mənfi bir şey
deyildir.
Putin haqqında ki, soruşursunuz, mən hesab edirəm, indi Rusiyanın siyasi səhnəsində Putin çox görkəmli bir
simadır. Düşünürəm ki, qarşıdakı seçkilərdə Putin qalib gələcək və onun prezidentliyi zamanı Azərbaycanla
Rusiya arasında əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə ümid bəsləyirəm. Mən Putinlə görüşmüşəm və onu həm
ağıllı, həm praqmatik, həm də tarazlı siyasət apara bilən adam kimi hiss edirəm.
S u a l: Sizcə, 907-ci maddənin aradan qaldırılmasına nə qədər yaxınlaşmısınız?
C a v a b: Bilmirəm, hökumət və Konqres nə qədər yaxınlaşıbdır. Bu, bizdən asılı deyil, onlardan asılıdır.
M ü x b i r: Onlar çox yaxınlaşmayıblar.
C a v a b: Mən nə edə bilərəm? Prezident Klinton neçə dəfə bəyan edib, hətta 1997-ci ildə bizim birgə
imzaladığımız bəyanatda da yazılıb ki, 907-ci maddə götürülməlidir. Dövlət katibi xanım Olbrayt bir neçə gün
bundan öncə Konqresdə çıxış edərkən 907-ci maddənin götürülməsi haqqında öz fikrini bildiribdir. Ancaq hələ
ki, nəticə yoxdur.
Mən bir də deyirəm, biz Amerikanı ədalətli ölkə, dövlət hesab edirik. Amerika düşünməlidir ki, bu cür
ədalətsiz hala bundan sonra daha yol vermək olmaz.
S u a l: Cənab prezident, Siz Konqresdə məqsədlərinizə nail olmaq üçün konqresmenlərlə birbaşa
danışıqlar aparmısınızmı? Hansı konqresmenləri əhəmiyyətli hesab edirsiniz ki, onlarla bu sahədə
danışıqlar aparmaq olar?
C a v a b: Çox danışıqlar aparmışam. Mən dəfələrlə Vaşinqtonda, Konqresdə olmuşam. Senatorların,
Nümayəndələr Palatasının üzvlərinin çoxları Azərbaycanı ziyarət ediblər, onlarla çox danışıqlar aparmışam.
Onların içərisində çox adam var ki, dərk edirlər ki, 907-ci maddə ədalətsizdir və onun aradan götürülməsi üçün
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təşəbbüs göstərirlər. Məsələn, konqresmen Kinq, yaxud senator Sem Braunbək təkcə söz demir, konkret
proqramlar meydana çıxarıblar.
Məsələn, keçən ilin aprel ayında biz burada olanda Sem Braunbək İpək yolu layihəsi haqqında Senatda
böyük bir konfrans təşkil etdi. Orada 9 prezident iştirak elədi: Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan,
Türkmənistan, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan, Rumıniya. Semüel Berger nitq söylədi, Beyker nitq
söylədi, Bjezinski nitq söylədi, bütün prezidentlər nitq söylədilər. Hamı hesab etdi ki, İpək yolu layihəsi, Sem Braunbəkin
layihəsi Amerika üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu layihə həyata keçirilsə, təbiidir ki, 907-ci maddə götürülməsə də, onun bir
çox bəndləri zəifləyəcəkdi. Amma Amerika üçün belə faydalı olan bir layihəni də Konqres qəbul etmədi.
S u a l: Sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Dağlıq Qarabağa muxtariyyət vermək təklifiniz və mümkün
olsa, bu muxtariyyətin beynəlxalq administrasiyanın nəzarətinə verilməsinə razı olmağınız 907-ci maddənin
aradan qaldırılması məqsədi daşıyırmı?
C a v a b: Bilirsiniz, bizim Dağlıq Qarabağ problemimiz təkcə 907-ci maddədən ibarət deyildir. Bizim
Dağlıq Qarabağ problemimiz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaratmaq məqsədi daşıyır. Əgər
Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaransa, Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq
yaranacaqdır.
İndi Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından təxminən 100 şirkət fəaliyyət göstərir. Beş il müddətində
Azərbaycana təxminən 5 milyard dollar həcmində sərmayə qoyulubdur. Amerikanın təkcə neft şirkətləri
Azərbaycana 1 milyard 700-800 milyon dollar sərmayə qoyublar. Gələcəkdə bu artacaqdır. Yəni Amerika
Cənubi Qafqaza daxil olur. Cənubi Qafqaz - Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistandır.
Amma Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, sülh olmaması bu məsələləri çətinləşdirir. Bizim məqsədimiz
budur, 907-ci maddə ikinci dərəcəlidir. Bəs nə üçün bu gün 907-ci maddəni belə kəskin qoyuruq? Çünki hələ bu
böyük məsələ həll olunmadan 907-ci maddə Azərbaycana böyük zərbə vurur.
Amerika yeni müstəqillik almış bütün ölkələrə maliyyə yardımı göstərir: ildə 100 milyon dollar Ermənistana,
Gürcüstana, başqalarına. Amma Azərbaycan bu yardımdan məhrumdur. Məsələ belədir.
M ü x b i r: Bu gün səhər-səhər bizə həddindən çox vaxt ayırdınız. Suallarımıza cavab verdiyinizə, vaxt
ayırdığınıza görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən çox məmnunam ki, sizinlə görüşdüm. Sizin qəzetiniz təkcə
Amerikada yox, dünyada çox məşhur və eyni zamanda dünya ictimaiyyətinə təsir edən bir qəzetdir. Mən sizə
arzu edirəm ki,- bu, ümumiyyətlə, jurnalistlərə olan arzumdur,- qəzetiniz ədalətli olsun, obyektiv olasınız,
Konqresin ədalətsizliyini təkrar etməyəsiniz. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ DÖVLƏT KATİBİ
XANIM MADLEN OLBRAYT ARASINDA TELEFON DANIŞIĞI
Vaşinqton
16 fevral 2000-ci il
M a d l e n O l b r a y t: Hörmətli cənab prezident! Salam, Sizi eşitməyimə çox şadam. Sizə deməliyəm
ki, Bill Klinton Sizinlə Ağ evdə görüşündən çox məmnun qalmışdır. Həm prezident Bill Klinton, həm də mən
özüm Sizinlə yenidən görüşüb Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə aradan
qaldırılması məqsədi ilə aparılan sülh danışıqları barədə, Xəzərin zəngin enerji ehtiyatlarından birgə istifadə
olunması ilə əlaqədar əldə edilmiş nailiyyətlər, çoxşaxəli boru kəmərləri, xüsusilə Bakı- Ceyhan əsas ixrac neft
kəməri və Transxəzər qaz kəməri barədə, regional təhlükəsizlik məsələləri və ölkələrimiz arasında yaranmış
strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün görüləcək işlər barədə ətraflı fikir
mübadiləsi aparmaq imkanı əldə etdiyimiz üçün çox şadam. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması ilə
əlaqədar Sizinlə səfir Sestanoviç və səfir Kavano arasındakı danışıqlar barədə ətraflı məlumat aldım.
Ümidvaram ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında birbaşa dialoq davam etdiriləcək və tezliklə
sülh əldə ediləcəkdir.
Cons Hopkins Universitetinin klinikasında gözünüzün müalicəsi necə keçdi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, xanım Olbrayt. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
M a d l e n O l b r a y t: Mən, cənab prezident, Sizi Amerikanın yaxın dostu hesab edir, həm prezident Bill
Klinton ilə, həm də şəxsən özümlə aramızda yaranmış şəxsi dostluq münasibətlərini çox əziz tuturam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Minnətdarlığımı qəbul edin, xanım Olbrayt. Vaşinqtonu ziyarət etməyimdən çox
məmnunam. Prezident Klinton ilə Ağ evdə keçirdiyim görüşə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Bu mühüm görüşə
görə təşəkkürlərimi prezident Bill Klintona çatdırmağı xahiş edirəm. Ağ evdə keçirilən görüş dünyanın aparıcı
kütləvi informasiya vasitələri ilə ətraflı işıqlandırılıb və geniş əks-səda doğurub. Azərbaycan üçün çox ağrılı
problem olan, bütün bölgədə sabitliyə və əməkdaşlığa xələl gətirən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll olunması üçün göstərdiyiniz səylərə və dəstəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə, şəxsən
prezident Klintona və xanım Olbrayta minnətdarlığımı bildirirəm. Bu münaqişənin tezliklə həll olunması üçün
Amerika Birləşmiş Ştatlarına böyük ümidlər bəsləyirəm. Azərbaycan-Amerika ikitərəfli münasibətlərinin
qarşılıqlı surətdə faydalı prinsiplər əsasında bundan sonra da sürətlə inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi üçün
Azərbaycan tərəfindən bütün lazımi tədbirlərin görüləcəyini bildirirəm.
Mənə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə, diqqətə və qayğıya görə Sizə və Amerika Birləşmiş Ştatları
hökumətinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
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AMERİKA–AZƏRBAYCAN TİCARƏT PALATASI TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL EDİLMİŞ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ*
Vaşinqton,
«Meridian Hauz» qəsri
16 fevral 2000-ci il
Q r e m E l i a s o n: Biz indi günün əsas hadisəsinə yaxınlaşırıq. Mən Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevi böyük şərəf hissi ilə sizə təqdim edirəm.
Prezident Heydər Əliyevin dövlət strukturlarında uzun illər ərzində görkəmli xidmətləri olmuşdur. O, ölkəsinin
əslində yeni doğum tarixində və ilkin inkişaf mərhələsində xalqının həqiqi lideri kimi Azərbaycanı irəli aparmış,
SSRİ-dən müstəqilliyə keçid, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində sülh axtarışı, Qərblə və
Birləşmiş Ştatlarla beynəlxlaq müstəqil əlaqələr yaratmaq dövründə ölkəsini idarə etmişdir. Prezident Heydər
Əliyev özünün əsl dövlət xadimi olduğunu nümayiş etdirmiş və bölgənin iqtisadi inkişafı və təhlükəsizliyi, sabitliyi
yollarının axtarışında regionun digər liderləri ilə birgə çalışmış, yalnız Azərbaycanın deyil, bütünlükdə regionun
gələcəyinin təminatçısı olacaq müxtəlif boru kəmərlərinin inkişaf etdirilməsində əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir.
Mən Bakı-Ceyhan boru xəttini xüsusi qeyd edirəm. Biz amerikalılar üçün bu, xüsusilə əhəmiyyətlidir. Cənab
Bjezinski bu haqda öz fikirlərini artıq söylədi.
Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə möhkəm əlaqələr yaratmışdır. Bu əlaqələr hökumətin hökumətlə,
biznesmenlərin biznesmenlərlə, xalqın xalqla əməkdaşlığıdır.
Prezident Heydər Əliyevi burada görmək bizim üçün böyük şərəfdir və onun şərhlərini səbirsizliklə gözləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli konqresmen xanım Makkafi!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən bu gün, bu axşam sizinlə bərabər olmağımdan çox şadam və sizin hamınızı səmimi-qəlbdən
salamlayıram. Sizə, hər birinizə, Amerika- Azərbaycan Ticarət Palatasına yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Məndən öncə burada bizim çox hörmətli dostlarımız çox dəyərli nitqlər söylədilər. Hörmətli cənab Bjezinski,
hörmətli səfir Eliason, hörmətli cənab Kalitski burada çox dəyərli, əhəmiyyətli sözlər dedilər. Hesab edirəm ki,
bu çıxışlar artıq sizdə Azərbaycan haqqında, bizim bölgəmiz haqqında və problemlərimiz haqqında müəyyən
təsəvvürlər yaradıbdır. Ancaq mən, təbiidir ki, Azərbaycanın prezidenti kimi, çalışıram Azərbaycanı daha da
yaxşı tanıdım. Əgər həqiqətən, səfir Eliasonun burada dediyi kimi, bəzi konqresmenlər Xəzəryanı ölkələrin
xəritəsində hansı ölkənin harada olduğunu göstərə bilmirsə, demək, biz hələ çox iş görməliyik. Təbiidir ki, bu,
burada oturanlara aid deyildir. Siz Azərbaycanı yaxşı tanıyırsınız. Ancaq mən Harvard Universitetində Xəzər
hövzəsi ilə əlaqədar, Azərbaycan ilə əlaqədar yeni bir kafedranın açılmasını alqışlayıram, buna AmerikaAzərbaycan Ticarət Palatasının göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, Harvard Universitetindəki bu kafedra yaşayacaq, inkişaf edəcək və Azərbaycanı, Qafqazı, Xəzər
hövzəsini Amerikaya, təkcə Amerikaya yox, dünyaya daha da çox tanıdacaqdır.
Mən bu dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərə gəlmişəm və üçüncü gündür ki, Vaşinqtondayam.
Bu gün Ağ evdə cənab Bill Klintonla görüşüb çox əhəmiyyətli danışıqlar aparmışıq. Bizim bu görüşümüzdə və
danışıqlarımızda Ağ evdə xanım Olbrayt, Sendi Berger və Ağ evin başqa məsul şəxsləri də iştirak edirdilər.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, prezident Klinton ilə mənim görüşüm və apardığımız danışıqlar mənim üçün,
Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Təbiidir ki, bizim müzakirə etmək üçün məsələlərimiz çoxdur. Amma biz əsasən Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələlərini müzakirə etdik. Xəzər dənizinin enerji
ehtiyatlarından istifadə olunması, neft hasilatının təmin edilməsi, qaz hasilatının təmin edilməsi və onların
dünya bazarlarına çıxarılması, xüsusən Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi ilə əlaqədar müzakirələr apardıq.
Rəsmi qəbulda ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri, Konqres üzvləri, nüfuzlu iqtisadi və maliyyə
qurumlarının rəhbərləri, ictimai-siyasi xadimlər iştirak edirdilər.
Qəbulda palatanın həmsədri Rza Vəziri, Harvard Universitetinin Azərbaycan İnstitutunun direktoru doktor
Qrem Eliason, görkəmli siyasi xadim Zbiqnev Bjezinski, ABŞ hökumətinin enerji və kommersiya məsələləri
üzrə müşaviri Yan Kalitski çıxış etdilər.
*
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Azərbaycana qarşı 1992-ci ildə Konqres tərəfindən qəbul edilmiş ədalətsiz 907-ci maddənin ləğv olunması
məsələsini də yenidən müzakirə etdik. Biz Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə aid bir çox
məsələlərə də toxunduq. Bir daha qeyd edirəm ki, mən bu görüşə çox əhəmiyyət verirəm və çox böyük ümidlər
bəsləyirəm. Prezident Klinton da, mən də bu gün bəyan etdik ki, Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları
arasında səmimi dostluq əlaqələri var. Biz Azərbaycan olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi
genişləndirmək, inkişaf etdirmək istəyirik və Amerika Birləşmiş Ştatlarına çox böyük ümidlər bəsləyirik. Son
illər Qafqaz regionu və Xəzər dənizi hövzəsi dünyanın bir çox ölkələrinin nəzər-diqqətini cəlb edibdir. Orada
bir-birinə bənzəməyən iki proses gedir. Birincisi, Qafqazda hərbi münaqişələr mövcuddur və onlar insanları
narahat edir – qan tökülür, müharibələr gedir, döyüşlər gedir, çox mürəkkəb region olan Qafqazda sabitlik
pozulur. Təbiidir ki, bunlar Qafqazın böyük imkanlarından insanların həyatı üçün istifadə olunmasına maneçilik
törədir. İkinci proses – Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsi və dünyanın böyük ölkələrinin,
böyük dövlətlərinin neft şirkətlərinin Xəzər dənizi hövzəsində neft və qaz hasilatı işləri ilə məşğul olması və
hasil olunan neftin və qazın gələcəkdə dünya bazarlarına çıxarılması prosesidir.
Sizə məlumdur ki, Azərbaycan çox qədim tarixə malik olan bir ölkədir, xalqdır. 1991-ci ildə Sovetlər
İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edibdir. Son əsrlərdə ilk dəfədir ki,
biz səkkiz il müddətində müstəqil, azad bir dövlət, xalq kimi yaşayırıq. Xalqımızın çoxəsrlik tarixində biz bunu
ən böyük nailiyyət hesab edirik. Təbii ki, biz bu nailiyyəti, yəni dövlət müstəqilliyimizi qorumaq, möhkəmləndirmək və əlimizdə möhkəm saxlamaq istəyirik. Ancaq bu səkkiz il Azərbaycanın həyatı üçün çox mürəkkəb
olubdur. Bizim həyatımızı mürəkkəbləşdirən hələ 1988-ci ildə, Sovetlər İttifaqı mövcud olduğu halda,
Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ vilayəti ilə əlaqədar münaqişənin başlanması və onun indiyə
qədər davam etməsindən ibarətdir.
Mən qeyd etdim ki, son illər Qafqazda gedən proseslərin biri bütün Qafqazı əhatə edən münaqişələrdir.
Qafqazda ilk münaqişə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ hərbi münaqişəsi olubdur. Bu, çox ağır və çox
faciəli nəticələr gətirmiş münaqişədir. Qafqazda olan sonrakı münaqişələr, demək olar ki, bəlkə də bunun təsiri
altında başqa bölgələrdə meydana çıxmış münaqişələrdir. Mən bu münaqişənin tarixi haqqında çox danışa
bilərəm, amma sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Güman edirəm ki, siz bilirsiniz. Qısaca onu deyə bilərəm ki,
1988-ci ildən 1994-cü ilə qədər Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə gedibdir.
O illər Ermənistana bir çox ölkələrin yardımı nəticəsində və bəzi obyektiv, subyektiv səbəblərdən
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın torpağı olan Dağlıq Qarabağı və onun ətrafında böyük bir bölgəni
işğal ediblər. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla sürgün edilibdir, Azərbaycanın
başqa bölgələrində ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar. İndi Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır.
Mənim hörmətli dostum cənab Bjezinski Azərbaycanda olarkən qaçqınlar yaşayan düşərgələrin birini ziyarət etdi.
Ondan sonra mən onunla görüşəndə dediyi sözlər xatirimdədir. O dedi ki, mən dünyanın bir çox yerlərində olan qaçqınları görmüşəm – Əfqanıstanda görmüşəm, Yaxın Şərqdə görmüşəm, Afrikada görmüşəm. Bjezinski dedi ki, ancaq
mən bu qədər ağır şəraitdə yaşayan qaçqınları indiyə qədər görməmişəm. Beləliklə, indi siz təsəvvür edə bilərsiniz ki,
bizim xalqımızın böyük bir hissəsi nə qədər ağır şəraitdə yaşayır.
1994-cü ilin may ayında biz Ermənistanla atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq. İndi atəş yoxdur, qan tökülmür. Amma sülh də yoxdur. Biz beş ildən artıqdır ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün
çalışırıq. Bu məsələ ilə ATƏT və onun təşkil etdiyi Minsk qrupu məşğul olur. Minsk qrupuna dünyanın üç
böyük ölkəsi – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa rəhbərlik edir. Amma bu işlər hələ ki, münaqişənin
aradan götürülməsini təmin etməyibdir.
1999-cu ildə Vaşinqtonda NATO-nun 50 illiyində olduğum zaman mən belə qərara gəldim və bunu Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti çox arzu etdi və bu məsələdə xanım Olbrayt yardım etdi ki, Ermənistan
prezidenti Koçaryanla mənim aramda bilavasitə görüşlər olsun. Görüşlər başladı. Ondan sonra biz bu görüşləri Cenevrədə davam etdirdik, Yaltada görüşdük, sonra Ermənistan-Azərbaycan sərhədində bir neçə görüş keçirdik.
Prezident Koçaryan və mən eyni fikri ifadə etdik ki, məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Bunun üçün biz belə
fikrə gəldik ki, qarşılıqlı kompromislər olunmalıdır. Biz bu kompromisləri də müəyyən qədər müzakirə etdik. Amma
indiyə qədər hələ son nəticəyə gələ bilməmişik və bu münaqişə ləğv edilməyibdir. Ancaq mən nikbinəm və ümid
edirəm ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq.
Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında yerin üstündə nə varsa, demək olar ki, hamısı dağıdılıbdır. İnsanların yaşaması və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün çox işlər görmək lazımdır və böyük vəsait lazımdır. Dəmir yollarını, avtomobil yollarını təmir etmək lazımdır və ümid edirik ki, sülh əldə edəndən sonra Dünya Bankı,
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Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi, dünyanın başqa maliyyə mərkəzləri bu məsələlərin həll olunması
üçün lazımi vəsait ayıracaqlar.
Mən bəyan edirəm ki, əgər biz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yarada bilsək, Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqları işğaldan azad edilsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsa və bir milyondan artıq
insan öz yerlərinə-yurdlarına qayıtsa Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın təmin olunması üçün
böyük əsas yaranacaqdır.
İkinci proses, - mən dedim, - Xəzər dənizi hövzəsində gedən proseslərdir. Birincidən fərqli olaraq bu, pozitiv
xarakter daşıyır və bu işlərin əsasını 1994-cü ildə məhz Azərbaycan qoyubdur. Azərbaycan Xəzər dənizindəki öz
sektorunda olan zəngin neft və qaz yataqlarının istifadə edilməsi üçün dünyanın böyük neft şirkətləri ilə əlaqələr
yaradıbdır, müqavilələr imzalayıbdır.
1994-cü ildə biz ilk müqaviləni imzaladıq. Amerika şirkətləri, Avropa şirkətləri, yeddi ölkəni təmsil edən 11
neft şirkəti, onların içərisində amerika şirkətləri «AMOKO», «Pennzoyl», «Yunokal», «Eksson» və başqaları, eləcə
də «Bi-Pi», «Statoyl», Rusiya şirkəti «LUKoyl» – bu şirkətlər toplaşıb bir konsorsium yaratdılar və Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə müqavilə imzaladılar. Amma o müqaviləni imzalamaq asan deyildi, buna çox güclü maneçiliklər var idi. Müqavilə imzalanandan sonra da onun əleyhinə çox işlər aparılırdı. Ancaq biz birlikdə bunların
qarşısını ala bildik.
Burada cənab Bjezinski dedi, neftin ixracı üçün bir neft kəməri - Bakı-Novorossiysk kəməri, yəni Rusiyanın
Qara dənizdə olan limanına çatan neft kəməri tikdik və təbiidir ki, özümüzü tamamilə təmin etmək üçün BakıSupsa, Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına ikinci neft kəmərini tikdik.
1997-ci ilin noyabr ayında həmin birinci konsorsium neftin hasilatına başladı, onun ixracına başladı. İndiyə
qədər səkkiz milyon tondan çox neft hasil olunub və ixrac edilibdir.
Bundan sonra Xəzər dənizinə maraq artdı. Amerika şirkətləri, Avropa və başqa ölkələrin şirkətləri Azərbaycana gəlib birgə işləməyə başladılar. Ötən beş ildə yeni müqavilələr imzalandı. İndi artıq 19 müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilələrdə 30 böyük neft şirkəti iştirak edir. Həmin şirkətlər 15 ölkəni təmsil edirlər. Bu
müqavilələr əsasında qoyulacaq investisiyanın məbləği təxminən 60 milyard dollardır. Bunlar 30 illiyə
bağlanıbdır və ilkin hesablamalara görə 4,5 milyard ton neft hasil edilməlidir. Ancaq bizim iş təcrübəmiz
göstərir ki, bundan xeyli çox olacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 10 böyük neft şirkəti Azərbaycanda çalışır. Sonuncu «Konoko» şirkəti də bu
yaxınlarda Azərbaycanda böyük bir yataqda «Eksson» ilə bərabər yer aldı. Bu müqavilələrin icrası üçün təxminən üç
milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Bunun 50 faizindən çoxu Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinə məxsusdur.
Ümumən, indi Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüzdən yuxarı müxtəlif şirkətləri fəaliyyət göstərir.
Beləliklə, Azərbaycan Xəzər dənizini dünyaya açdı, Xəzər dənizinin zəngin yataqlarından istifadə edilməsi
üçün əməli işlər gördü. İndi Xəzər dənizinin başqa sektorlarında da - Qazaxıstan sektorunda da, Türkmənistan
sektorunda da, Rusiya sektorunda da artıq bu işlər görülür. Təbiidir ki, bu qədər miqdarda nefti ixrac etmək
üçün iki neft kəməri yetərli deyil. Ona görə də biz beş ildir ki, Bakı-Ceyhan neft kəmərini çəkmək üçün səylər –
göstəririk və nəticədə keçən ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü zamanı biz Bakı-Ceyhan neft
kəmərinin tikilməsi haqqında saziş imzaladıq. Bu sazişi Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan imzaladılar. Qazaxıstan da öz ərazisində hasil olunacaq neftin bir hissəsini Bakı–Ceyhan neft kəməri ilə ixrac etmək
istəyir. Həmin sazişi Amerikanın prezidenti cənab Bill Klinton da imzaladı.
Bu, beş il müddətində görülən işlərdir. Amma Xəzər dənizinin imkanları böyükdür. Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda müəyyən olunmuş təxminən 120–130 neft və qaz yatağı vardır.
Mən bu gün deməliyəm ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının və şəxsən prezident Bill Klintonun 1994-cü
ildən indiyə qədər dəstəyi və yardımı olmasaydı, biz bu müqavilələri nə imzalaya bilərdik, nə həyata keçirə
bilərdik, nə də Bakı-Ceyhan neft kəməri haqqında sazişi imzalaya bilərdik.
Bəlkə də bir on-on beş il bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında heç kəs təsəvvür edə bilməzdi ki, Xəzər
dənizində bu qədər imkanlar var və Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri böyük həvəslə gedib orada işə başlayacaqlar. Amma bu gün bu reallıqdır və böyük gələcəyi olan reallıqdır. Beləliklə, biz Amerika
Birləşmiş Ştatlarını Xəzər dənizi regionuna gətirdik, Qafqaza gətirdik. Bunlarla bərabər, çoxsaylı Avropa
ölkələrinin şirkətlərini də Xəzər dənizinə, Qafqaza gətirdik. Hesab edirəm ki, bu, bizim üçün də çox
əhəmiyyətlidir, qiymətlidir və Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də Qafqaz, Asiya bölgəsində fəaliyyət göstərmək
və burada olmaq çox əhəmiyyətlidir. Ancaq biz Xəzər dənizində neftlə bərabər, böyük qaz hasilatı imkanı da
əldə edirik.
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1996-cı ildə biz «Şahdəniz» neft yatağına dair bir müqavilə imzaladıq. O konsorsiuma «Bi-Pi» başçılıq edir.
Son bir il içərisində aparılan qazma işləri nəticəsində onlar artıq bu gün bəyan ediblər ki, orada bir trilyon
kubmetrdən artıq qaz ehtiyatı vardır. Bir trilyon kubmetr qaz! Amma hesab edirəm, bundan da çoxdur.
Bu gün burada «Bi-Pi»nin nümayəndəsi mənə yanaşdı və bildirdi ki, bu, «Bi-Pi»nin tarixində – onlar birinci
dəfə böyük qaz yatağını Alyaskada kəşf ediblər – ondan sonra dünyada ikinci böyük qaz yatağıdır. Amma
Amerikanın «Şevron» şirkəti də geri qalmır. «Şahdəniz» yatağının yanında «Abşeron» yatağı var. Biz 1997-ci
ildə burada, Ağ evdə «Şevron» və başqa şirkətlərin «Abşeron» yatağında müştərək işləməsi haqqında müqavilə
imzaladıq.
Mən Davosda olarkən «Şevron»un prezidenti cənab Maks ilə görüşdüm, onun nümayəndəsini də burada
görürəm. O mənə dedi ki, bu yaxınlarda biz sizi sevindirəcəyik. Aparılan geofiziki kəşfiyyat işləri göstərir ki,
«Abşeron» yatağında üç trilyon kubmetrdən artıq qaz gözlənilir. Güman edirəm, bu da işin sonu deyil. Biz hələ
gələcəkdə belə çox böyük möcüzələrin şahidi olacağıq.
Beləliklə, Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra zəngin təbii sərvətlərindən dünyanın böyük neft
şirkətləri ilə birgə istifadə olunmasına başlayıbdır. Bunlar hamısı Azərbaycanı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə,
Qərb ilə, Avropa ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq etməyə sövq edir və daim belə olacaqdır. Əgər biz dövlət
müstəqilliyi əldə etməsəydik, indi bunların heç birini edə bilməzdik. Buna görə də dövlət müstəqilliyi bizim
üçün, dediyim kimi, ən böyük nailiyyətdir.
Azərbaycanda səkkiz milyon əhali yaşayır. Biz Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi həyata keçiririk. Biz çoxsaylı iqtisadi, sosial, siyasi islahatlar həyata keçiririk. Özəlləşdirmə proqramını həyata keçiririk, torpaq islahatı həyata keçiririk və torpağın hamısını kəndlilərə şəxsi mülkiyyətə vermişik. Ölkəyə xarici investisiyanın gəlməsi üçün şərait yaratmışıq. Azərbaycana beş ildə 5 milyard dollar
miqdarında xarici investisiya gəlibdir. Əgər əvvəlki illərdə bu investisiyanın çox hissəsi neft və qaz sektoruna
gəlirdisə, 1999-cu ildə təxminən 60 faiz qeyri-neft sektoruna, 40 faiz neft sektoruna gəlibdir.
Biz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik və bunlar hamısı böyük makroiqtisadi dəyişikliklərlə
nəticələnibdir. Biz bunların nəticəsində 1995-ci ildə iqtisadiyyatda sabitlik yaratdıq. O vaxta qədər bizdə iqtisadiyyat inkişaf etmirdi, ilbəil təxminən 20 faiz tənəzzül edirdi. 1996-cı ildə biz inkişafa başladıq və indi hər il
bizdə iqtisadiyyat inkişaf edir. 1999-cu ildə ümumi daxili məhsul yeddi faiz, sənaye istehsalı üç faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı yeddi faiz artıbdır. Bütün başqa sahələrdə də inkişaf vardır.
1994-1995-ci illərdə bizdə inflyasiya ildə 1400–1600 faiz idi. 1997-ci ildən bizdə inflyasiya yoxdur. Bu gün
o, sıfır dərəcəsindədir. Açıq iqtisadi siyasət aparırıq. Azərbaycanın milli valyutası bütün valyutalara dəyişilə
bilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə, Dünya Bankı ilə bu məsələlər üzrə çox sıx əməkdaşlıq edirik və onlardan
çox yardımlar alırıq. Bunlar hamısı bizim nailiyyətlərimizdir. Amma nöqsanlarımız da çoxdur,
çatışmazlıqlarımız da çoxdur.
Nailiyyətləri əldə etmək üçün ölkədə ictimai-siyasi sabitlik yaratmaq lazım idi. Bu, bizim üçün asan deyildi.
Çünki Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi başlayandan Azərbaycanın daxilində də ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdu. Müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr bir-biri ilə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar.
1993-cü ildə Azərbaycanda Vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Biz 1995-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda
daxili ictimai-siyasi sabitliyi təmin edə bildik. Hər bir ölkəyə xarici investisiyanın gəlməsi üçün birinci növbədə
ictimai-siyasi sabitlik lazımdır. Bu, Azərbaycanda təmin olunubdur. Deyə bilərəm ki, Müstəqil Dövlətlər
Birliyinə daxil olan ölkələr içərisində ən möhkəm daxili sabitlik Azərbaycandadır. Ancaq xarici investisiyanın
gəlməsi üçün, təbiidir ki, zəruri qanunlar da lazımdır. Biz bu qanunları qəbul etmişik.
Biz son vaxtlarda çox mütərəqqi vergi qanunu qəbul etmişik. Ölkəmizdə gömrük rüsumları çox aşağıdır. Ancaq xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsi üçün maneçilik törədənlər də vardır. İcra orqanlarında bürokratizm, yaxud da ki, ayrı-ayrı şəxslərin vəzifəsindən sui-istifadə etməsi və başqa qanun pozuntuları mövcuddur.
Başqa ölkələrdə olduğu kimi, bizdə də korrupsiya var. Amma əsas odur ki, biz bunların hamısı ilə kəskin mübarizə aparırıq. Bir çox vacib qanunlar qəbul etmişik. Mən prezident kimi, bu barədə bir çox fərmanlar vermişəm.
Əsas odur ki, biz əməli iş görürük.
Bu günlərdə Azərbaycanda xarici şirkətlərin lisenziya alması üçün və investisiyaların hansı sahəyə
yönəldilməsi üçün mərkəzləşmiş bir agentlik yaranacaqdır. Böyük neft şirkətlərinin Azərbaycanda normal
işləməsi üçün heç bir maneçilik yoxdur. Biz burada rahatıq. Amma müxtəlif kiçik, orta şirkətlərin gəlib
Azərbaycanda işləməsi üçün bəzi maneçiliklər var və biz də bunu bilirik. Amma onların aradan qaldırılması
üçün çox ciddi tədbirlər görürük. Beləliklə, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm orta, həm kiçik şirkətlərini
də Azərbaycana dəvət edirəm və əmin edirəm ki, onların gəlib səmərəli işləməsi üçün, gəlir götürməsi üçün
lazımi imkanlar yaradılacaqdır.
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Sizə deyəsi sözüm çoxdur, ancaq vaxt gecdir. Buna görə də hesab edirəm ki, verdiyim bu məlumatlar sizdə
Azərbaycan haqqında geniş təsəvvür yaranmasına imkan verəcəkdir. Mənim dediyim bütün bu sözlər onu
göstərir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bütün sahələrdə əməkdaşlıq edir və bundan sonra daha da
geniş əməkdaşlıq etmək istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları bizim dostumuzdur və biz bu dostluq əlaqələrini
inkişaf etdirəcəyik.
Burada cənab Bjezinski Qafqazda ölkələrin müstəqilliyi haqqında çox dəyərli sözlər dedi. Bu həqiqətdir ki,
bizim kimi ölkələrin müstəqilliyini saxlamaq üçün hələ çox işlər görmək lazımdır. Amma mən sizi əmin edirəm
ki, müxtəlif tərəflərdən bizə edilən təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan prezidenti dövlət
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq əzmindədir və biz bu müstəqilliyimizi heç vaxt əldən vermərik. İnanıram ki,
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı özünün etibarlı tərəfdaşı hesab edərək bizə bütün sahələrdə bundan
sonra da yardım edəcəkdir.
Sizin ölkəniz dünyanın ən böyük və eyni zamanda iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkəsidir. Sizin ölkəniz
demokratik ölkədir və demokratik dəyərləri, insan haqları dəyərlərini siz çox üstün tutursunuz. Biz də öz ölkəmizdə bu yol ilə gedirik. Amma sizin səviyyənizə çatmaq üçün bizə zaman lazımdır. Əsas ondan ibarətdir ki,
biz bu yolu tutmuşuq və bu yoldan da dönməyəcəyik. Siz bu səviyyəyə 200 il ərzində çatmısınız. Amma biz 200
il gözləyə bilmərik. Biz gərək daha qısa bir zamanda yüksək demokratik dövlət səviyyəsinə qalxaq, iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş dövlət səviyyəsinə qalxaq, bütün vətəndaşlarımız üçün lazımi həyat tərzi yaradaq. Biz bu
məqsədlərə nail olacağıq.
Mən Amerika–Azərbaycan dostluğunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu gün bizim burada toplaşmağımız
Amerika-Azərbaycan dostluğunun çox gözəl təzahürüdür. Mən arzu edirəm ki, bu dostluq daim inkişaf etsin.
Mən də bir sağlıq demək istəyirəm. Çünki məndən qabaq çıxış edənlər deyiblər. Mən Amerika xalqının şərəfinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şərəfinə, Amerika dövlətinin şərəfinə, Amerika–Azərbaycan dostluğunun və
etibarlı tərəfdaşlığının şərəfinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonun şərəfinə, əziz dostlar,
sizin şərəfinizə, gələcək işlərimizin şərəfinə bu badəni qaldırmağı rica edirəm.
Çox sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ KEÇMİŞ DÖVLƏT KATİBİ,
TANINMIŞ İCTİMAİ-SİYASİ XADİM LOURENS İQLBERGER İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vaşinqton
16 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab İqlberger, sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və sizinlə görüşümdən
məmnun qaldığımı bildirirəm.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Əziz dostum, Sizin səhhətinizin yaxşı olduğunu görməkdən hədsiz
sevinc hissi keçirirəm. Sizinlə görüşümdən şərəf duyuram, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi naminə
Sizə möhkəm cansağlığı arzulayıram.
Cənab prezident, Siz gündən-günə yaxşı görünürsünüz. Prezident Bill Klintonla görüşünüz necə
keçdi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz də yaxşı görünürsünüz. Cənab Bill Klintonla görüşüm çox yaxşı keçdi.
Mən çox məmnunam ki, həmin görüşdə xanım Madlen Olbrayt, cənab Sendi Berger, cənab Sestanoviç
və başqaları da iştirak edirdilər. Biz əsas məsələləri ətraflı müzakirə etdik. Görək, nəticə necə
olacaqdır.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Siz Vaşinqtonda olduğunuz müddətdə bir sıra neft şirkətləri yaxşı
elanlarla çıxış etdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, doğru deyirsiniz, Amerika şirkətləri yaxşı elanlarla çıxış etdilər. Biz
Amerikanın «Konoko» şirkətinə Azərbaycanda geniş yer vermişik. «Bi-Pi/ AMOKO» şirkəti mətbuat üçün
geniş bir məlumat yaydı ki, Azərbaycanda yeni böyük qaz yataqları aşkar ediblər. Biz bunu bilirdik, amma onlar
bu sahədə işləyib belə böyük yatağın olduğunu təsdiqləyiblər, Azərbaycandan Türkiyəyə qaz ixrac etmək
imkanı qazanıblar.
İndi Azərbaycan, Xəzər dənizi dünyanın çox böyük diqqətini cəlb edir. Biz bu sahədə gözəl nailiyyətlər əldə
etmişik, amma bəzi mətbuat orqanları, mərkəzlər müəyyən cəhdlər göstərirlər ki, guya bu, belə deyildir.
Mən bu gün Moskvada çıxan «Rossiyskaya qazeta»nı oxudum. Orada böyük bir material veriblər və sübut
etmək istəyirlər ki, Xəzər dənizində o qədər də neft ehtiyatları yoxdur. Amma iş kimin nə yazmasında deyildir.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda böyük neft ehtiyatlarının olduğu realdır.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Cənab prezident, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə
işlənilməsinə dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin cəlb olunmasında şəxsən Sizin xidmətləriniz çox böyükdür,
buna görə Sizi alqışlamaq lazımdır. Siz olmasaydınız bu işlərin çoxu baş tutmayacaqdı. Mənə belə gəlir ki, bu
işlərin uğurunu Sizin şəxsi uğurunuz kimi qiymətləndirmək lazımdır. Mən əminəm ki, bağlanmış müqavilələr
sürətlə həyata keçiriləcəkdir, bu da öz-özlüyündə Azərbaycan hökumətinin çox böyük gəlirlər əldə etməsinə
gətirib çıxaracaqdır.
Bildiyiniz kimi, mən respublikaçıyam. İstərdim ki, senator Makkeyn qalib gəlsin. Amma Cənubi Karolina
ştatında onun dünənki məğlubiyyəti işləri çox pisləşdirdi. Qubernator Buş bu işdə sanki hər zaman irəlidə idi.
Dünənki seçki onu göstərir ki, qubernator Buş, deyəsən, Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə
namizəd olacaqdır. Amma hər halda, mən senator Makkeyn üçün çalışmağımı davam etdirəcəyəm.
Cənab prezident, istəyirəm Sizə məlumat verim, - qarşıdan gələn noyabr ayında Respublikaçılar
Partiyasının nümayəndəsi Ağ evdə prezident olacaqdır. Gərək Siz burada yeni Amerika prezidenti ilə
dostluğa başlayasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim burada sizin kimi dostum vardır.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Doğrudur. Siz vitse-prezident Albert Qoru yaxşı tanıyırsınız. Əgər o qalib
gəlsə, onda problem olmayacaqdır. Mən söz və təminat verirəm ki, əgər Amerikanın növbəti prezidenti
respublikaçı seçilsə, o, Azərbaycanın və prezident Heydər Əliyevin dostu olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlər elə bir
səviyyəyə çatıbdır ki, Amerikada hansı partiyanın nümayəndəsinin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq, biz
belə hesab edirik ki, - yəqin siz də mənim bu fikrimə şəriksiniz – ölkələrimizin münasibətləri hər iki tərəf üçün
çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
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Hansı partiyanın qalib gəlməsindən asılı olmayaraq bizim burada görəcəyimiz işlər hələ çoxdur. Birincisi,
Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında tamamilə açıq münasibətlər yaradılmasına qoyulmuş
məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. Hansı prezident olmasından asılı olmayaraq, bu, baş verəcəkdir.
İkincisi – ölkələrimiz arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin daha da genişləndirilməsi məsələsidir. Neft
şirkətləri barədə Sizin indi mənə söylədikləriniz bu işə mütləq yardım göstərəcəkdir. Biz Sizə kömək etməliyik
ki, qaçqınların problemi tamamilə həll olunsun. Bu məsələ də Amerikada hansı partiyanın nümayəndəsinin
prezident seçilməsindən asılı deyildir. Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasındakı
münasibətlər indi yaxşıdır, gələn il isə daha da yaxşı olacaqdır. Əgər Amerikada prezident respublikaçı
olsa, mən Sizə təminat verirəm ki, bu münasibətlər indikindən daha yaxşı olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, çox sağ olun. Mən sizin fikirlərinizlə tamamilə razıyam. Çünki son 56 ildə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında çox geniş əlaqələr yaranıbdır. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının hökuməti Qafqaz, Xəzər dənizi hövzəsi, Cənubi Qafqaz problemi ilə məşğul olaraq burada
Azərbaycanın tutduğu yerin, oynadığı rolun nədən ibarət olduğunu yaxşı dərk edir.
Amerikanın neft şirkətləri ilə imzaladığımız müqavilələrin müddəti 30-40 ildir. Bəzi şirkətlər
əvvəlki illərdə Azərbaycanda yaranmış sabitliyin daimi olub-olmayacağından narahat idilər.
Düşünürdülər ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi onların gördüyü işə zərər vura bilərmi? Biz
gördüyümüz işlərlə onları inandırdıq. İndi şübhə edən yoxdur ki, Azərbaycanda sabitlik daimi olacaqdır və şirkətlər səmərəli işləyəcəklər.
Təbiidir ki, biz də Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasətin sabitliyini istəyirik. Dediyiniz kimi, indi
ölkələrimiz arasında elə əlaqələr qurulmuşdur ki, Ağ evdə respublikaçının, yaxud demokratın prezident
olması Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yaranmış əlaqələri poza bilməz, bu
əməkdaşlıq inkişaf etdirilməlidir.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Cənab prezident, doğru deyirsiniz. Təkcə bu münasibətlər yox,
həmçinin hər iki ölkənin maraqları da böyük əhəmiyyət daşıyır. Çox gərgin bir regionda yerləşən
Azərbaycanın müstəqilliyi də bu məsələlərin bir hissəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, doğrudur. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına çox etibar edirik ki, əgər
Azərbaycanın müstəqilliyinə hər hansı bir təcavüz olunarsa, Amerika gərək ölkəmizin arxasında
dayansın.
Siz mənim dostumsunuz, mən arzu edirəm ki, siz istədiyiniz olsun, amma axırda fərqi yoxdur.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Doğru deyirsiniz, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər baxımından
bunun heç bir fərqi yoxdur.
Cənab prezident, bir məsələni də demək istəyirəm. Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları
gərək bu məsələdə səylərini daha da artırsın. Bu da boru kəməri məsələsidir. Bu boru kəməri
məsələsinin həll olunması üçün biz gərək mütləq əlavə səylər qoyaq.
Bir halda ki, bu boru kəmərinin haraya çəkilməsi barədə fikrimizi artıq müəyyənləşdirmişik və
istəyiriksə bu boru kəməri məhz həmin istiqamətdə çəkilsin, - səmimi söyləyirəm, - gərək biz bunun
pulunu ödəyək. Biz bunu maliyyələşdirməliyik. Bu, mənim şəxsi fikrimdir. Amerikanın gələcək
hökumətinin bu fikri bölüşüb-bölüşməyəcəyi barədə hələlik bir söz deyə bilmərəm. Lakin şəxsən mən
hesab edirəm ki, biz bu boru kəmərinin maliyyələşdirilməsinə ciddi surətdə qoşulmalıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz tamamilə doğru deyirsiniz. Bu, əsas məsələlərdən biridir. Əgər lazımi
maliyyələşdirmə olmasa, ötən beş ildə bizim apardığımız mübarizə nəticəsiz qalacaqdır.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Mən ona görə deyirəm ki, bir halda Amerika Birləşmiş Ştatları bu
boru kəməri barədə fikirlərini müəyyənləşdiribsə, gərək həmin kəmərin çəkilməsi xərcinin
azaldılmasında yardımçı olsun.
Cənab prezident, bu işgüzar səfəriniz zamanı həmin məsələlərin həllində Amerikanın sizə yardımı
barədə bir problemlə qarşılaşmadınız ki?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən bu işgüzar səfərimdə qarşıya qoyduğum məsələləri həll etdim.
Amma sizin dəstəyinizə bizim həmişə ehtiyacımız vardır. Amerika bizim strateji dostumuzdur. Ona
görə də bu dostluq müvəqqəti xarakter daşımır, müəyyən bir zaman çərçivəsində deyil.
Cənab İqlberger, mən ümid edirəm ki, seçkilərdən sonra siz Azərbaycana səfərə gələrsiniz. Mən sizi
ölkəmizə dəvət edirəm.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Mən məmnuniyyətlə Azərbaycana gəlmək istəyərdim. Axırıncı dəfə
mən Azərbaycanda çox qısa bir müddətdə oldum.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, o vaxt səfəriniz çox qısa oldu. Amma bu dəfə xanımınızı da gətirin,
Azərbaycanla daha da yaxından tanış olun. Mən sizi dəvət edirəm.
L o u r e n s İ q l b e r g e r: Cənab prezident, mən Sizin ölkəni birinci dəfə ziyarət edəndə qaçqın
düşərgələrində oldum. Soruşmaq istəyirəm ki, onların doğma yerlərinə qayıtması məsələsinin həllində
bir irəliləyiş varmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, son vaxtlar, yəni ötən ilin aprel ayında Vaşinqtonda NATO-nun 50
illik yubileyində iştirak edərkən mən Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla bilavasitə görüşlərə başladım.
Biz sonra bir neçə görüş keçirdik. Hər iki tərəf belə fikrə gəldi ki, bu məsələni həll etmək üçün qarşılıqlı
kompromislərə getmək lazımdır. Biz bu kompromisləri araşdırdıq. Ancaq bilirsiniz ki, ötən ilin oktyabr ayında
Ermənistanın parlamentində böyük bir terror hadisəsi oldu. Ondan sonra vəziyyət bir qədər dəyişdi. Amma bu
məsələ sülh danışıqları prosesini dayandırmayıbdır.
Biz həm də Minsk qrupu həmsədrlərinin apardığı işə böyük ümid bəsləyirik. Ötən ilin noyabrında ATƏT-in
İstanbul zirvə görüşündə mən Amerika prezidenti Bill Klintonla, Fransa prezidenti Jak Şirakla bu barədə çox ətraflı danışdım. Sonra mən Moskvada olarkən Rusiya prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Putinlə də danışıqlar apardım. Bilirsiniz ki, bu üç ölkə Minsk qrupunun həmsədrləridir. Prezident Robert Koçaryan da belə görüşlər keçirdi. Ona görə də mən ümid edirəm ki, prezident Robert Koçaryanla mənim görüşlərim bundan sonra da
davam edəcəkdir və Minsk qrupu da öz işini görəcəkdir. Biz bunların hamısını birləşdirməliyik.
Mən demişəm, bu gün bir daha bildirirəm ki, bu münaqişəni yalnız sülh yolu ilə həll etmək mümkündür. Bunun üçün də imkanlar görünür. Mən prezident Bill Klintonla Ağ evdə keçirdiyim görüşdə bu barədə ətraflı
danışdım.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün prezident Heydər Əliyevin gördüyü işləri yüksək
dəyərləndirən cənab L o u r e n s İ q l b e r g e r dedi:
Bilirəm ki, siz bu məsələnin həll olunması üçün gecə-gündüz çalışırsınız, çoxlu səylər qoyursunuz. Biz də ümid
bəsləyirik ki, Sizin keçirdiyiniz görüşlər, apardığınız danışıqlar uğurla başa çatacaqdır. Çünki məzlum insanların qaçqınların öz yerlərinə-yurdlarına qayıtması çox vacibdir, lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz bu işlərdə də sizə, Amerikaya arxalanırıq. *

Söhbət zamanı Azərbaycan–Amerika strateji tərəfdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasından ötrü ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində və birbaşa aparılan danışıqların gedişi, ölkəmizi Amerikanın dövlət yardımından məhrum edən
ədalətsiz 907-ci düzəlişin ləğv olunması, Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin və Transxəzər qaz
kəmərinin çəkilişinin reallaşdırılması, regionda vəziyyət və digər məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi
aparıldı.
*
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TÜRKİYƏNİN AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDAKI SƏFİRİ BAKİ İLKİNLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTİ
Vaşinqton
16 fevral 2000-ci il
B a k i İ l k i n: Cənab prezident, Sizinlə, Azərbaycan dövlətinin başçısı, dünyanın tanınmış
siyasətçisi Heydər Əliyev ilə görüşü özüm üçün böyük şərəf saydığımı vurğulayıram. Türkiyənin dövlət
və hökumət rəhbərlərinin səmimi arzularını və qardaşlıq salamlarını Sizə yetirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, siz bizim buradakı görüşümüzü xatırlayırsınız.
B a k i İ l k i n: O gün Sizin üçün uzun bir gün idi. Çünki bütün günü - səhərdən axşama, gecə
yarıya qədər görüşləriniz, danışıqlarınız vardı. Mən də, bütün Ankara da Sizin səhhətinizi izləyirik. Elə
bir ciddi şey olmadığını bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hopkins Universitetinin klinikasında baxdılar və bildirdilər ki, katarakt var,
onu götürmək lazımdır.
B a k i İ l k i n: Bizim sayın cümhur başkanı da o göz klinikasına gəlmişdi. Çox yaxşı bir yerdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm, mənə söyləmişdi.
B a k i İ l k i n: Hörmətli prezidentim, mənim sayın cümhur başkanım Süleyman Dəmirəl, məclis
başkanımız sayın Akbulut, baş bakanımız sayın Ecevit və xarici işlər nazirimiz sayın Cəm Sizə
«keçmiş olsun» deyirlər. Məni qəbul etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Onların məktublarını sizə
təqdim etmək istəyirəm. Sizin sağlığınız, səhhətinizin yaxşı olması bizim sağlığımızdır, - desəm, bu,
çox bəsit səslənər. Amma Sizi sonuncu dəfə gördüyümdən daha da yaxşısınız. O vaxt Sizi Klivlenddə
görmüşdüm, cərrahiyyə əməliyyatından sonra idi. İndi isə, maşallah, sizi çox yaxşı gördüm. İnşallah,
Azərbaycan Sizdən neçə-neçə illər xidmət gözləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl mənə həmişə dostluq qayğısı
göstərir. Mən Klivlenddə olanda da o mənə tez-tez telefon edirdi, danışırdıq, görüşürdük. Siz oraya
xüsusi olaraq gəldiniz, məni ziyarət etdiniz. Mən buraya gələndə də onunla danışmışdıq, söhbət
etmişdik. Çünki mən burada prezident Bill Klintonla, başqa adamlarla görüşlərimdə çox məsələləri
müzakirə edirəm. Bu barədə də hörmətli cümhur başkanı Süleyman Dəmirəllə söhbətlərimiz olmuşdur.
Mən burada Klintonla görüşəndən sonra telefon etdim, xüsusən Bakı-Ceyhan boru xətti barədə
danışdıq. Çünki burada çox tələsdirirlər, istəyirlər ki, bu iş tez getsin. Biz də istəyirik, Türkiyə də
istəyir. Amma gürcülər bəzi problemlər yaradıblar. İndi bizim nümayəndə heyətləri – Türkiyədən,
Gürcüstandan gəlmiş və Azərbaycanın nümayəndə heyətləri bunları Bakıda müzakirə ediblər və həll
olunacaqdır.
Başqa çox məsələlər də var. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri və
şəxsən mənimlə hörmətli cümhur başkanı Süleyman Dəmirəl arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri
onu tələb edir ki, biz həmişə əlaqə saxlayaq, məsləhətləşək.
Çox məmnunam ki, bu gün siz gəlmisiniz və məni ziyarət edirsiniz, həm də mənim dostlarımdan
mesajlar gətirmisiniz. Sizə çox təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, burada bizim səfirliklə də sıx əməkdaşlıq
edirsiniz. Bu da təbiidir. Çünki hər bir ölkədə bizim elçiliyimizin, səfirliyimizin bir nömrəli dostu
Türkiyənin elçisidir. Burada gördüyünüz işlərə görə də təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan müstəqillik, istiqlaliyyət əldə edəndən sonra heç bir yerdə elçiliyi yox idi. Elçilikləri
yaradanda Türkiyə elçiliklərinin yardımı ilə – burada, Vaşinqtonda da, başqa yerlərdə də belə idi –
işləyirdilər. Bu, artıq keçən dövrdür. Amma indi də gərək dost dostla görüşsün, məsləhətləşsin,
danışsın. Bizim elçinin də belə təlimatı var ki, daim sizinlə əlaqədə olsun.
B a k i İ l k i n: Eyni təlimat məndə də var. Sizin hörmətli elçi mükəmməl iş görür. Çox yaxın
əlaqədəyik. Azərbaycanı da ən gözəl şəkildə təmsil edir. Mən də zaman-zaman onunla
məsləhətləşirəm.
Hörmətli prezident, siz buraya Azərbaycanın ehtiyaclarını, çətinliklərini, uğurlarını anlatmaq
mənasında çox vacib bir vaxtda gəldiniz və zənnimcə, çox da faydalı görüşləriniz oldu, çox işlər
gördünüz. İndi Azərbaycanı əvvəlkindən daha yaxşı tanıyırlar və Azərbaycanın əhəmiyyəti də başa
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düşülür. Doğrudur, səfirlər də müəyyən işlər görürlər, lakin prezidentlər, baş nazirlər səfər edəndə
ölkəni daha yaxşı tanıdırlar.
Bu baxımdan Sizi burada görməkdən mən özüm də çox məmnunam. Türkiyənin böyük elçiliyi
Azərbaycan böyük elçiliyinə qardaşdır və öz adımdan deyirəm ki, nə etmək lazımdırsa, hər zaman buna
hazırıq. Hörmətli prezident deyəndə ilk öncə üç kişini düşünürəm: Süleyman Dəmirəl, Siz və sayın
Rauf Denktaş.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada prezident Klinton ilə çox dəyərli
danışığımız, söhbətlərimiz oldu. Orada xanım Olbrayt da, Semüel Berger də, digərləri də vardı. Yəni
böyük bir heyət idilər. Çox dəyərli söhbətlərimiz oldu və bu, indi bizim üçün çox lazımdır. Xüsusən
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması, 907-ci maddənin,onun aradan qaldırılması üçün neçə ildir sizinlə bərabər çalışırıq (Baki İlkin: Bu, mənim də
problemimdir, sənin də problemindir),- götürülməsi, yenə də deyirəm, Xəzər dənizinin enerji
ehtiyatlarının daha da geniş işlənilməsi və Bakı-Ceyhan boru xətti barəsində söhbətimiz oldu.
Siz dinlədiniz, mən orada söylədim ki, neftdən başqa, biz çoxlu qaz yataqları da açmışıq. Mən
mətbuat üçün məlumatlara baxıram, - indi «Bi-Pi/AMOKO»da özləri, heç bir şey gözləmədən
Azərbaycandan Türkiyəyə qaz borusu çəkmək, qaz çıxarmaq istəyirlər. Bu şirkət «Şahdəniz» yatağında
işləyir. Ancaq başqa bir yerdə Amerikanın «Şevron» şirkəti işləyir və deyirlər ki, oradan da çoxlu qaz
çıxaracağıq.
B a k i İ l k i n: Allah daha da artıq eləsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, hələ iki yataqdır. Amma bizim belə yerlərimiz çoxdur. 19 müqavilə
imzalamışıq. Ona görə də zaman-zaman bunlar artacaqdır.
Bu məsələləri prezident Klintonla çox ətraflı müzakirə etdim. Çox əhəmiyyətli görüş oldu. Mən bu
səfərimdən çox məmnunam, çox lazımlı bir səfər oldu. Davosda mən prezident Klintonla görüşdüm,
qısa danışdıq. Orada razılaşdıq ki, mən buraya gəlim və geniş danışaq. İndi belə imkan oldu. Cons
Hopkins Universitetində çox adam toplaşmışdı. Mən geniş nitq söylədim, yəni Azərbaycanın bugünkü
gününü tanıtdım. Ticarət Palatasının təşkil etdiyi axşam yeməyində sizinlə iştirak etdik, orada da çox
geniş məlumat verdim.
Dünən, o birisi gün çıxan qəzetlərə baxıram. Bütün dünya mətbuatı Heydər Əliyevin Amerikaya
səfəri, prezident Klintonla görüşü, danışıqları, Bakı-Ceyhan, Xəzər dənizi və s. barədə yazır. Təkcə
Amerika mətbuatında deyil, Avropa mətbuatında, hər yerdə və təbiidir ki, Türkiyə mətbuatında da bu
barədə yazırlar. Ona görə də bu, çox əhəmiyyətlidir.
B a k i İ l k i n: Hörmətli prezident Klinton bizim bölgəmizin, müştərək bölgəmizin əhəmiyyətini
daha yaxşı bilərək hər işdə bizə dəstək olmağa çalışır. Bildiyiniz kimi, onun nümayəndələrindən biri
bu yaxınlarda Cənubi Qafqaza və Türkiyəyə səfər etmişdir. Həqiqətən, Azərbaycan Qafqazda sülh,
sabitlik və əmin-amanlıq olması üçün çox önəmli rol oynayacaqdır. İnşallah, Sizin səylərinizlə
Qarabağ məsələniz də həll ediləcək, köçkünlər öz yerlərinə qayıdacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
yenidən bərpa olunacaqdır. Azərbaycanın uğurları bizim sevincimizdir. Şəxsən mən Azərbaycanı və
Türkiyəni bir evin ayrı-ayrı otaqlarında yaşayan iki qardaş hesab edirəm. Otaqlarımız ayrı olsa da,
qəlbimiz birdir.
Sayın cümhur başkanım, mən yaxından izləyirəm, - Siz Azərbaycana həqiqətən böyük xidmətlər
göstərmisiniz. Bütün arzu və təmənnam budur ki, Azərbaycan xalqına bundan sonra da uzun illər
xidmət edə biləsiniz, Azərbaycan xalqı da sizin xidmətlərinizdən daim faydalana bilsin.
Gördüyünüz kimi, buraya gəldiyiniz gündən Vaşinqton sayın Heydər Əliyevdən danışır. Bu sevinci
sayın Dəmirəllə də yaşadıq. Siz burada da Türkiyənin daim diqqət mərkəzindəsiniz. Məni qəbul
etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirir və cərrahiyyə əməliyyatı ilə əlaqədar bir daha «keçmiş olsun»
deyirəm. İlk fürsət düşən kimi Sizi bir daha görmək istəyirəm. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Hörmətli dostum, qardaşım Süleyman Dəmirələ, hörmətli
dostum Bülənd Ecevitə, hörmətli dostum Yıldırım Akbuluta, xarici işlər naziri, hörmətli İsmayıl Cəmə
mənim salamlarımı və ehtiramımı çatdırın. Mesajlarına görə onların hər birinə və məni ziyarətinizə
görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ MÜDAFİƏ NAZİRİ UİLYAM KOHEN İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vaşinqton
24 fevral 2000-ci il
U i l y a m K o h e n: Hörmətli cənab prezident! Xoş gəlmisiniz. Sizinlə yenidən görüşməyimə
görə çox şadam. 1997-ci ildə Sizinlə keçirdiyim görüşü bu gün də məmnunluqla xatırlayıram. O
vaxtdan indiyə qədər ölkələrimiz arasındakı münasibətlər xeyli inkişaf etmişdir. Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə Azərbaycan Respublikası arasında yaranmış strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirir və ümidvar olduğumu bildirirəm. Vaşinqtona bu dəfəki uğurlu səfəriniz bu münasibətlərin
daha da genişlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Cənab prezident, Sizin təşəbbüsünüz ilə «Azərbaycan Respublikası hökuməti və Amerika Birləşmiş
Ştatları hökuməti arasında kütləvi qırğın silahlarının yayılması qarşısının alınması və müdafiə
sahəsində tədbirlər haqqında» sənədin qəbul edilməsini xüsusilə alqışlayıram.
Yeri gəlmişkən ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə maneə olan 907-ci
maddənin hələ də qüvvədə qaldığına təəssüfləndiyimi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Onu da deyim ki,
907-ci maddəyə edilmiş düzəlişlər sayəsində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkanlar yaranmışdır. Həmin imkanlardan
daha səmərəli istifadə etmək üçün mən Konqres qarşısında məsələ qaldıracağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Uilyam Kohen! Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri ilə
yenidən görüşdüyümə çox məmnunam. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası
arasında mövcud olan hərtərəfli əməkdaşlıq ölkəmiz üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Vaşinqtona bu
dəfəki səfərim zamanı prezident Bill Klinton, dövlət katibi xanım Madlen Olbrayt, milli təhlükəsizlik
məsələləri üzrə müşavir Sendi Berger, enerji naziri Bill Riçardson, kənd təsərrüfatı naziri Dən Qlikman
ilə və bir sıra digər yüksək səviyyəli şəxslərlə keçirdiyim görüşlər səmərəli və məhsuldar olmuşdur.
Ölkəmizin ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu
ilə tezliklə həll edilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Amerika Birləşmiş
Ştatlarının fəaliyyətinin daha da güclənməsinə ehtiyac duyuruq. Lakin hər cür maneəyə baxmayaraq sülh
danışıqları bu gün də davam edir.
907-ci maddəyə edilmiş düzəlişlər sayəsində Azərbaycana göstəriləcək yardıma görə Sizə təşəkkür
edirəm. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, bu ədalətsiz maddə tamamilə aradan qaldırılacaqdır.
Keçən ilin aprel ayında Vaşinqtonda NATO-nun 50 illik yubileyində iştirakımı məmnuniyyətlə
xatırlayıram. Əminəm ki, «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı və Şimali Atlantika Tərəfdaşlıq Şurası
çərçivəsində Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı uğurla davam edəcəkdir.
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CONS HOPKİNS UNİVERSİTETİNİN GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ KLİNİKASINDA* HƏKİM
VALTER STARK İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vaşinqton
24 fevral 2000-ci il
V a l t e r S t a r k: Cənab prezident, Sizin gözlərinizdə apardığım əməliyyat çox uğurlu olmuşdur.
Müalicənin belə nəticələr verməsindən mən çox-çox məmnunam. Üç günün ərzində sizin gözləriniz bu cür nəticə
göstəribsə, bu onu göstərir ki, gözlərinizin sağlıq durumu çox əladır. Gözlərinizin görmə qabiliyyəti o qədər
yaxşılaşacaq ki, siz bəlkə hətta istədiyinizdən də çox şeyləri görə biləcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən çox məmnunam. Sizə çox təşəkkür edirəm. Siz dünyada məşhur bir
oftalmoloqsunuz. Mən bura sizin adınızla gəlmişəm. Mənə deyiblər ki, Cons Hopkins Universitetinin klinikasında
bir doktor Stark var. Mənim dostum Süleyman Dəmirəl mənə demişdi. Dedi ki, ancaq onun yanına getmək
lazımdır. Mən də gəldim və çox məmnunam.
V a l t e r S t a r k: Çox şadam ki, hər şey yaxşı olubdur. Çox əla nəticə əldə etdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi o gözlükləri də müəyyən etmək lazımdır.
V a l t e r S t a r k: O da sizin üçün asandır. Çünki Sizin uzağı görməyiniz üçün qətiyyən ehtiyacınız
yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ehtiyac yoxdur.
V a l t e r S t a r k: Yaxını görmək üçün də - gözləriniz çox yaxşı gördüyü üçün – adi, sadə bir
gözlük lazım olacaqdır. Sizin ölkənizi ziyarət etməyi səbirsizliklə gözləyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən sizi çox gözləyəcəyəm. Yaxşı olar ki, may-iyun aylarında gələsiniz.
İyul ayı daha yaxşıdır, dənizdə çimməyə də yaxşıdır.
V a l t e r S t a r k: Çox gözəl. İyul ayının əvvəllərində Türkiyədə bizim Ümumdünya Göz
Həkimləri Təşkilatının böyük bir yığıncağı, toplantısı olacaqdır. O zaman mən o tədbirdən bir neçə gün
öncə gələrəm və sizi də ziyarət edərəm. Səhv etmirəmsə, konfrans Türkiyədə iyul ayının 5-də başlayır.
Ona görə də mən istəyirəm sizin ölkənizə iyunun sonu – iyulun əvvəlində gəlim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl.
***
Həmin klinikada müalicə olunan diplomat – İtaliyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri cənab
Ferdinando Salleo ilə görüşdə söhbət.
F e r d i n a n d o S a l l e o: Cənab prezident. Sizinlə bu görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Mən
Azərbaycanda da səfir olmuşam. 1989-cu ildən 1993-cü ilə qədər İtaliyanın Moskvadakı səfiri idim və
müstəqillik əldə olunan kimi məni həm də müstəqil ölkələr üzrə səfir təyin etdilər. Bakıya gəldim. Çox
gözəl şəhəriniz vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm. İndi gəlin, daha da gözəlləşibdir. O vaxtlar
qarmaqarışıqlıq idi, müharibə gedirdi.
F e r d i n a n d o S a l l e o: Siz o vaxt Sovetlər İttifaqının baş katibi olmağa çox yaxınlaşdınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur. Görürsünüz, amma sonra qoymadılar. Yaxşı ki, qoymadılar. İndi
gəldim, öz vətənimdə prezidentəm.
F e r d i n a n d o S a l l e o: Ölkənizə çox böyük xoşbəxtliklər gətiribsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Çox sağ olun.
H a f i z P a ş a y e v (Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri): Cənab prezident, buradakı İtaliya diasporu ilə
əlaqələrimiz vardır. Onlar bizə kömək edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən 1997-ci ildə sizin ölkədə rəsmi səfərdə oldum.
Vaşinqtonda olarkən Cons Hopkins adına Universitetin göz xəstəlikləri klinikasında prezident Heydər
Əliyevin gözündə müəyyən edilmiş katarakta qarşı uğurlu əməliyyat aparılmış və prezident Heydər Əliyev bir
neçə günlük müalicə kursu almışdır.
*
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F e r d i n a n d o S a l l e o: Onda mən artıq burada idim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məni sizin prezident Skalfaro dəvət etmişdi. Onda Baş nazir Prodi idi. Bir çox
sənədlər imzaladıq. Sizin «Eni»/ACİP» şirkəti Azərbaycanda çox işlər görür.
F e r d i n a n d o S a l l e o: Mən hələ Moskvada olarkən həm «Eni», həm də «ACİP» şirkətlərinə
məsləhət görmüşdüm ki, Azərbaycana gəlsinlər. Çünki Azərbaycanda çox görməli işlər var idi. Ələlxüsus
isə oradakı dəniz yataqlarında.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar gec gəldilər. Onları 1995-ci ildə mən gətirdim.
F e r d i n a n d o S a l l e o: Cənab prezident, sizə cansağlığı arzulayıram. Sizə burada çox yaxşı
həkim xidmət edir. Sizin ölkəniz barədə çox-çox xoş xatirələrimi hələ də yadımda saxlayıram. Sizin çox
isti qonaqpərvərliyiniz vardır, çox gözəl ölkəniz vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Biz İtaliya ilə dostuq. Burada da siz bizim səfir ilə əməkdaşlıq
edin və dostluq əlaqələri də inkişaf edəcəkdir.
***
Dünya şöhrətli aktrisa, Hollivudun ulduzu, «Super xanım» teleserialında baş rolun ifaçısı və çoxsaylı
filmlərdə aparıcı rollarda çəkilmiş xanım Linda Karter ilə görüşdə söhbət.
L i n d a K a r t e r: Cənab prezident, sizinlə görüşmək mənim üçün çox şərəfdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizinlə görüşmək mənim üçün də çox şərəflidir.
L i n d a K a r t e r: Sizin ölkənizdə mənim şoularımı göstərirlərmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Göstərirlər. Biz sizin şoularınızı çox sevirik. Amma yaxşı olar ki, sizin
özünüz gələsiniz, özünüzü görək.
L i n d a K a r t e r: Cənab prezident, dünyanın o hissəsində olmamışam . Oranı ziyarət
etmək çox yaxşı olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi dəvət edirəm. Mənim şəxsi qonağım olun. Hansı şəraiti istəyirsiniz,
mən sizə yaradacağam. Bu doktor Starkın yanında söz verirəm.
L i n d a K a r t e r: Sənab doktor, sizdən soruşuram, mənimlə gedərsiniz?
V a l t e r S t a r k: Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Çox gözəldir.
L i n d a K a r t e r: Xəzər dənizində yaxşı kürü olur.
V a l t e r S t a r k: Cənab prezident mənə hədiyyə veribdir. Mən həmin kürüdən sizə birini
göndərərəm.
L i n d a K a r t e r: Mən kürünü çox sevirəm. Cənab prezident, sizin qalstukunuz çox xoşuma gəldi.
Gözəl qalstuk vurmusunuz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq qalstukum?
L i n d a K a r t e r: Deyim ki, siz çox nadir, çox gözəl, çox yaraşıqlı bir kişisiniz. Onda gərək
deyəsiniz ki, mən də gözələm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz dünya gözəlisiniz. Sizin qalstukunuz yoxdur, amma bunlarla müqayisə
oluna bilməz. Sənin çox gözəl gözlərin var. Doktor Stark, sən bunun gözlərini nə edirsən?
V a l t e r S t a r k: Cənab prezident, heç bir şey etmirəm, damcı salıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma sən bunun gözlərini xarab etmə. Necə gözəl gözlərdir! Sənin gözünün
rəngi də mənimki kimidir, elədir?
L i n d a K a r t e r: Tamamilə doğrudur.
V a l t e r S t a r k: Cənab prezident, sizin gözünüz çox əla görür.
L i n d a K a r t e r: Doktor, cənab prezidentin gözündə nə etmisiniz?
V a l t e r S t a r k: Katarakt var idi.
L i n d a K a r t e r: Sənab prezident, sizi təbrik edirəm. İndi sizə yeni həyat verilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi sənin gözlərini elə gözəl görürəm. Beş gün bundan qabaq olsaydı belə
görməzdim.
L i n d a K a r t e r: Cənab prezident, sizinlə görüşümdən çox şad oldum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Baxın, bu mənim gənclik illərimin fotoşəkilləridir.
L i n d a K a r t e r: Siz heç dəyişilməmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, 15 il bundan öncə çəkilən şəkildir. Bu isə 20 il öncə olan şəkildir.

207

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

L i n d a K a r t e r: Burada daha yaxşı görünürsünüz. Yaşlaşdıqca sizin gözəlliyiniz artır. O,
cəvahirat kimidir - nə qədər çox qalır, o qədər də gözəlləşir. Görürsünüz, mən necə yaxşıyam. Çox şad
oldum. Mən həqiqətən ümid edirəm ki, sizin ölkənizi ziyarət edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz ünvanınızı mənə verin.
L i n d a K a r t e r: Doktor Starka verəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Verin ona, o mənə versin. Mən sənə məktub yazacağam. Sağ olun. *

Azərbaycan dövlətinin başçısı Heydər Əliyev fevralın 24-də Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının
Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyi üçün alınması nəzərdə tutulan bina ilə tanış oldu.
Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Hafiz Paşayev respublikamızın rəhbərinə məlumat verdi ki, 1949-cu ildə
tikilmiş və 80-ci illərin ortalarında əsaslı surətdə yenidən qurularaq müasir standartlara uyğunlaşdırılmış bu bina
səfirliyin ehtiyaclarını tam ödəyəcəkdir. 1300 kvadratmetrdən çox ərazidə yerləşən mülk Vaşinqtonun ən
möhtəşəm və görkəmli hissəsindədir. Amerika Birləşmiş Ştatları vitse-prezidentinin iqamətgahı, Böyük
Britaniya, Vatikan, Belçika, Finlandiya və Norveç səfirlikləri ilə qonşuluqda yerləşən və Azərbaycan
Respublikasının mülkiyyəti olacaq bu binanın üzərində üçrəngli bayrağımız əzəmətlə dalğalanacaqdır.
*
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XOCALI SOYQIRIMININ SƏKKİZİNCİ İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN
XALQINA MÜRACİƏTİ
25 fevral 2000-ci il
Əziz həmvətənlər!
Bəşər tarixinə insanlığa qarşı öz vəhşiliyinə və qəddarlığına görə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən
biri kimi düşmüş Xocalı soyqırımının törədilməsindən səkkiz il keçir. 1992-ci ilin o qanlı fevral gecəsində ən
müasir texnika ilə silahlanmış Ermənistan hərbi birləşmələri keçmiş sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının
köməyi və bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə-yeksan edərək yüzlərlə köməksiz, günahsız
dinc əhaliyə divan tutmuş, uşaqlara, qadınlara və qocalara belə aman verməmişlər.
XX əsrdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə təcavüz edilib, soyqırımı törədilibdir.
Onlardan ən dəhşətlisi Xocalıda baş vermişdir. Bu faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış, xocalılara ağır
mənəvi zərbə olmuşdur. Ancaq xocalılar hətta genosid günündə belə özünü əsl qəhrəman kimi aparmış, son
damla qanlarına qədər qeyri-bərabər döyüşdə igidliklə vuruşmuş və bu şəhərin ölməzlik tarixini yaratmışlar.
Xocalı faciəsinin baş verməsində Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi, hakimiyyət orqanları böyük
məsuliyyət daşıyırlar. Uzun müddət mühasirə şəraitində, güclü düşmənlə üzbəüz, mərdliklə vuruşan yerli
əhalidən fərqli olaraq, hər bir vətəndaşın müdafiəsini təmin etməyə borclu olan respublika rəhbərliyi o zaman
tam fəaliyyətsizlik və xalqın taleyinə biganəlik göstərmiş, əsas diqqəti hakimiyyət uğrunda mübarizəyə
yönəltmişdir. Ən acınacaqlısı odur ki, sonralar da Xocalı hadisələrindən erməni terrorçularının vəhşi əməllərinin
mahiyyətini ifşa etmək istiqamətində deyil, siyasi çəkişmələrdə istifadə olunmuşdur.
Xocalıda misli görünməmiş qəddarlıqla, vəhşiliklə törədilmiş dinc əhalinin qırğınının dünyanın hər hansı
guşəsində baş verməsinin qarşısını almaq üçün Xocalı həqiqətləri, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının
ədalətsizcəsinə cəlb olunduğu Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin bütün məşəqqətləri dünya ictimaiyyətinə
hərtərəfli çatdırılmalı, onların qəti, birmənalı mövqelərini bildirmələri üçün ciddi və məqsədyönlü iş
aparılmalıdır.
Heç şübhə yoxdur ki, Azərbaycan dövlətinin bütün sülhsevər addımları, təşəbbüsləri, xüsusilə son illər
ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli
istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasət işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunmasına, dövlətimizin ərazi
bütövlüyünün bərpa olunmasına, soydaşlarımızın, o cümlədən qəhrəman xocalıların öz doğma yurduna
qayıdacağına böyük ümid verir.
İnanıram ki, bu gün xalqımız müstəqil Azərbaycan dövlətində daha da mətinləşib və dövlətimizin
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda yenilməz mübarizə
aparmaq əzmindədir. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti xalqımızın bu müqəddəs amallarının
gerçəkləşməsi yolunda var qüvvəsini sərf edəcək, soydaşlarımıza qarşı törədilmiş qanlı cinayətlərin, o cümlədən
Xocalı faciəsinin bütün günahkarlarının lazımınca cəzalandırılması üçün bütün tədbirləri görəcəkdir.
Bu milli matəm günündə Xocalı faciəsinin günahsız qurbanlarının müqəddəs ruhu qarşısında baş əyirəm,
onların ailələrinə və yaxınlarına, bütün xalqımıza başsağlığı verirəm və şəhidlərimizə Tanrıdan rəhmət
diləyirəm!
HEYDƏR ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Vaşinqton, 25 fevral 2000-ci il

209

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ «Pİ ES Cİ İNTERNƏŞNL» ŞİRKƏTİNİN
PREZİDENTİ ED SMİT İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ*
London
27 fevral 2000-ci il
E d S m i t: Cənab prezident, Sizinlə görüşməyimdən şərəf duyduğumu bildirirəm. Sizin Amerika
Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərinizin uğurla başa çatmasından məmnun qaldığımı bildirirəm.
Cənab prezident, yəqin xatırlayırsınız, Amerikanın keçmiş dövlət katibi cənab Şults ilə biz Azərbaycanda
olarkən, Sizinlə görüşərkən söylədim ki, Klivlend mənim anadan olduğum şəhərdir. Ümid edirdim, Sizinlə bu
dəfə orada görüşərəm, onda gedib ailəmi ziyarət etməyim üçün də əlimə bəhanə düşər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən orada az qaldım, imkanım
olmadı. Klivlenddə heç otelə də getmədim. Klinikaya getdim, məni orada müayinə etdilər, sonra hava limanına
gəldim, təyyarə ilə buraya uçdum. Amma mən ötən dəfə Klivlenddə çox olmuşdum. Bu dəfə həkimlər dedilər
ki, qalmağa ehtiyac yoxdur.
Siz burada yaşayırsınız?
E d S m i t: Bəli, burada yaşayıram. Bizim şirkətin baş qərargahı «Dorçester» otelinin yaxınlığında yerləşir.
Bizim «Pi es ci internəşnl» şirkəti bütün dünyadakı boru kəmərləri ilə əlaqədar işlədiyinə görə biz öz baş
qərargahımızın ofisini dünyanın mərkəzi kimi Londonda açmışıq. Lakin onu da deməyi özümə borc bilirəm ki,
indi biz əsas diqqətimizi Xəzər hövzəsinə yönəldirik.
Cənab prezident, ümid edirdim ki, bu gün Sizinlə görüşmək imkanı qazanacağam və Transxəzər qaz kəməri
ilə əlaqədar aparılan işlər barədə Sizə məruzə edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də maraqlanıram, çünki son vaxtlar xoşa gəlməyən bəzi məlumatlar alıram. Mən də
sizinlə görüşmək istəyirdim ki, öyrənim görüm, həqiqət nədən ibarətdir.
Bilirsiniz ki, siz cənab Şults ilə bərabər Bakıda olarkən, mənimlə görüşərkən dövlətimizin, şəxsən mənim bu
barədə mövqeyimi açıq-aydın bildirdim ki, biz bunu dəstəkləyirik. Yəni biz tərəfdən bir problem yoxdur. Amma
nə üçünsə, deyirlər ki, son vaxtlar işlər yaxşı getmir. Deyə bilərsinizmi, vəziyyət necədir?
E d S m i t: Doğru buyurursunuz, işlər arzu olunan qədər də yaxşı deyildir.
Həm biz, həm də «Şell» şirkəti indi anlayırıq ki, öz qazını Türkiyəyə ixrac etmək üçün Türkmənistanın
Türkiyə ilə müqaviləsi olmasına baxmayaraq, "Şahdəniz" yatağında açılmış böyük qaz ehtiyatları Azərbaycanın
Xəzər bölgəsində qaz ixrac edən ən əsas ölkələrdən birinə çevrilməsinə səbəb olacaqdır.
Biz prezident Niyazova bildirmişik ki, Transxəzər qaz kəməri çəkilərkən təkcə Türkmənistanın deyil, həm də
Azərbaycanın qazının Türkiyəyə çatdırılmasına, ixrac olunmasına şərait yaratmalıyıq. Biz Türkmənistanın
prezidentinə bildirmişik ki, Türkmənistandan ilk boru kəmərini biz çəkəcəyik və elə edəcəyik ki, onun tutumu
ildə 16 milyard kubmetr Türkmənistan qazını Türkiyəyə ixrac etməyə, gələcəkdə isə həm də 8 milyard kubmetr
Azərbaycan qazını ixrac etməyə imkan yaratsın.
Qaz kəmərlərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu, ondan ibarətdir ki, qaz kəməri çəkildikdən sonra
ya onun yanından paralel olaraq əlavə bir kəmər çəkmək vasitəsilə, yaxud da kompressorlar quraşdırmaq yolu
ilə həmin kəmərdən daha çox miqdarda qaz - istər Türkmənistan qazı, istərsə də Azərbaycan qazı - ixrac
edilməsinə şərait yaratmaq mümkündür.
Bildiyiniz kimi, həm "Pi es ci internəşnl", həm də "Şell" şirkətləri Tranxəzər qaz kəmərini çəkmək üçün
hazırda yaradılmış konsorsiuma daxildirlər. Lakin biz istəyirik ki, bu konsorsiumu genişləndirərək orada
Azərbaycanın, Gürcüstanın və Türkiyənin də maraqlarını təmin edək. Geniş tərkibli belə bir konsorsium bu
kəmər üçün nəqliyyat xidmətləri göstərərək, təkcə Türkmənistanın, yaxud Gürcüstanın maraqlarını deyil,
bütövlükdə regionun bütün ölkələrinin maraqlarını təmin edər. Onların bu konsorsiumda iştirak etməsi, pay
alması kəmərin işinə çox müsbət təsir göstərər.
Təəssüf, bu gün biz Türkmənistan prezidenti cənab Niyazovun belə bir mövqeyi ilə rastlaşmışıq ki, Azərbaycanda hələ qaz yoxdur və biz Azərbaycanda çoxlu qaz ehtiyatları aşkar edilməsindən narahat olmamalıyıq. Biz
onu da bilirik ki, Türkmənistan prezidenti Rusiyanın «Qazprom» şirkəti ilə danışıqlara başlayıbdır ki, ildə 50
milyard kubmetr Türkmənistan qazı Rusiya ərazisi vasitəsilə ixrac edilsin, yəni bu qaz Rusiyaya satılsın.
*

Prezident Heydər Əliyev fevralın 26-da ABŞ-dan Londona gəlmişdir.
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Biz hesab edirik ki, hər iki variant, yəni həm Türkmənistan tərəfinin belə bir fikrə düşməsi və öz mövqeyini
bildirməsi, həmçinin bu sahədə addım atması Transxəzər qaz kəmərinin həyata keçirilməsinə maneçilik törədir,
onun işini çətinləşdirir.
Hesab edirik ki, Transxəzər qaz kəmərinin uğursuzluğa düçar olması ilk növbədə Türkmənistanın
mənafelərinə zərbədirsə, ziyandırsa, həmçinin Azərbaycanın da, Gürcüstanın da mənafelərinə xidmət etmir.
Açıq-aşkar aydındır ki, bu, regionun mənafelərinə xidmət göstərmir.
Cənab prezident, icazə verin, bu kəmərin Azərbaycan üçün hansı faydalar gətirə biləcəyi barədə bir-iki
kəlmə söyləyim. Boru kəmərləri çəkilərkən onun həcmi nə qədər geniş olarsa, o zaman həmin kəmərdən ixrac
ediləcək - istər qaz, istərsə neft - qazın və neftin hər bir hissəsinə daha az xərc çəkilər. Ona görə də biz hesab
edirik ki, əgər Azərbaycan qazı Türkmənistandan çəkiləcək Transxəzər qaz kəməri ilə ixrac olunarsa, onda
qazın nəqli üçün Azərbaycanın üzərinə düşən xərclər də az olacaqdır.
Mən cənab Ələsgərov ilə apardığım danışıqlar zamanı ona bildirmişəm ki, biz Azərbaycana öz qazını
Transxəzər kəməri ilə ötürmək, ixrac etmək üçün rəqabətə davamlı və çox məqsədəuyğun qiymətlər təklif
etməyə hazırıq və yaxud Azərbaycanın özünü də bu kəmərdə iştirakçı paya malik tərəf kimi daxil etməyə
hazırıq.
Ötən beşinci gün Aşqabadda keçirilən görüşlər zamanı Türkiyənin səfiri cənab Balkan prezident Niyazova
açıq-aşkar bildirdi ki, əgər Türkmənistan qazı Türkiyə bazarına ixrac olunacaqsa, o, yalnız Transxəzər qaz
kəməri vasitəsilə ixrac ediləcəkdir və türkmən qazının Türkiyə bazarlarına Rusiya vasitəsilə ixracı
qəbuledilməzdir. Hesab edirik ki, Türkiyə hökuməti öz rəsmi mövqeyini açıq-aşkar bildirərək bəyan edir ki,
Türkmənistan qazının Türkiyə bazarlarına ixracı yalnız Transxəzər qaz kəməri vasitəsilə olacaq və Azərbaycan
da öz qaz ehtiyatlarını, qaz potensialını bu kəmər vasitəsilə realizə edə biləcəkdir. Mən bu barədə beşinci gün
axşam cənab Ələsgərova da məlumat vermişəm, vəziyyətlə onu tanış etmişəm və bildirmişəm ki, biz
Azərbaycan qazının bu kəmər vasitəsilə ixrac olunmasının tərəfdarıyıq. İstəyirik Azərbaycan da Transxəzər qaz
kəmərini dəstəkləsin ki, biz ümumi səylərlə bu layihəni həyata keçirə bilək.
Sizin Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu dəfəki səfəriniz zamanı həm prezident Klinton ilə, həm də enerji naziri
Riçardson ilə görüşlərinizdə Transxəzər qaz kəmərinə verdiyiniz dəstəyi biz Azərbaycan tərəfindən öhdəlik kimi
qəbul edirik və bu öhdəliyin də həyata keçirilməsini sürətləndirmək üçün mən gələn həftə Azərbaycanı ziyarət
edəcəyəm, Ələsgərov ilə danışıqlarımızı davam etdirəcəyik- necə edək ki, bu Transxəzər qaz kəməri tezliklə
tikilib başa çatsın və regionun maraqlarına xidmət etsin.
Mən belə uzun məruzəyə görə Sizdən üzr istəyirəm. Transxəzər qaz kəmərinə verdiyiniz dəstəyə görə Sizə
təşəkkür edirəm və ümidvar olduğumu bildirirəm ki, biz ümumi səylərlə o layihənin gerçəkləşməsinə nail ola
biləcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Məruzəniz o qədər də uzun olmadı. Mənə elə lazım idi ki, bu
barədə, indiki durum haqqında bütün məlumatları bilim. Beləliklə, bir daha məlum olur ki, sizinlə bizim
aramızda heç bir həll olunmayan məsələ yoxdur.
Türkmənistan prezidenti Niyazov bizim nümayəndə heyəti, sonra Türkiyənin nümayəndə heyəti,
Gürcüstanın nümayəndə heyəti Aşqabadda olarkən – yanvar ayının 18-də idi – bunlara heç bir başqa şey
deməmişdi və görüşü də çox əhəmiyyətli hesab etmişdi.
Ancaq o, niyə fikrini dəyişibdir – mən başa düşmürəm. Müəyyən qədər başa düşmək olar. Ancaq gərək bunu
əvvəldən ölçüb-biçəydi. Yoxsa bir gün bir sənədi imzala, iki-üç ay ondan sonra başqa bir sənəd imzala – bu, o
qədər də ciddi deyildir.
İlham Əliyev, sən neft şirkətinin birinci vitse-prezidenti kimi, bu barədə bir şey deyə bilərsənmi?
İ l h a m Ə l i y e v: Bizim bu barədə mövqeyimiz elə əvvəldən birmənalı olubdur və o mövqe dəyişməz
olaraq qalır. Əvvəlcədən müxtəlif səviyyələrdə bəyan etmişik ki, biz Transxəzər qaz kəməri layihəsini
dəstəkləyirik və Türkiyə ilə, sizin şirkətinizlə bu barədə çoxlu danışıqlar aparmışıq. Ən əsas şərtimiz ondan
ibarət olub ki, Azərbaycanda gələcəkdə çıxarılacaq qazı bu kəmər vasitəsilə dünya bazarlarına çatdıraq və mən
bilirəm ki, siz də bizim bu mövqeyimizi dəstəkləyirsiniz.
Beləliklə, «Pi es ci» ilə Azərbaycanın mövqeləri arasında heç bir ziddiyyət, yaxud da anlaşılmazlıq yoxdur
və müxtəlif zamanlarda gəzən şayiələr ki, «Azərbaycan özü böyük qaz ölkəsi olacaqdır və ona görə də bu
Transxəzər qaz layihəsini əngəlləmək istəyir», - təbii ki, bu şayiələrin heç bir əsası yoxdur. Çünki bizim
atdığımız əməli addımlar onu sübut edir ki, Azərbaycan əvvəlcədən bu layihəni dəstəkləyir və əlindən gələni
edir və edəcək ki, bu layihə tezliklə həyata keçirilsin.
Biz hesab edirik ki, bu sahədə biz rəqabət yox, əməkdaşlıq etməliyik. Çünki gələcəkdə Azərbaycanın çox
zəngin qaz ehtiyatları dünya bazarlarına çatdırılmalıdır və bəlkə də bir gün Türkiyənin bazarı bizim üçün yetərli
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olmayacaqdır. Ona görə biz istəyirik bu qaz strategiyamızı çox uzunmüddətli bir strategiya kimi həyata keçirək.
Artıq biz Azərbaycan qazının Avropa ölkələrinə çatdırılması üçün müəyyən araşdırmalar aparırıq və hesab
edirəm ki, sizin şirkətinizlə biz bu barədə gələcəkdə əməkdaşlıq edə bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin mövqeyi dəyişməzdir. Biz bu
işlərə səthi yanaşmırıq, ölçürük-biçirik və bizim Dövlət Neft Şirkətində, onun birinci vitse-prezidenti İlham
Əliyevin dediyi kimi, bu barədə bu gün üçün də, gələcək üçün də çox aydın fikirlər var.
Hələ sizin şirkət olmadan prezident Niyazov başqa bir şirkətlə əməkdaşlıq edirdi. Onlar da gəlib mənimlə görüşərkən - "Enron" şirkəti gəlmişdi, biz dedik ki, etiraz etmirik. Ondan sonra İsrail şirkəti gəlmişdi, biz dedik ki, etiraz
etmirik. Sonra siz bu işə başladınız, biz sizə də dedik ki, etiraz etmirik.
Yəni biz prinsip etibarilə bilirdik ki, ölkəmizdə qaz var və bilirdik ki, ölkəmizdə qaz çox çıxacaqdır. Amma
buna baxmayaraq hesab edirdik ki, Türkmənistanın qazını Xəzər dənizindən Azərbaycan vasitəsilə Türkiyəyə
keçirmək lazımdır. Çünki bu, birincisi, bizim ümumi strategiyamızdır; ikincisi, biz Türkmənistana maneçilik
etmək istəmirik; üçüncüsü, istəyirik onların qazı Qərbə getsin; dördüncüsü də bilirdik ki, bu heç də bizim
qazımızın ixracına mane olmayacaqdır. Ona görə də siz bizim tərəfimizdən arxayın ola bilərsiniz. Bizim
mövqeyimiz dəyişməyəcəkdir.
İstanbulda imzaladığımız o sənədin, o müqavilənin altındakı imzamı mən çox qiymətləndirirəm və o sənədi
bu gün imzalayıb iki aydan sonra onu dəyişdirə bilmərəm. Bu müqavilənin altında prezident Bill Klintonun da
imzası var, prezident Süleyman Dəmirəlin, prezident Şevardnadzenin də imzası var və prezident Niyazov imza
ataraq orada bu barədə çox gözəl bir nitq söylədi. Ona görə də biz bu işlərə çox ciddi yanaşırıq.
Bəli, bu gün deyə bilərik ki, bizim yaxın perspektivdə çox qaz ixrac etmək imkanımız artıq məlum olubdur.
Amma bu, İlham Əliyevin dediyi kimi, bizdə rəqabət hissi doğurmur. Əksinə, əməkdaşlıq hissi doğurur. Biz bu
barədə sizinlə əməkdaşlıq edəcəyik. Ancaq lazımdır ki, əsas imzalanmış o layihə həyata keçirilsin. Təbiidir ki,
siz dediyiniz kimi, biz onlardan istifadə edəcəyik. Hətta məmnunam ki, siz dediniz ki, gələcəkdə o kəmərin
tutumunu artırmaq olar, yaxud onun yanından bir kəmər də çəkmək olar. Düşünürəm ki, bizim buna ehtiyacımız
olacaqdır. Ona görə də bunların hamısı kompleks şəkildə bizi təmin edir.
Siz işinizi Türkmənistan ilə ciddi aparın və məsələləri onlarla həll edin. Azərbaycana nə vaxt gəlirsiniz,
gəlin. Dövlət Neft Şirkətində danışın, sizi həmişə qəbul edəcəklər, mənə məlumat verəcəklər. Lazım olsa, mən
də sizinlə görüşə bilərəm. Biz sizə yaşıl işıq veririk.
E d S m i t: Cənab prezident, çox sağ olun. Ümid edirik ki, bizim Azərbaycan ilə münasibətlərimiz,
əməkdaşlığımız İstanbul bəyannaməsi ilə məhdudlaşmayacaqdır, daha da genişlənəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
E d S m i t: Hesab edirik ki, sizin Dövlət Neft Şirkəti ilə və ölkənizdə fəaliyyət göstərən digər iri Qərb
şirkətləri ilə birgə çalışmaq üçün yaxşı imkanlarınız vardır ki, təkcə Türkmənistanın deyil, Azərbaycanın da nəql
problemlərinin, kəmərlərinin çəkilməsi işində yaxından iştirak edə bilək. Sizin Dövlət Neft Şirkəti ilə biz çox
yaxın təmaslarımızı inkişaf etdirəcəyik. Cənab İlham Əliyevdən də xahiş edirik cənab Ələsgərova tapşırıq
versin ki, bizimlə hərdən mərhəmətli davransın.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, onu edər.
E d S m i t: Düzdür, danışıq aparmaq hər zaman xoşagələn bir haldır, lakin tərəqqi əldə etməyimizə ehtiyac
vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu edərlər. Ondan narahat olmayın.

212

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

LONDONDAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
28 fevral 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfərinizin yekunları barədə nə
deyə bilərsiniz?
C a v a b: Axşamınız xeyir olsun. Düşünürəm ki, səfər haqqında sizdə müfəssəl məlumat vardır. Çünki
mənim orada keçirdiyim görüşlər, danışıqlar haqqında bizim televiziya, mətbuat operativ olaraq məlumat
veribdir. Siz onları oxumusunuz, ola bilər, televiziya vasitəsilə dinləmisiniz, görmüsünüz. Ona görə, bilmirəm,
bunu təkrar etməyə ehtiyac var, yoxsa yox.
Sadəcə, onu deyə bilərəm ki, bu səfər çox uğurlu səfərdir. Biz İstanbulda görüşmüşdük. Qısa bir fasilədən
sonra Amerika prezidenti cənab Bill Klintonla yenidən görüşüb bütün məsələlər barəsində çox ətraflı söhbət
etdik. Xanım Olbraytla, sonra Sendi Berger ilə, nazirlər – müdafiə naziri Kohen, enerji naziri Riçardson, kənd
təsərrüfatı naziri Qlikman ilə, «Eksimbank»ın prezidenti ilə, bir çox siyasi xadimlərlə, o cümlədən Bjezinski,
keçmiş müdafiə naziri Slezincer, keçmiş müdafiə nazirinin müavini Volfoviç ilə, jurnalistlərlə – mən həm
«Vaşinqton post»da oldum, həm də «Nyu-York Tayms»ın jurnalistləri gəlmişdilər – çox görüşlər oldu, yaxşı da
müzakirələr oldu. Mən bunların hamısından razıyam.
Bizim üçün əsas məsələlər, bilirsiniz, birinci növbədə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması, Xəzər dənizindəki enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsi, BakıCeyhan boru xətti, Transxəzər qaz xətti, Amerika-Azərbaycan ikitərəfli həm iqtisadi, həm siyasi əlaqələr –
bütün bunlar bizim danışıqlarımızın əsas mövzuları olubdur. Mən bu danışıqların hamısından çox məmnunam
və səfərimdən də çox məmnunam.
S u a l: Cənab prezident, biz Sizi həmişəki kimi sağlam, gümrah görməkdən çox şadıq və Sizə
Allahdan uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. Cənab Bill Klintonla görüş, danışıqlar zamanı 907-ci
maddənin ləğvi ilə bağlı məsələyə toxunuldumu?
C a v a b: Mütləq. 907-ci maddə ilə bağlı nəinki onunla, kim ilə görüşmüşük, - hətta mətbuat nümayəndələri
ilə də – hamısında danışmışıq. 907-ci maddə indi bizim üçün elə bir prinsipial maddə olubdur və Amerikanın
bütün ictimaiyyəti də – bu işdən uzaq adamlarla bəzən danışırsan, görürsən o da 907-ci maddəni bilir. Yəni bu
illərdə 907-ci maddədən biz dünya mətbuatında, siyasət dairələrində, hətta iqtisadiyyat dairələrində o qədər
güclü bəhs etmişik – o mənada ki, bu 907-ci maddənin Azərbaycan üçün ədalətsiz bir qərar olduğunu o qədər
sübut edə bilmişik ki, bu barədə söhbət hər yerdə gedibdir.
Mən orada konqresmenlərlə görüşə bilmədim. Mən gələn gündən bir gün öncə bir-ikisi var idi, amma imkan
olmadı. Çünki o vaxt konqresmenlər tətildə idilər, istirahətdə idilər. Ancaq, əlbəttə ki, həm Ağ evdə danışıqlarda
bu barədə söhbət gedibdir, həm də bütün başqa dairələrdə. Vəziyyət belədir ki, hər dəfə 907-ci maddəni
hökumət götürmək istəyir, ancaq Konqres buna getmir. Çünki erməni lobbisi güclüdür.
İndi bilirsiniz ki, Amerikada prezident seçkiləri prosesi başlayıbdır. Güman edirəm, siz orada erməni
assambleyasının namizədinin Buşa məktubunu və Buşun ona cavabını oxumusunuz. Oxumusunuzmu? Yəqin
oxumamısınız. Oxumusunuzsa, çox yaxşı. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, biz aldığımız bütün o informasiyaları
mətbuata vermək lazımdır. Mən orada demişdim ki, bir xülasə düzəldin. Onları mətbuata vermək lazımdır ki,
camaat mətbuatda elə bir bu müsbət şeyləri görməsin. Mətbuatda insanlar görsün ki, Azərbaycanın başında
nələr var, Azərbaycana qarşı hansı qüvvələr hərəkət edir. Başa düşürsünüz, ümumiyyətlə, gələcəkdə bütün bu
cür məlumatları ki, biz alıb oxuyuruq – daim mətbuata vermək lazımdır. Qoy insanlar bilsinlər. Dediyim o
xülasəni də mütləq bu günlərdə hazırlayın və mətbuata verin.
Erməni assambleyasına Qor da böyük bir məktub yazıbdır ki, «Mən prezident olanda ermənilərə belə yardım
edəcəyəm, elə yardım edəcəyəm, nə bilim, genosid barəsində öz fikirlərimi deyəcəyəm». Sonra o, erməni
assambleyası qubernator Buşa – hansı ki, indi respublikaçılardan əsas namizəddir – ona məktub yazıbdır. O da
geniş bir cavab yazıb, - onların hamısını dərc edərsiniz, - geniş bir cavab yazıbdır. «Erməni xalqı dünyada ən
qədim, ən dəyərli xalqdır» – bu cür qiymətlər verir və söz verir ki, prezident olsa, əməkdaşlıq edəcəkdir,
genosid məsələsində yenə də çalışacaqdır. Hər halda, onlar bu «genosidi» birbaşa tanımırlar, tanıdıqlarını
bildirmirlər, amma bu problemin olduğunu, «genosid» adı olmasın, ancaq guya 1915-ci ildə, 1918-ci ildə
«ermənilərin Türkiyədə qırılmasını» bunlar açıq elan edirlər.
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Bilirsiniz ki, Fransa parlamentində də bu məsələ qalxmışdı. Bizim parlament burada çox yaxşı hərəkət etdi.
Biz danışdıq və qərar qəbul etdilər, göndərdilər. Həm də deputatların imzaları ilə məktublar göndərdilər.
Türkiyədə də çox ciddi bəyanatlar vermişdi və orada məsələ dayandırıldı. İndi 24 aprel qarşıdadır. Bu məsələ
ermənilər tərəfindən, bilirsiniz, çox canlandırılır və onlar da hər dəfə deyirlər. Erməni lobbisi Amerikada çox
güclüdür və ona görə də hökumət onunla hesablaşır. Onların Konqresdə gücü var.
Belədir, bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, bizim Azərbaycanda çoxları, bəlkə də əksəriyyəti bu erməni
probleminin Azərbaycan üçün nə qədər ağır bir problem olduğunu dərk edə bilmirlər. Bəziləri elə deyirlər «Niyə
erməni bunu etdi, sən bunu etmədin? Siz nə etdiniz?» və s.
Məni orada Cons Hopkins Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna dəvət etmişdilər. Çox böyük bir
tədbir oldu. Orada salon ağzına qədər dolu idi. Çox böyük maraqla gəlmişdilər. Mənim çıxışımı veriblər, yəqin
eşitmisiniz. Təsəvvür edin, mən ayın 14-də ora getmişəm. Vaşinqtona gələn gündən bir gün sonra ora getmişəm.
Orada nə bilim, beş-altı, yeddi-səkkiz, bəlkə də on-on iki erməni şüarlarla, filanlarla durublar: «Heydər Əliyev,
qayıt öz ölkənə», «Heydər Əliyev, sən niyə Dağlıq Qarabağda erməniləri qırırsan?», «Heydər Əliyev, sən niyə
bunu edirsən?» – qışqırırlar, qışqırırlar. Orada mühafizə sistemi çox güclüdür, onların hamısının qarşısını
almışdılar. Amma mən avtomobildən düşəndən sonra o binaya getmədim, onlara doğru getdim, onlara əl etdim.
Amma onlar yenə də qışqırırlar. Biz universitetdə iki saatdan çox olduq. Çıxanda yenə də görürəm, - onlar
durublar, qışqırırlar.
Mən keçən dəfə də rəsmi ziyarətə gedəndə, bilirsiniz ki, onlar hələ mən getməmişdən iki-üç ay əvvəl
məktublar göndərmişdilər – 50 min məktub göndərmişdilər. Amma Ermənistan prezidenti Amerikaya getsin,
Fransaya getsin, İngiltərəyə getsin, hansı bir ölkəyə getsin – üç nəfər azərbaycanlı gedib bir dənə şüarla onun
əleyhinə bir şey deyəcək, yoxsa yox? Deməyəcəklər, qətiyyən deməyəcəklər.
İndi təsəvvür edin, Amerikada azərbaycanlılar çox yaşayır. Azərbaycan prezidenti gəlibdir, mən demirəm ki,
onlar hamısı toplaşsın – onsuz da bu dəfə mənim vaxtım yox idi. Amma mən onları yığanda da çox adam
toplaya bilmirdim. Ancaq bu ermənilər haradan bilirdilər ki, Heydər Əliyev gəlir? Bu, mətbuatda var. Demək,
gör nə qədər izləyirlər. Biliblər ki, mən o universitetə gedəcəyəm, qabaqcadan hazırlaşıblar, şüarlar yazıblar,
gedib orada durublar. Yenə də deyirəm, mənim o universitetin binasına girib-çıxmağım iki saatdan çox oldu.
Çünki universitetin rektoru ilə bir az söhbət etdik, sonra getdim orada çıxış etdim, ondan sonra da bir az söhbət
etdik, - cəmi iki saat oldu. Onlar iki saat yarım orada durmuşdular. Hələ mən ora gəlməmişdən də nə qədər öncə
durmuşdular. Bilirsiniz, bax, belədir dünyada vəziyyət. Bu erməni lobbisi hər yerdə güclüdür.
Mən bununla onu demək istəmirəm ki, indi biz gördüyümüz işləri görməməliyik. Amma sadəcə, gərək
xalqımız, millətimiz dərk etsin ki, bizim qarşımızda duran, bizə düşmən olan hansı gücə malikdir. Öz ölkəsində
yox, başqa ölkələrdə. O ölkələrdə ki, orada dünyanın böyük siyasəti müəyyən olunur.
907-ci maddə, təbiidir, biz daim bu məsələni qoyuruq və güman edirəm ki, indi orada – prezident Klinton da
dedi – o maddənin bir neçə hissəsini zəiflədiblər.
Yəqin ki, sizin xəbəriniz var ki, bu il Azərbaycana yardım bir az artıbdır, - bu, mətbuatda var, - Ermənistana
da bir az azalıbdır. Ermənistanda buna görə bir hay-küy qaldırıblar ki, «niyə, nə təhər, nə üçün?» O maddələrin
bir hissəsi zəifləyən zaman bu, Amerikanın bəzi dövlət təşkilatlarının müəyyən sahələrdə Azərbaycana yardım
etməsinə imkan verəcəkdir. Ancaq, bilirsiniz, bu maddə bizim üçün daha çox maddi xarakter, maliyyə xarakteri
daşımır, mənəvi xarakter daşıyır. Görürsünüz, tarixdə belə hallar olur – bir vaxt buraxılan səhvi neçə illərlə
düzəltmək olmur.
Mən bunu demişəm, - 1992-ci ildə tamamilə ağılsız olaraq həmin hərəkəti etdilər, dəmir yolunu bağladılar.
Mən onda Naxçıvanda yaşayırdım. Dəmir yolu onsuz da işləmirdi: bir dəfə qatar gedəndə üç dəfə tutub
saxlayırdılar. Onu da saxlayanların əksəriyyəti bizim Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri idilər. Bilirsiniz də, nə
üçün saxlayırdılar? Mən bunu açmaq istəmirəm. Ona görə də dəmir yolunun işləməsi-işləməməsi Ermənistan
üçün heç bir şey deyildi. Ermənistan onsuz da o müharibəni aparmaq üçün ayrı-ayrı ölkələrdən, xüsusən
Rusiyadan yetərli qədər yardım alırdı. Amma yolda hərəkəti saxlamaqla Konqresdə erməni lobbisinə imkan
verildi ki, həmin maddəni keçirsin. Keçirdilər və indi onu çıxartmaq mümkün deyildir.
Ümumiyyətlə, Amerikada konqresmenlər danışırlar ki, hansısa bir maddəni, ola bilər, konqresmenlərin başı
qarışıq olanda, yorğun olan vaxtda keçirmək asandır. Amma o maddə yazılandan sonra onu çıxarmaq çox çətin
olur. Onda ayılırlar və fikirləşirlər ki, yox, daha bunu qəbul etmişik, çıxartmaq mümkün deyil.
Beləliklə, hesab edirəm ki, biz ardıcıl, davamlı surətdə bu işlə məşğul olaraq öz istədiyimizə nail olacağıq.
S u a l: Cənab prezident, Siz burada olmayan vaxtda çeçen mücahidlərinin Azərbaycanda müalicə
edilməsi ilə əlaqədar məlumatlar yayılmışdı və bu məlumatlar Rusiyanın ORT televiziya kanalının
Azərbaycanda olan müxbirindən sızmışdı. Bu barədə açıqlama verməyiniz mümkündürmü?
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C a v a b: Nə deyim? Azərbaycanda olan müxbir, azərbaycanlı bəzən olmayan şeyi yazır. Mən də
oxumuşam. Hansısa müxbir gedib deyir ki, «mən ora müraciət etdim, dedilər yoxdur. Bura müraciət etdim,
dedilər yoxdur. Amma, nə bilim, 5 nömrəli xəstəxanaya getdim, hansı xəstəxanaya getdim, orada gördüm ki,
bunlar var».
Bilirsiniz, necə deyərlər, mən etiraf etmişəm və bunu Moskvada, Rusiya prezidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçirən Putinə demişəm ki, bizdə yaralı çeçenlər var. Yaralı adamı qəbul etməmək antihumanist bir şeydir.
Ancaq biz bunları kütləvi surətdə qəbul etmirik. Birinin burada qohumu var, birinin dostu var, bir vasitə ilə gəlir
və bizim sərhəddə yoxlanılır. Əgər doğrudan da o, yaralı, ağır yaralıdırsa, onda, necə deyərlər, bu, insanlıq
keyfiyyətindən kənardır ki, biz onu qəbul etməyək. Biz onu qəbul etmişik. Mən bunu gizlətmirəm, etiraf
etmişəm və öz təşəbbüsümlə demişəm. Amma indi bir azərbaycanlı jurnalistin gedib haradasa nəyisə qurdalayıb
çıxarıb, nə bilim, Moskvanın hansı qəzetində, yaxud da başqa yerdə yazması... İndi baxın da, bizim millətimizin
içərisində, təəssüflər olsun, nə qədər qeyri-vətənpərvər adamlar var. Bu da bizim bəlamızdır.
S u a l: Cənab prezident,Transxəzər qaz kəməri ilə əlaqədar Türkmənbaşının son açıqlamaları barədə
nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Siz bu açıqlamaları eşitmisiniz. Amma bir məsələ də bəlkə sizə məlumdur ki, «Britiş petroleum»
şirkəti «Şahdəniz» yatağında ikinci quyunu qazandan sonra orada çox böyük qaz ehtiyatları olduğunu görübdür.
Ona görə də ayın 25-də Ankarada təqdimetmə mərasimi keçiriblər və elan ediblər ki, onlar keçmişdən qalan qaz
boru kəməri vasitəsilə birbaşa Türkiyə bazarına çıxacaqlar – şübhəsiz ki, bizimlə birlikdə. Onların
nümayəndələri Vaşinqtonda mənim yanıma gəldilər və bəyan etdilər ki, bu, - onlar haradasa Alyaskanın yanında
belə bir yataq açmışdılar – tarixdə öz tutumuna, həcminə, perspektivinə görə ikinci yerdə duran bir yataqdır.
Onlar bu işə arxayın olduqlarına görə indi həmin qazı necə ixrac etmək barədə düşünürlər. Xahiş ediblər, mən
iki-üç gündən sonra onları burada qəbul edəcəyəm. Onlar mənim qarşımda da bir təqdimetmə mərasimi
keçirmək istəyirlər. Ona görə də biz birinci növbədə öz işimizi aparırıq.
O ki qaldı Türkmənbaşı, bu onun öz işidir. Hər halda, mən bunu anlaya bilmirəm ki, ölkənin prezidenti
noyabr ayında bir sazişə böyük təntənə ilə imza atsın, amma iki ay sonra gedib başqa bir sənədi imzalasın,
bundan imtina etsin. Yenə də deyirəm –hər halda bu, çox qeyri-ciddi bir məsələdir.
Ancaq Londonda həmin Transxəzər qaz kəmərini inşa etmək istəyən «Pi es ci» şirkəti var – onu
Türkmənistan dəvət edibdir. Onlar əvvəllər bir neçə dəfə Bakıya da gəlmişdilər. Onların nümayəndələri
Londonda yerləşirlər. Xahiş etmişdilər, mən onları dünən Londonda qəbul etdim. Bu görüş televiziya vasitəsilə
bütünlüklə yazılıbdır. Mən sadəcə, geniş danışdım və imkan verdim bizim televiziya həmin görüşü çəksin,
ictimaiyyətimiz onun dilindən bilsin ki, iş nə yerdədir. O, bunun nə olduğunu təsdiq edir.
Onlar bu yaxınlarda Rusiya ilə 20 milyard kubmetr qaz haqqında müqavilə imzalayıblar. Hətta istəyirlər ki,
sonra 30 milyard kubmetr qaz barədə də sənəd imzalasınlar. Ona görə də bu layihəni ləğv etmirlər, ancaq bunu
hərəkətə gətirmək istəmirlər. Amma həmin «Pi es ci» şirkəti və Amerika tərəfi bu işi belə buraxmır. Onlar bir
neçə gündən sonra buraya gələcəklər. Mən onları qəbul edəcəyəm. Güman edirəm ki, bəlkə bunlar hamısı
manevrdir, yoxsa nədir.
S u a l: Cənab prezident, mən həmkarımın verdiyi suala qayıtmaq istəyirəm. Çeçenlərin Azərbaycan
xəstəxanalarında müalicəsi barədə məlumat Rusiyanın ORT kanalının Azərbaycandakı müxbirləri
tərəfindən sızdırıldıqdan sonra «Vremya» proqramının aparıcısı dünən belə bir ifadə işlədib ki, Azərbaycanın ANS televiziya kanalı həmin müxbirlərə guya hansısa təzyiqlər göstərir. Biz əminik ki, ORT
kanalına müsahibə verməyə söz verən Azərbaycan prezidenti bu barədə öz fikrini, öz münasibətini
bildirəcəkdir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Mən müsahibə barədə heç kəsə söz verməmişəm. Onu da bilməlisiniz ki, müsahibə almaq üçün
mənə çox müraciət edirlər, çoxundan imtina edirəm. Onlar mənə müraciət etməyiblər. Bəlkə mən burada
olmayanda müraciət ediblər. Amma mən onlara söz verməmişəm. İnana bilərsiniz, bir halda ki, bizə qarşı belə
ədalətsizlik ediblər, mən onlara müsahibə verməyəcəyəm.
S u a l: Cənab prezident, burada olmadığınız müddətdə Robert Koçaryan Sizin onunla apardığınız
danışıqların bəzi məqamlarını açıqlayaraq bildiribdir ki, Siz onunla ərazi mübadiləsi məsələsinə
toxunmusunuz. Respublika mətbuatında bu məsələ son günlər o tərəf - bu tərəfə çox çevrilir və guya söhbətin Mehri və Laçın dəhlizlərindən getdiyi bildirilir. Bu məsələyə Sizin münasibətinizi bilmək istərdik.
C a v a b: Robert Koçaryan Ermənistanın prezidentidir, nə istəyir – onu da deyir. Amma mən bilmirəm ki, o
nə deyibdir. Onun dediklərinin bizim danışıqlarımıza və aramızda olan müəyyən razılığa münasibəti, hesab
edirəm ki, yoxdur. Dediyinə o, cavab verir, mən ki, belə söz deməmişəm. Hamınız götürüb yazırsınız ki, «o belə
getdi, bu belə getdi». Mən ki, bir şey deməmişəm.
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S u a l: Cənab prezident, Bakı–Ceyhan neft kəməri ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz ki, Bakı-Ceyhan neft kəməri barədə Bakıda danışıqlar getdi. Gürcüstan real olmayan
bəzi təkliflər irəli sürdü. Ona görə də bu danışıqlar kəsildi. Sonra isə mən ayın 25-də Vaşinqtondan çıxarkən
bizim səfir məlumat verdi, - prezident Bill Klintonun bu işlə məşğul olan xüsusi nümayəndəsi səfir Vulf telefon
edib, xahiş edibdir ki, Türkiyədə yenidən görüş keçirilsin. Amma onlara deyiblər ki, Azərbaycan nümayəndələri
getmək istəmirlər. Mən Baş nazir Artur Rasizadəyə telefon etdim, ona dedim ki, doğrudur, bizim nümayəndə
heyətinin belə cavab verməsinə bəlkə də əsas vardır. Çünki bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə görüşdülər, hamısı da eyni
şey idi. Amma Vulf demişdi ki, guya Amerika tərəfi onlarla danışıq aparıbdır, məsələ həll ediləcəkdir. Mən
göstəriş verdim, bizim nümayəndə heyətimiz indi orada, İstanbuldadır. Abid Şərifovu da, Valeh Ələsgərovu da
oraya göndərmişik. Danışıqlar davam edir.
S u a l: Cənab prezident, məlum olduğu kimi, Siz Vaşinqtonda Türkiyənin Amerikadakı səfiri ilə
görüşmüsünüz. Maraqlıdır, bu görüşdə hansı məsələləri müzakirə etmisiniz?
C a v a b: O mənə «keçmiş olsun» deməyə gəlmişdi. Türkiyə prezidenti hörmətli dostum cənab Süleyman
Dəmirəl, Baş nazir Bülənd Ecevit, parlamentin sədri Yıldırım Akbulut, xarici işlər naziri İsmayıl Cəm göz
əməliyyatı keçirməyimlə əlaqədar mənə məktublar göndərmişdilər. Ancaq təbiidir ki, biz çox geniş söhbət etdik.
Söhbətimiz nə olacaqdı? Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələrində elə bir problem yoxdur. Amma biz dostluğumuzu, qardaşlığımızı, birgə hərəkətimizi hər dəfə təsdiq edirik. Eyni zamanda, orada söhbətimizin çoxu
«genosid məsələsi»nə həsr olundu. Çünki həmin günlər bu məsələ orada yenə də qalxmışdı. O, mənə erməni
Lobbisinin nə qədər kəskin işlər gördüyü barədə bir çox məlumatlar verdi. Səfir orada bunu daha yaxşı hiss edir.
Çünki bu «genosid məsələsi» Türkiyəyə qarşıdır. O da Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfiridir. Səfir
mənə bu barədə çoxlu məlumatlar verdi. Hesab edirəm ki, bu söhbətimiz də çox dəyərli oldu.
S u a l: Cənab prezident, martın 15-də Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən Azərbaycana kredit
ayrılması nəzərdə tutulurdu. Lakin belə bir məlumat yayılır ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində
aparılan auditor yoxlamaları nəticəsində hansısa uyğunsuzluqlar ortaya çıxıbdır. Ona görə də Beynəlxalq
Valyuta Fondu bu krediti verməkdən, deyəsən, imtina edibdir.
C a v a b: Siz bu məsələni Artur Rasizadədən soruşun. Çünki mən bu məsələ ilə məşğul olmağı ona
tapşırmışam.
Yaxşı, görürəm ki, suallarınız təkrar olunur. Amma siz bir sualı vermədiniz ki, mənim səhhətim necədir?
Deyə bilərəm ki, səhhətim çox yaxşıdır. Bu barədə də məlumat verilibdir. Mənim gözümdə son vaxtlar bir az
problem yaranmışdı. Türkiyədə həkimlər baxanda dedilər ki, necə deyərlər, geniş analiz aparmaq lazımdır.
Amerikada olarkən həmin Cons Hopkins Universitetində – bu, çox böyük bir universitetdir, onun bir çox
şaxələri vardır – məni çıxış etməyə dəvət etmişdilər. Eyni zamanda, dedilər ki, oranın çox yüksək dərəcəli göz
klinikası var. Orada mənim gözlərimə baxdılar, dedilər ki, bəli, katarakt əmələ gəlir, ona görə də onu götürmək
lazımdır. Götürdülər. Gözlərim də çox yaxşıdır, elə əvvəl də yaxşı görürdüm, amma indi sizin hamınızın
gözünüzün içini də, çölünü də görürəm.
Orada işlərimi qurtarandan sonra ayın 25-də Klivlendə uçdum, bir neçə saat orada oldum. Məni orada
müalicə edən həkimlər məni bütün müayinələrdən keçirdilər. Bilirsiniz ki, orada çox yüksək səviyyəli tibb
avadanlığı, həkimlər var. Orada da məni başdan-ayağa – təkcə ürəkdə cərrahiyyə əməliyyatı ilə əlaqədar yox,
bütünlüklə, necə deyərlər, hamısını – müayinədən keçirdilər. O əməliyyatdan on ay keçibdir. Onlar dedilər ki,
biz bunu heç belə gözləmirdik. Sizin vəziyyətiniz bizim gözlədiyimizdən qat-qat yaxşıdır. Onlar belə şeyi çox
edirlər, dedilər, nadir halda belə olur. Məsələn, əməliyyatdan altı ay, on ay, bir il sonra biz nə gözləyirik – biz
gözlədiyimizdən çox-çox yaxşıdır.
Ona görə də səhhətim çox yaxşıdır. İstəyənlər sevinsinlər, istəməyənlər kor olsunlar. Sağ olun.
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AVROPA PARLAMENTİNİN DEPUTATLARINDAN İBARƏT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ* İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
29 fevral 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram. Bu, Avropa Birliyinin parlamentindən
Azərbaycana gələn ilk nümayəndə heyətidir. Biz Avropa Birliyi ilə çoxdandır əməkdaşlıq edirik. Amma
əməkdaşlığımız əsasən iqtisadi komissiya ilə həyata keçirilir və bu əməkdaşlıqdan çox məmnunuq. Avropa
Birliyinin iqtisadi komissiyası ilə əməkdaşlığımız nəticəsində çox işlər görmüşük və onlardan yardımlar da
almışıq. Gələcək üçün də yaxşı planlarımız var.
Sizinlə görüşmək isə onu göstərir ki, biz Avropa Birliyinin bütün strukturları ilə əməkdaşlığı genişləndiririk.
Ona görə çox məmnunam ki, siz Azərbaycana gəlmisiniz. Ölkəmizlə, xalqımızla tanış olarsınız. Ən əsası odur
ki, bizim əməkdaşlığımız başlanır. Buyurun, sizi dinləyirəm.
P e r Q a h r t o n: Görüş üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Zənnimcə, bu görüş Avropa Birliyi ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlığın gələcəyi üçün çox vacibdir. Mən Avropa Parlamentinə Cənubi Qafqaz
ölkələri haqqında raport yazıram. Sonra bu raport Avropa Parlamentində müzakirə ediləcək və çox güman ki,
qəbul olunacaqdır. Qəbul olunduqdan sonra isə Avropa Parlamentinin bu ölkələr barəsində əsas xətti,
strategiyası müəyyən ediləcəkdir. Ona görə də biz bu missiyamızı «fakt axtarışı missiyası» adlandırmışıq.
Gördüyümüz kimi, mənimlə birlikdə nümayəndə heyətində müxtəlif parlamentləri təmsil edən şəxslər var. Bu o
deməkdir ki, Azərbaycanı daha çox adam müşahidə edəcək və ölkəniz haqqında fikirlər də çox olacaqdır. Lakin,
əlbəttə ki, son nəticə raport şəklində hazırlanacaq və mən onu Avropa Parlamentinə təqdim edəcəyəm.
Cənab prezident, mən bəri başdan Sizə iki sualla müraciət etmək istəyirəm. Birinci sualım Azərbaycanla
Avropa Birliyi arasında olan münasibətlərə aiddir. Məlumdur ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında
müəyyən əlaqələr, əməkdaşlıq vardır. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, Siz Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında
əlaqələri inkişaf etdirmək əzmindəsiniz. Biz Sizin bu əzminizi bəyənir və dəstəkləyirik.
O da məlumdur ki, Azərbaycan çox tezliklə Avropa Şurasının üzvü olacaqdır. Bu gün uzaqda deyildir.
Avropa Birliyi də Avropanın digər bir təsisatıdır. Lakin o da məlumdur ki, buradan Strasburqa olan məsafə
Brüsselə olan məsafədən bir qədər yaxındır. Ona görə də biz istərdik ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında
olan münasibətlərlə bağlı Sizin fikrinizi eşidək, - Sizin planlarınız nə qədər uzağagedəndir? Ümumiyyətlə, bu
əlaqələr baradə nə düşünürsünüz?
İkinci sualım isə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə aiddir. Bu faciəli münaqişə haqqında çox deyilib və
biz də burada olduğumuz müddətdə onun barəsində çoxlu məlumat əldə etmişik. Buraya gəlməzdən əvvəl də
kifayət qədər məlumat toplamışdıq. Onu da bilirdik ki, Siz bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün
addımlar atırsınız. Bilmək istərdik ki, məsələnin həlli nə qədər yaxındır və Siz onu necə görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa qitəsinə daxildir, yəni
Avropa ölkəsidir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra öz quruluşunu demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət quruluşu kimi müəyyən edibdir. Siyasi, iqtisadi islahatlar həyata keçirərək, keçmiş iqtisadi,
siyasi formalardan imtina edib və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir, sona qədər də gedəcəkdir.
Qeyd etdim ki, Azərbaycan həm demokratik, həm də dünyəvi dövlətdir. Belə olan halda, təbiidir ki,
Azərbaycan Avropa dəyərlərindən bəhrələnmək istəyir və Avropa dəyərlərindən istifadə edərək həm dövlət
quruculuğu prosesində, həm cəmiyyətin formalaşmasında, həm də sosial-iqtisadi sahədə və bütün başqa
sahələrdə Avropa standartlarına yaxınlaşmaq və nəhayət, o standartlar səviyyəsinə çatmaq istəyir.
Təbiidir, bu prosesdir. Ancaq bu prosesin sürəti həm dövlətin, hökumətin onu həyata keçirmək əzmindən
asılıdır, - bu, Azərbaycanda var, - həm də Avropa strukturları ilə əməkdaşlıq edərək, Avropa strukturlarının
Azərbaycanı Avropa ölkəsi kimi tanımaq və bu strukturlara qəbul etmək qərarına gəlməsindən asılıdır. Biz dərk
edirik ki, bu yolu keçməliyik. Bu yolu keçmək üçün həm Konstitusiyamızla, həm də Avropa dəyərləri ilə,
beynəlxalq mütərəqqi dəyərlərlə əlaqədar olaraq öz üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməliyik.

Nümayəndə heyətinə – Per Qahrton (İsveç), xanım Marie-Anne-İsler Beguin (Fransa), xanım
Patsu Sorensen (Belçika), Qorka Knorr-Borras (İspaniya), Joot Lagenduk (Hollandiya) və xarici
əlaqələr üzrə müşavir Paolo Bergamaschin (İtaliya) daxil idilər.
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Biz bunu istəyirik, bunun üçün çalışırıq. Siz qeyd etdiniz ki, biz Avropa Şurası ilə üç ildən çoxdur əməkdaşlıq
edirik. Belə güman etmək olar ki, biz artıq imtahan dövrünü keçmişik. Düşünürəm ki, biz bu il Avropa Şurasına
qəbul olunacağıq.
Avropa Birliyi ilə isə, mən dediyim kimi, əməkdaşlığı birinci növbədə iqtisadi komissiya vasitəsilə həyata
keçiririk. Bu sahədə çox işlər görmüşük. Avropa Birliyinin iqtisadi komissiyası ilə imzaladığımız sənədlər var.
Bu sənədlər əsasında çox yaxşı əməkdaşlıq edirik. Avropa Birliyi iqtisadi komissiyasının TRASEKA,
İNOGEYT proqramlarının həyata keçirilməsində Azərbaycan xüsusi rol oynayır.
Güman edirəm ki, siz bilirsiniz, - TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi, qədim böyük İpək yolunun
bərpası ilə əlaqədar 1998-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanda beynəlxalq konfrans keçirildi. Bu konfransın
təşəbbüskarı Azərbaycan idi, ancaq onu Avropa Birliyinin iqtisadi komissiyası ilə birlikdə keçirdik. Bu
beynəlxalq konfransda 32 dövlətin nümayəndə heyətləri, 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak
edirdilər. 9 ölkənin nümayəndə heyətlərinə prezidentlər başçılıq edirdilər.
Biz çox ətraflı müzakirə apardıq və TRASEKA proqramının həyata keçirilməsini, İpək yolunun bərpa
edilməsini Şərqlə Qərb arasında çox zəruri proqram kimi qiymətləndiririk. Biz lazımi sənəd imzaladıq və
təşkilat komitəsi yaratdıq. Onun ofisi, yəni katibliyi də Azərbaycanda yerləşir. Bir də qeyd edirəm, bunlar
Avropa Birliyinin iqtisadi komissiyası ilə əməkdaşlığımızın nəticəsidir.
Düşünürəm, indi vaxt gəlib çatıbdır ki, Avropa Birliyinin parlamenti ilə də əməkdaşlıq edək. Ona görə də siz
Azərbaycana gəlmisiniz. Mən bunu bir daha məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Keçmiş təcrübəni nəzərə alaraq,
hesab edirəm ki, biz sizinlə çox səmərəli əməkdaşlıq edə bilərik. Biz dərk edirik ki, sizin parlamentin də çox sərt
şərtləri var. Avropanın, demək olar, bütün ölkələri Avropa Şurasının uzvləridir. Amma Avropa Birliyində isə
üzvlərin sayı məhduddur. Mən bilirəm, keçmişdə sosialist sistemində olan bir çox Şərqi Avropa ölkələri indi
çalışırlar ki, Avropa Birliyinə daxil olsunlar. Amma şərtləri həyata keçirməlidirlər. Düşünürəm ki, bu şərtləri
həyata keçirmək üçün o ölkələrə də vaxt lazımdır. Bunun üçün əməkdaşlıq lazımdır. Bu sahədə biz sizinlə
əməkdaşlığa hazırıq.
İkinci sualınız haqqında onun deyə bilərəm ki, güman edirəm, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tarixi haqqında məlumatınız var. Bu, ola bilər ki, keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanında ən köhnə və
ən ağır münaqişədir. O, 1988-ci ildə başlayıbdır və təşəbbüskarı Ermənistandır. Ermənistan Azərbaycanın
tərkibində olan Dağlıq Qarabağ vilayətini Azərbaycandan qoparıb özünə birləşdirmək məqsədi güdərək belə bir
münaqişəyə başlayıbdır. Bu münaqişə sonra böyük bir müharibəyə çevrilibdir. Çox qanlar tökülüb, insanlar tələf
olubdur.
Müxtəlif səbəblərə görə, bəzi ölkələrin bilavasitə göstərdiyi yardımdan istifadə edərək Ermənistan silahlı
qüvvələri Dağlıq Qarabağı, sonra isə Azərbaycanın onun ətrafındakı bir neçə böyük rayonunu işğal ediblər.
Bunların nəticəsində indi Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal
olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlı zorla öz yerlərindən-yurdlarından
çıxarılmışdır və indi çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. İşğal edilmiş rayonlarda Azərbaycanın, demək olar,
bütün varidatı dağıdılıbdır.
Bütün bunlara baxmayaraq, biz hələ 1994-cü ilin may ayında atəşin dayandırılması haqqında Ermənistanla
saziş imzalamışıq və ona indiyə qədər riayət edirik. Bütün bu illər ərzində biz məsələni sülh yolu ilə həll etməyə
çalışmışıq. Güman edirəm ki, bilirsiniz, - məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün 1992-ci ildə ATƏT Minsk
qrupu yaradıbdır. Minsk qrupuna üç dövlət – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa başçılıq edir. Biz ötən
illər onlarla çox görüşlər keçirmişik, çox müzakirələr aparmışıq, müxtəlif təkliflər irəli sürülübdür. Ancaq hələ
ki, bir nəticəyə gələ bilməmişik.
1996-cı ilin dekabr ayında – ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə həm Ermənistan üçün, həm də Azərbaycan
üçün məqbul olan bir qərar qəbul edildi. Hesab edirəm ki, əgər biz onu həyata keçirə bilsəydik, münaqişə
çoxdan bitmiş olardı. Amma Azərbaycan bunu qəbul etdi, Ermənistan isə bundan imtina etdi.
Minsk qrupunun həmsədrləri indi yenə fəaliyyət göstərirlər. Amma bununla yanaşı, 1999-cu ildə Ermənistan
prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin bir neçə bilavasitə görüşləri və danışıqları olmuşdur. Güman edirəm ki,
Minsk qrupunun gördüyü işə əlavə olaraq bu görüşlər, danışıqlar çox əhəmiyyətlidir, məsələnin sülh yolu ilə
həll olunmasına kömək edir. Əgər oktyabr ayının 27-də Ermənistanda böyük terror hadisəsi baş verməsəydi, biz
bəlkə də bunu həll edə bilərdik. Güman edirəm, parlamentdə olan terror hadisəsi barədə sizin məlumatınız var.
Mən bu gün də hesab edirəm ki, iki prezident arasında danışıqlar davam etməlidir. Minsk qrupunun
həmsədrləri bu işlə daha fəal məşğul olmalıdır və biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olmalıyıq. Bizim
fikrimiz bundan ibarətdir. Güman edirəm ki, elə bu da Avropa dəyərlərinə, Avropa Birliyinin tələblərinə
uyğundur.
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P e r Q a h r t o n: Əlbəttə, ümid yeri varsa, hesab edirəm ki, birbaşa görüşlər çox vacibdir. Mən elə bilirəm
ki, ümid yeri də var.
M a r i e – A n n e – İ s l e r B e k u i n: Cənab prezident, mən Sizə hər şeydər əvvəl yaxşı səhhət
arzulamaq istəyirəm. Mən də Avropa Parlamentindən Azərbaycana, eləcə də digər iki Cənubi Qafqaz ölkəsinə
nümayəndə kimi göndərilmişəm. Ümid edirəm ki, beş illik mandatım dövründə Azərbaycanla bizim təşkilatımız
arasında yaxşı əlaqələr yaranacaqdır. Bu gün Sizə xüsusi sual vermək istəyirəm. Mən ətraf mühit məsələləri ilə
yaxından məşğul olduğuma görə bu barədə sual verirəm. Bizim parlamentdə ətraf mühit, ekologiya məsələləri
həmişə ön plana çəkilir. Biz istəyirik ki, Tbilisidə üç ölkəyə aid olan regional mərkəz yaradaq. Başa düşürük ki,
Azərbaycan Ermənistanla münaqişədə olduğuna görə bəlkə də bu təşəbbüsə qatılmaq istəməz. Lakin elə bilirik
ki, bu cür mərkəzin yaradılması həm siyasi, həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan Azərbaycan üçün yararlı
olar. Bu barədə Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, sizə təşəkkür edirəm ki, mənə yaxşı səhhət arzulayırsınız. Səhhətim yaxşıdır.
Amma yəqin ki, sizin arzunuz mənim səhhətimi daha da yaxşılaşdıracaqdır.
Sizin qaldırdığınız məsələ çox mühümdür. Təbiidir ki, ekologiya, təbii mühitin çirklənməsinin qarşısının
alınması nəinki başa çatdırdığımız XX əsrin, həm də XXI əsrin əsas problemlərindən biridir.
Bizim üçün – Azərbaycan üçün, Cənubi Qafqaz üçün bu, xüsusən lazımdır. Bilməlisiniz ki, bu barədə
Azərbaycan daha da əlverişsiz vəziyyətdədir. Ətraf mühitin qorunması, ekologiya məsələləri, təbiidir ki, hər bir
ölkədə bu işə münasibətdən, ətraf mühiti çirkləndirən amillərin qarşısının alınmasından asılıdır. Bu sahədə
bizim imkanlarımız o qədər də geniş deyildir. Azərbaycan böyük sənaye ölkəsi, xüsusən Bakı iri sənaye
şəhəridir. Keçmişdə bizdə kimya sənayesi, neftlə, qazla bağlı olan başqa sənaye sahələri çox inkişaf etmişdi.
Təbiidir ki, bu da ətraf mühitin çirkləndirilməsi baxımından daha çox təsir göstərirdi.
Doğrudur, indi bu sənaye müəssisələrinin bir qismi işləmir. Bəlkə bu, istehsalda bizə zərər verirsə də, ətraf
mühitin qorunmasında xeyir verir.
Amma ekologiya elə məsələdir ki, o, bir ölkənin çərçivəsində, onun sərhədləri daxilində məhdudlaşmır. Bu,
bütün dünyaya aid problemdir. Onun dövlətlərin sərhədi kimi sərhədi yoxdur. Məsələn, Azərbaycana gələn
böyük çaylar Araz çayı və Kür çayıdır. Onların ikisi də mənbəyini Türkiyədən götürür, ancaq Azərbaycana
Ermənistanın və Gürcüstanın ərazisindən keçib gəlir. Biz bu çaylardan bütün məqsədlər üçün istifadə edirik,
çünki Azərbaycanın əsas su mənbələridir. İçməli suyun çoxunu bu çaylardan götürürük. Sizə deyə bilərəm ki,
Bakının su təchizatının təxminən 70 faizi Kür çayından götürülən suyun hesabınadır. Kür çayı Arazla
birləşəndən sonra bir çay olur.
Keçmişdə, Sovetlər İttifaqı zamanı biz bir dövlət daxilində olduğumuza görə, məsələn, Ermənistandan gələn
Araz çayına tökülən zəhərli tullantıların nə qədər olduğunu bilir və bunun qarşısını almağa çalışırdıq. Eləcə də
Gürcüstandan gələn Kür çayında. Amma indi buna imkanımız yoxdur. Biz bilmirik ki, Ermənistanın ərazisində
Araz çayına nə qədər zəhərli tullantılar atılır. Yəni harada, nə cür atılır – onu bilmirik. Amma burada suyu
analiz edərkən onun tərkibində zəhərli maddələrin olduğunu müşahidə edirik.
Ona görə də Cənubi Qafqaz çərçivəsində ekologiya sahəsində əməkdaşlıq etmək bizim üçün vacibdir. Sizin
təşəbbüsünüz yaxşı təşəbbüsdür. Amma iş bundadır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında heç bir əlaqə yoxdur.
Yəni biz münaqişə şəraitindəyik. Belə bir halda hansısa formada bizim əməkdaşlıq etməyimiz mümkün deyildir.
Amma buna baxmayaraq, biz o təklifi hələ diqqətlə öyrənirik. Çünki bizdə bu təklifi qəbul etməyin tərəfdarları
da var, amma ona etiraz edənlər də çoxdur. Ona görə də mən hələ son fikrimi deyə bilmərəm. Amma eyni
zamanda, hesab edirəm ki, sizin təşəbbüsünüz dəyərlidir. Biz də son nəticəyə gələndə bu barədə sizə məlumat
verərik.
J o o t L a g e n d u k: Cənab prezident, yəqin Sizə məlumdur ki, biz buraya gəlməzdən əvvəl Gürcüstanda
olmuşuq və burada olduğumuz müddətdə ayırd etmişik ki, iki ölkənin çox oxşar problemləri vardır. Elə
problemlər vardır ki, hər iki ölkəyə bunu şamil etmək olar. Bu da korrupsiya problemidir. Bildiyiniz kimi,
Avropa Birliyi də korrupsiya probleminə çox həssas yanaşır. Əgər Siz ölkənizdə iqtisadi artıma nail olmaq
istəyirsinizsə, ölkənizdə həm siyasətdə, həm cəmiyyətdə demokratik təsisatları inkişaf etdirmək əzmindəsinizsə,
bu, əlbəttə ki, Avropa Birliyinin ən çox fikir verdiyi sahə olacaqdır. Avropa Birliyində bu, üstün sahələrdən
sayılır. Biz Gürcüstanda olarkən sizin prezident həmkarınız cənab Şevardnadze ilə bu məsələni müzakirə
etmişik və istərdik Sizin də fikrinizi öyrənək ki, korrupsiya ilə mübarizə aparmaqda hansı şərtləri əsas
götürəcəksiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz düşünürsünüz ki, bu problem bir Gürcüstandadır, bir də Azərbaycandadır? Siz belə
düşünürsünüz?
J o o t L a g e n d u k: Xeyr, belə düşünmürəm. Amma bilirəm ki, bu problem Sizin ölkələrdə var.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bu problem bizim ölkələrdə var. Amma sizin ölkələrdə də var.
J o o t L a g e n d u k: Mən Hollandiyadanam, o isə İtaliyadan. Xahiş edirəm, ona aid edin.
H e y d ə r Ə l i y e v: İtaliyada, Hollandiyada yoxdur?
J o o t L a g e n d u k: Bizdə var. Çalışırıq ona qarşı mübarizə aparaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə deyim, Hollandiyada da var. Avropa Birliyinin İqtisadi Komissiyasında
korrupsiya meydana çıxdı. Bundan xəbəriniz var? Onların hamısı istefaya getdilər. Bundar xəbəriniz var? Jak
Santer, Van Den Bruk və başqaları.
J o o t L a g e n d u k: Cənab prezident, Sizi onu da deyim ki, bizim qrupumuz əsas təşəbbüskar oldu ki,
onlar istefaya getsinlər. Biz onlardan da soruşduq və Sizə də bu sualla müraciət edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda sizə alqış. Mən sizi tərifləyirəm. Onda siz verdiyiniz sualı gərək düzgün
qoyaydınız. Gürcüstanda, Azərbaycanda korrupsiya var. Korrupsiya hər yerdə var. Əgər Avropa Birliyinin
İqtisadi Komissiyasının əksəriyyəti korrupsiyaya bulaşmış oldularsa və deyirsiniz, sizin təşəbbüsünüzlə onlar
cəzalandılar, istefa verdilərsə, demək, bu bəla təkcə Azərbaycana, Gürcüstana və başqa ölkələrə aid deyil, bütün
ölkələrə aiddir.
Mən bunu niyə deyirəm? Çünki bəzi ölkələrdə öz ölkələrində olan vəziyyəti, nöqsanları görmürlər, ancaq
yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələrdə – Azərbaycanda, Gürcüstanda, yaxud başqa ölkələrdə – bunu görürlər və
bunu da şişirdirlər. Ona görə xahiş edirəm, gələcəkdə bunu nəzərə alasınız, öz nöqsanlarınızı da görəsiniz.
Amma indi mən sizin sualınıza cavab verirəm, Korrupsiya Azərbaycanda var və bu korrupsiya bir indi deyil,
30 il bundan öncə də var idi, 40 il bundan öncə də var idi. Məsələn, mən vaxtilə bu məsələni çox dərindən
öyrənmişəm. İnsan cəmiyyəti, dövlət yaranandan korrupsiya olubdur. Ancaq onunla mübarizə də olubdur. Bu
mübarizə, əlbəttə ki, korrupsiyanı müəyyən qədər azaldıb, amma təəssüf ki, onun tamamilə kökünü kəsə bilmir.
Mən 30 il bundan öncə Azərbaycana başçı seçilmişdim. Məndən üç il sonra dostum Şevardnadze Gürcüstana
başçı seçildi. SSRİ-yə daxil olan 15 müttəfiq respublikadan iki ölkədə – öncə Azərbaycanda, ondan sonra
Gürcüstanda Heydər Əliyev və Şevardnadzenin təşəbbüsü ilə korrupsiyaya qarşı güclü mübarizə başlandı. Biz
Şevardnadze ilə həm dostluq, həm də bu barədə eyni əqidəyə malik insanlarıq. Azərbaycanda mən korrupsiya
ilə apardığım mübarizəyə görə özümə çox düşmənlər qazandım. Amma bu məni narahat etmir.
Doğrudur, biz yeni iqtisadi sistem qururuq. Belçika səviyyəsinə, İtaliya səviyyəsinə, Fransa səviyyəsinə
bizim gəlib çatmağımız üçün hələ illər, bəlkə də on illər var. Ancaq biz bu yol ilə gedirik.
Keçid dövründə, bəzi strukturların dəyişilməsi prosesində, təbii ki, korrupsiya üçün daha da əlverişli şərait
yaranır.
Siz bunu bilməlisiniz ki, bəlkə korrupsiyadan mənim qədər narahat olan ikinci adam Azərbaycanda tapa
bilməzsiniz. Çünki mən həyatım boyu bununla mübarizə aparmışam. Bu gün də aparıram, gələcəkdə də
aparacağam. Bunun müxtəlif formaları var. Bilirsiniz, bəziləri illüziyaya qapılırlar ki, bazar iqtisadiyyatı
olandan sonra korrupsiya olmayacaqdır. Yaponiyada bazar iqtisadiyyatı var. Nə üçün korrupsiya var? Orada
neçə Baş nazir korrupsiyaya görə istefa verdi. İtaliyada baş nazirlər korrupsiyaya görə istefa verdilər. Başqa
ölkələrdə də. Elədir?
J o o t L a g e n d u k: Çox doğru deyirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğru deyirəm. Demək ki, guya biz bazar iqtisadiyyatına keçəndən sonra, bütün
iqtisadiyyat özəlləşdiriləndən sonra korrupsiya olmayacaq – bu, xülyadır.
Hər məsələnin bir nəzəri cəhəti var, bir də praktiki cəhəti var. Bəziləri bu işə ancaq nəzəri cəhətdən
yanaşırlar. Onlar ya həyatı bilmirlər, ya da çox zəif bilirlər. Amma həyatı, onun dərinliklərini bilən adam yaxşı
dərk edir ki, bu, ağır problemdir, çətin problemdir, xalq üçün, cəmiyyət üçün, dövlət üçün böyük zərbələr
gətirən problemdir. Bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Amma illüziyaya da qapılmaq lazım deyil ki, guya
haradasa hər şey düzəlibdir, korrupsiya yoxdur.
Bəzən ayrı-ayrı ölkələrdə, Avropada, yaxud dünyada ictimai təşkilatlar götürüb siyahı düzəldirlər ki,
korrupsiya üzrə hansı ölkə neçənci yerdədir – birinci yerdədir, üçüncü yerdədir, beşinci yerdədir. Hansı qanunun
əsasında, hansı prinsip əsasında? Bunlar hamısı subyektiv fikirlər əsasındadır. Biri hesab edir ki, onun ölkəsində
korrupsiya yoxdur, amma korrupsiya həqiqətən var. Bu birisi hesab edir ki, onun ölkəsində korrupsiya var. Ona
görə o məlumatlar da hamısı qeyri-obyektiv, subyektiv xarakter daşıyır.
Mən sizə bildirirəm ki, biz Azərbaycanda korrupsiyanın mövcud olmasını bilirik və bunu bizə deyəndə heç
kəs «Amerika açmır». Bu, bizim üçün məlum şeydir. Mübarizə də aparırıq, ancaq mübarizəmiz hələ istədiyimiz
nəticəni vermir. Amma bu, bizi ruhdan salmır. Biz mübarizəmizi bundan sonra da aparacağıq.
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Bəlkə də biz bu islahatları tamamilə həyata keçirəndən sonra həqiqətən də korrupsiya azalacaqdır. Amma
güman edəsiniz ki, tamam yox olacaqdır, - bilmirəm, bəlkə sizin ölkənizdə olsun. Mən istərdim ki, hələ ki
sağam, öz həyatımda onu görüm.
J o o t L a g e n d u k: Cənab prezident, Sizi ölkəmizə dəvət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gəlim sizə nə deyim? Gəlim sizə korrupsiyanı göstərim? Yaxşı, gələrəm. Amma
faktları da gətirib göstərərəm ki, sizdə də korrupsiya var. Məni düzgün başa düşün. Mən sizinlə çox səmimi
danışıram. Amma ciddi olaraq sizin sualınıza cavab verirəm ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiya var və biz onunla
mübarizə aparırıq. Əgər bizim imkanımız olsaydı, onun kökünü bir ayda, bir ildə, iki ildə kəsərdik. Xalqımız da
rahat olardı, prezident də rahat olardı.
P a t s u S o r e n s e n: Cənab prezident, mən həqiqətən Sizi anlayıram. Hər ölkənin, hər bir dövlət
başçısının, hökumətin, dövlətin borcudur ki, korrupsiyaya qarşı, «Çirkli pulların yuyulmasına» qarşı, mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı, ümumiyyətlə, cinayətin hər bir növünə qarşı və insan hüquqlarının pozulmasına qarşı
mübarizə aparsın. Biz Sizi çox güclü bir diplomat kimi tanıyırıq. Siz çox diplomatik bir prezidentsiniz və
ölkənizdə yaxşı tarazlığa nail olmusunuz.
Burada olduğumuz müddətdə isə mən yekun olaraq onu demək istəyirəm ki, Sizin çox güclü xalqınız vardır.
Çünki bu güclü xalqınız ölkənizin son dövrlərdəki əziyyətlərinə baxmayaraq tab gətirir, dözür, bu çətinliklərə
sinə gərir. Eyni zamanda müşahidə etmişəm ki, Sizin ölkənizin çox qədim mədəniyyəti, gözəl incəsənət
xadimləri, əlbəttə, dadlı yeməkləri vardır. Burada olduğumuz müddətdə bizə çox yaxşı dostluq münasibəti
göstərilibdir. Amma eyni zamanda bizə qaçqınları da göstəriblər, biz onların həyatının ağırlığını da görmüşük.
Cənab prezident, bir diplomat kimi Sizə müraciət edərək xahiş etmək istəyirəm ki, bəlkə Siz digər ölkələrin
prezidentləri, kralları ilə işinizi daha yaxından qurasınız, onlarla daha çox söhbət edəsiniz, onları bu problemə
daha çox yönəldəsiniz. Çünki qaçqınların bu cür əziyyət çəkməyini görmək, qaçqın uşaqların bu cür problemin
içərisində olduğunu görmək çox çətindir və bizim borcumuzdur ki, onların yaxşı gələcəyini təmin edək. Bəlkə
bu haqda biz sizinlə birlikdə düşünək?
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Azərbaycan haqqında, bizim xalqımız haqqında, o cümlədən mənim
haqqımda dediyiniz xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm.
Bizi narahat edən nədir? Səkkiz ildən artıqdır ki, yerindən-yurdundan çıxarılmış insanlar çadırlarda
yaşayırlar. Dünyada bəlkə ikinci bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, səkkiz milyonluq əhalisindən bir milyonu
çadırlarda yaşasın. Bilmirəm, siz çadır şəhərciklərində oldunuz, gördünüz, yoxsa yox? Ya buradakı qaçqınları
görmüsünüz? Siz şəhərdə görmüsünüz, amma o çadır düşərgələrinə getsəniz, oradan gözləriniz yaşarmadan çıxa
bilməzsiniz.
Bəzən bizim qonaqlar o çadır şəhərciklərinə gedirlər. Qayıdıb gələndən sonra mən onlarla görüşəndə
görürəm ki, nə qədər həyəcanlıdırlar, onlara nə qədər təsir edibdir.
Mənim bir böyük musiqiçi dostum var. Yəqin ki, siz Avropada onu tanıyırsınız – Mstislav Rostropoviç. Eyni
zamanda prezident Jak Şirakın dostudur. Jak Şirak ona Slava deyir. Mstislav demir, Slava deyir. Mən də ona
Slava deyirəm. O, buraya gəlmişdi və arzu etdi ki, getsin qaçqınları görsün. Biz vertolyotla onu bir düşərgəyə
göndərdik.Geri qayıdandan sonra mən onunla axşam görüşdüm. Göz yaşı tökürdü, deyirdi insan belə vəziyyətdə
yaşaya bilərmi? O, mədəniyyət xadimidir.
İkinci misal deyil. Zbiqnev Bjezinskini tanıyırsınız? Yox? Amerikanın keçmiş prezidentinin təhlükəsizlik
məsələləri üzrə müşaviri, köməkçisi odubdur. Çox böyük siyasət xadimidir. O, vəzifədə olduğu zaman Amerika
prezidentinin göstərişi ilə Əfqanıstanda olubdur, Afrikada olubdur, Hindistanda olubdur, qaçqınların
düşərgələrində olubdur. O da bura ziyarətə gəlmişdi. Arzu etdi, biz də onu yenə vertolyotla həmin şəhərciklərə
göndərdik. Geri gələndə mən onunla axşam görüşdüm. Hissiyyatları o qədər idi ki, özünə gələ bilmirdi. O
deyirdi ki, mən indiyə qədər bir çox qaçqın düşərgələrində olmuşam. Bir də deyirəm, - Əfqanıstanda,
Hindistanda, Afrikada deyir, beləsini mən görməmişdim. Həqiqətən, beləsi yoxdur.
Siz çox düzgün deyirsiniz ki, mən başqa ölkələrin başçıları ilə bu barədə danışsam bəlkə onlar bizə kömək
etdilər. Hamısı ilə danışmışam, özü də bir dəfə yox.
Bir neçə gün bundan öncə, ayın 15-də mən Ağ evdə prezident Bill Klinton ilə görüşdüm. Bəlkə son 5-6 il
içərisində bu, mənim prezident Klintonla 10-cu görüşümdür. Bu problemi hər dəfə ona deyirəm.
Prezident cənab Şirak ilə mən tez-tez görüşürəm. Onu dəvət etmişdim, bura gəlməliydi. Sonra gələ bilmədi.
Amma planlaşdırır, gələcəkdir. Real vəziyyəti – kitablardır, fotoşəkillərdir, kasetlərdir – bunların hamısını biz
onlara veririk, göstəririk. İsveçrənin prezidentlərindən neçəsi ilə görüşmüşəm, onlara da danışıram.
1997-ci ildə prezident Skalfaronun dəvəti ilə İtaliyada rəsmi səfərdə idim. Bir neçə gün orada oldum. Ona da,
o vaxt Baş nazir Prodi idi, - ona da bu barədə hamısını bildirdim.
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Mən sizə bu prezidentlər, krallar, - hansılarla ki, danışıqlar aparmışam, - həddindən çox deyə bilərəm:
Almaniyanın keçmiş prezidenti ilə, Kansler Kol ilə, başqaları ilə, Böyük Britaniyanın keçmiş Baş naziri və
indiki Baş naziri ilə, xarici işlər nazirləri ilə. Sonra bu ölkələrin bizdə səfirlikləri var – Fransanın səfiri var,
İtaliyanın səfiri var, Almaniyanın, İngiltərənin, Amerikanın və başqa ölkələrin burada səfirləri çoxdur. Səfirlər
gedib qaçqınları görürlər. Yəni demək istəyirəm ki, biz bu barədə dövlət başçılarına, dünyanın siyasi
xadimlərinə, beynəlxalq təşkilatlarda olan insanlara ətraflı məlumatlar veririk, xahiş edirik. Onlar məsələni
anlayırlar, ancaq həll olunması üçün bir təsirli tədbirlər görmürlər. Problem bundadır.
P e r Q a h r t o n: Cənab prezident, bu görüşə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ
olun, bizə imkan verdiniz ki, Sizə sual verək. Görürəm ki, Avropa Birliyi haqqında, onun komissarları haqqında
Sizin çox yaxşı məlumatınız var. Bilirsiniz ki, onlar vəzifələrini nəyə görə və hansı səhvlərə görə tərk ediblər.
İstərdik, biz də Azərbaycan haqqında bu qədər məlumatlı olaq.
Beləliklə, Azərbaycana bizim səfərimiz Sizinlə keçirdiyimiz bu görüşlə yekunlaşır. Elə bilirəm ki,
yığdığımız faktlara Sizin bizə verdiyiniz faktlar da əlavə olunacaqdır və bundan sonra biz Sizinlə çox faydalı
əməkdaşlıq edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən sizinlə görüşümdən məmnun olduğumu bir daha bildirirəm.
Sizin Azərbaycana səfərinizi, demək, ölkəmizə, xalqımıza göstərdiyiniz diqqəti qiymətləndirirəm. Hörmətli
xanımın Azərbaycan xalqı haqqında, bizim mədəniyyətimiz haqqında, hətta yeməklərimiz haqqında dediyi xoş
sözlərə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, biz Avropa Birliyi ilə bundan sonra daha da sıx əməkdaşlıq
edəcəyik. Biz bu əməkdaşlığa hazırıq. Amma bilirik ki, bu, asan məsələ deyildir. Sizin dediyiniz çox çətindir.
Şərtləriniz də çətindir. Amma mən həmişə belə düşünmüşəm ki, insan gərək ən ağır şərtləri götürsün, ən ağır
şəraitdə çalışsın ki, nailiyyət əldə etsin. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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ESTONİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ TOOMAS HENDRİK İLVES İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİNDƏN
2 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: - Hörmətli cənab nazir! Hörmətli qonaqlar! Mən sizi, dost Estoniyanın nümayəndə
heyətini səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Estoniya və Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bizim ölkələrimiz arasındakı əlaqələr
intensiv inkişaf edir. Xarici işlər nazirləri səviyyəsində həm Estoniyada, həm Azərbaycanda görüşlər
keçirilmişdir, bir neçə dövlətlərarası sənədlər imzalanmışdır. Bu, həm Estoniya dövlətinin, həm də Azərbaycan
dövlətinin bir-birinə olan münasibətini və hər iki tərəfdən ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsinə
qoyulan səyləri göstərir.
Mən beynəlxalq təşkilatlarda Estoniyanın prezidenti cənab Meri ilə dəfələrlə görüşlər keçirmişəm,
danışıqlar aparmışam. Bizim əlaqələrimiz çox səmimi dostluq xarakteri daşıyır. Cənab nazir, indi sizin
Azərbaycana rəsmi səfəriniz və burada Xarici İşlər Nazirliyində apardığınız danışıqlar və güman edirəm, bu
gün, sabah birgə görəcəyiniz işlər ölkələrimiz arasında olan əlaqələri, şübhəsiz ki, daha da inkişaf etdirəcəkdir.
Biz bunu istəyirik. Çünki mən müşahidə edirəm ki, Estoniya ilə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq
təşkilatlarda mövqeləri hər dəfə üst-üstə düşür. Mən sizi bir də salamlayıram. Buyurun.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Çox sağ olun, cənab prezident. Mən şəxsən Sizi salamlayıram və
söhbətimi Estoniyanın prezidenti cənab Merinin Sizə şəxsi salamları ilə başlamaq istəyirəm. O da Sizinlə olan
görüşlərini çox yaxşı xatırlayır, daim yadına salır və məndən çox xahiş etdi ki, onun hörmətli salamlarını sizə
yetirim.
Cənab prezident, Siz çox doğru vurğuladınız ki, beynəlxalq forumlarda və beynəlxalq təşkilatların işində
Estoniyanın və Azərbaycanın bir çox sahədə mövqeləri üst-üstə düşür. Onlar müxtəlif səpkidə olan bir çox
məsələləri eyni cür görürlər. Bu da ondan irəli gəlir ki, biz bir-birimizə yaxşı münasibət bəsləyirik və
ümumiyyətlə, bir-birimizlə əlaqədə olmaq istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eyni zamanda ona görə ki, bizim siyasətlərimiz bir-birinə uyğundur.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Bəli və bizim eyni qonşumuz vardır. Eyni zamanda Estoniya
Azərbaycanla konkret məsələlər üzrə, spesifik məsələlər üzrə də əməkdaşlıq etmək istəyir və Sizə də məlumdur
ki, Avropa Şurasına daxil olmaqda Azərbaycanı Estoniya çox dəstəkləyir. Ona görə də mən Sizi əmin etmək
istəyirəm ki, indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da Estoniya əlindən gələni edəcəkdir ki, Azərbaycan
Avropa Şurasının üzvü olsun.
Bu gün səhər biz sizin xarici işlər naziri ilə müzakirələr apararkən konkret hansı məsələlərdə Azərbaycana
daha çox yardım edə biləcəyimizi müzakirə etdik.
Digər bir sahədə - iqtisadi sahə üzrə biz istərdik ki, daha sıx əlaqədə olaq və Azərbaycanla iqtisadi
əlaqələrimizi Azərbaycanda daha da yüksək səviyyəyə qaldıraq. Elə bu münasibətlə, cənab prezident, mən
özümlə böyük nümayəndə heyəti gətirmişəm. Şəxsi sektoru təmsil edən çoxlu nümayəndələr mənimlə birlikdə
Azərbaycana gəliblər və onlar çox istəyirlər ki, Azərbaycanla ticarət və kommersiya sahəsində işlər görsünlər.
Cənab prezident, mən həm də çox məmnunam ki, bu gün biz ölkələrimiz arasında iki sazişə imza
atacağıq. Elə bilirəm ki, bu sazişlər istəklərimizə, arzularımıza əlavə olaraq hüquqi sənədlərdir və biz onlara
əsaslanaraq gələcəkdə biznes əlaqələrimizi quracağıq. Ona görə də söhbətin bu yerində demək istəyirəm ki,
Azərbaycan əmin ola bilər ki, Estoniyanın simasında onun yaxşı bir dostu vardır və Estoniya istəyir ki,
Azərbaycanla münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Bir daha təsdiq edirik ki, bizim münasibətlərimiz dostluq xarakteri
daşıyır, bu münasibətlər ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın inkişaf etməsinə çox yaxşı əsas yaradır və təbiidir
ki, hər iki tərəfdən lazımi tədbirlər görülməlidir.
Bizim iqtisadi əlaqələrimiz, təbiidir ki, genişlənə bilər və bu, çox sevindirici haldır ki, siz özünüzlə bir
qrup biznesmen də gətirmisiniz. Güman edirəm, onlar Azərbaycanda müəyyən iqtisadi strukturlarla və özəl
sektorun nümayəndələri ilə görüşüb lazımi əlaqələr yarada bilərlər.
Avropa Şurasına daxil olmağımızla əlaqədar indiyə qədər sizin göstərdiyiniz dəstəyə görə təşəkkür
edirəm. Güman edirəm, bilirsiniz ki, bu yaxın aylarda bu məsələ həll olunacaqdır və şübhə etmirəm ki, indiyə
qədər olduğu kimi, bundan sonra da siz öz səylərinizi göstərəcəksiniz.
Təqdim olunmuş sənədlər, təbiidir ki, imzalanacaqdır. Ancaq güman edirəm ki, biz gələcəkdə
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əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün daha da çox dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlər hazırlayıb imzalaya
bilərik.
Bizim üçün bir şey də maraqlıdır ki, Estoniyada müəyyən qədər azərbaycanlı yaşayır. Bilmirəm, onlar
sizin ölkənin vətəndaşıdır, yoxsa yox? Vətəndaşıdır. Çox gözəl. Çünki bilirəm ki, Estoniya vətəndaşlığa qəbul
etməkdə çox ciddi qanunlar yaradıbdır. Əgər bizim soydaşlarımız Estoniyanın vətəndaşıdırsa, bu, çox yaxşı
haldır. Mən güman edirəm ki, siz azərbaycanlılardan öz cəmiyyətimizdə gedən proseslərə görə razı ola
bilərsiniz. Bizim xalqımız çox işgüzar xalqdır, çox mehriban, dostluq əlaqələrini sevən xalqdır və başqa
ölkələrdə olduğu zaman o ölkələrin qanun-qaydalarına, milli ənənələrinə çox böyük hörmət göstərən xalqdır.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Cənab prezident, bizim nümayəndə heyətinin tərkibində Estoniya
vətəndaşı olan etnik azərbaycanlı da vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: O buradadır?
Azərbaycanın xarici işlər naziri V i l a y ə t Q u l i y e v: Cənab prezident, biznesmenlərin içərisindədir.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Keçən gecə o, söhbətlərimizdə tərcüməçi rolunu ifa edirdi.
Ümumiyyətlə, biz Estoniyada yaşayan azərbaycanlılarla fəxr edirik. Onlar Estoniyanın inkişafına müəyyən
səylər qoymuş və töhfələr vermişlər. Bu səhər Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə danışarkən onu da qeyd etdim
ki, Tallin şəhərində Azərbaycan restoranları vardır və onlar bir çox eston restoranlarından daha zəngindir, daha
yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Demək, Tallinə gələndə Azərbaycan restoranına getmək mümkün
olacaqdır.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Tamamilə doğrudur. Cənab prezident, nəzərinizə bir də onu çatdırmaq
istəyirəm ki, Siz dediniz, Estoniyada vətəndaşlıq almaq bir qədər çətindir. Əslində bizim ölkədə vətəndaşlıq
qazanmaq bir o qədər də çətin deyildir. Sadəcə, dili öyrənmək lazımdır və mən müşahidə etmişəm ki,
Estoniyada yaşayan azərbaycanlılar eston dilini öyrənməkdə heç bir çətinlik çəkmirlər, - düzdür, digərləri
çətinlik çəkirlər, - amma bilmirəm nəyə görə. Bəlkə bizim dillərimizin strukturları bir qədər uyğundur, ona
görə?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu deyəndə onu nəzərə almırdım ki, azərbaycanlılar üçün orada
vətəndaşlıq almaq çətindir. Siz bilirsiniz mən nəyi deyirəm. Bunu izah etmək istəmirəm. O da təbiidir. Mən
hesab edirəm ki, siz düzgün edirsiniz.
Çox gözəl. Mən sizin ölkənizi görmüşəm. Çox gözəl ölkəniz var. Tallin, Tartu şəhərlərində olmuşam və
vaxtilə, Sovetlər İttifaqı mövcud olan zaman ümumiyyətlə Qafqazdan, Azərbaycandan çoxları Baltikyanı
ölkələrə, o cümlədən Estoniyaya istirahətə, bir də, daha çox, özləri üçün Bakıda, ya başqa yerdə qıt olan mallar
almağa gedirdilər.
Çünki o vaxtlar həm Estoniya, həm Litva, həm də Latviya Sovetlər İttifaqının başqa müttəfiq
respublikalarından seçilirdilər - həm orada olan şəraitə görə, həm orada olan istehlak mallarının keyfiyyətinə
görə, oteldə, başqa yerlərdə göstərilən xidmətlərə görə. Ona görə də o vaxt Baltikyanı ölkələrə gedən adamlar
bəzən hesab edirdilər ki, xarici ölkəyə gedirlər. Amma indi, güman edirəm ki, siz bu məsələlərdə daha da çox
irəliyə getmisiniz.
Dillərimizi, bir-birimizin dillərini tez öyrənə biliriksə, yəqin ki, bunun da kökü var. Hər halda sizin
diliniz, təbiidir ki, fin dili ilə çox yaxındır. Norveç səyyahı və böyük tədqiqatçı alimi Tur Heyerdal bir neçə dəfə
Azərbaycanda olubdur və o, isbat edir ki, vaxtilə norveçlilər Azərbaycandan oraya, indi yaşadıqları ölkəyə
gediblər. Düşünmürəm ki, hər bir dili öyrənmək asandır. Ancaq əgər azərbaycanlılar sizin dili tez öyrənə
bilirlərsə, demək, çalışırlar və bu dili sevirlər.
V i l a y ə t Q u l i y e v: Cənab prezident, həm də dillərimizin qrammatik quruluşları yaxındır. Hər iki
dil - türk dili də, eston dili fin-uqor dil ailəsinə daxildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu da bizi yaxınlaşdırır.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Cənab prezident, bəlkə bu sualı bir qədər sonra verməliydim. Amma
Sizdən soruşmaq istərdim ki, biz Estoniyada Sizi bu regionun bir lideri kimi görürük və regionda gedən
hadisələr haqqında Sizin fikrinizi öyrənmək istərdik. Ümumiyyətlə, regionda gedən inkişaf haqqında və
Çeçenistanda baş verən hadisələrlə bağlı Sizin fikrinizi öyrənmək bizim üçün maraqlıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, çox vaxt aparacaqdır. Çünki bizim region çox mürəkkəb regiondur. Güman
edirəm, sizin bu barədə məlumatınız var. Regionun ən ağır, çətin problemi Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsidir. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Azərbaycanın torpağı olan Dağlıq Qarabağı öz əlinə
keçirməsi və müharibə, bunun nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20
faizinin işğal olunması, işğal edilmiş torpaqlardan bir milyon azərbaycanlıların çıxarılması - bunlar hamısı son
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illərin reallığıdır.
Güman edirəm, artıq sizə bu barədə məlumat veriblər ki, beş ildən çoxdur atəş dayandırılıb, sülh
danışıqları aparırıq. Məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik və təbiidir ki, bunun həll olunması da bir şərtlə
ola bilər ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarından Ermənistan silahlı qüvvələri çıxsın, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunsun, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş azərbaycanlılar öz evlərinə qayıtsınlar. Belə
olan halda Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ vermək olar.
Bu prinsiplər 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuşdur. Onu da deməliyəm ki,
Estoniya da buna səs vermişdir. Xatirimdədir, prezident Lennart Meri ilə mənim orada bu barədə görüşüm
olmuşdu. Amma Ermənistan tərəfi məsələni bu prinsiplər əsasında həll etməyə indiyə qədər razılıq vermir.
Onlar bu işə çox böyük ambisiyaları ilə münasibət göstərirlər. Biz isə bunlarla razı ola bilmərik.
Bilirsiniz ki, 1999-cu ildə bu sülh prosesini daha da sürətləndirmək üçün Ermənistan və Azərbaycan
prezidentlərinin bir neçə bilavasitə görüşləri də olmuşdur. Mən bu görüşləri faydalı hesab edirəm. Çünki biz
təsəvvür edirik, vəziyyət çox mürəkkəbdir. Ona görə hər bir vasitədən istifadə etmək lazımdır. Prezidentlərin
birbaşa, bilavasitə görüşlərində məsələlər daha da dərindən təhlil oluna bilir və sülh yollarını tapmaq bəlkə daha
da mümkün olur. Təəssüflər olsun ki, oktyabr ayında Ermənistanda baş vermiş terror hadisələri bizim bu
danışıqlarımızı müəyyən qədər dayandırıbdır. Amma güman edirəm ki, bu danışıqlar davam edəcəkdir. Eyni
zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti bundan sonra da güclənəcəkdir. Bu barədə mən Moskvada
olarkən Rusiya prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən cənab Putinlə çox geniş danışıqlar aparmışam. Bir
neçə gün bundan öncə Amerikada olarkən Vaşinqtonda, Ağ evdə prezident Bill Klinton ilə, xarici işlər naziri
xanım Olbraytla, prezidentin təhlükəsizlik üzrə müşaviri Sendi Berger ilə və başqa şəxslərlə də çox ətraflı
danışıqlar aparmışam. Noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə toplantısında da biz bu barədə çox görüşlər
keçirdik, danışıqlar apardıq. Güman edirəm ki, bunlar hamısı bu sülh danışıqlarını sürətləndirməyə imkan
yaradır.
Bilirsiniz ki, bizim qonşumuz Gürcüstanda da Abxaziya münaqişəsi var. Təbii, o, bizimkindən fərqlidir.
Çünki orada münaqişə daxili xarakter daşıyır - Abxaziya ilə Gürcüstan hökuməti arasında. Amma bizim
münaqişənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişə gedir. Əgər
Ermənistan bu işə qarışmasaydı və beynəlxalq təşkilatlarda öz imkanlarından istifadə edib lazımi qərarların
həyata keçirilməsinə mane olmasaydı, təbiidir ki, Dağlıq Qarabağla Azərbaycan hökuməti arasındakı
münaqişəni daha da tez həll etmək olardı.
Bu münaqişə elə başlanandan daxili münaqişə olmayıbdır. Münaqişə Ermənistanın təşəbbüsü ilə
başlayıbdır. Biz istəyirik ki, Gürcüstanda da münaqişəyə son qoyulsun. Gürcüstanla bizim çox yaxın, dost
əlaqələrimiz var. Təbiidir ki, hamımızın arzusu Cənubi Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin, əməkdaşlığın
yaranmasıdır.
Son illərdə Qafqaza, xüsusən Cənubi Qafqaza dünyanın bir çox ölkələrinin diqqəti, marağı artıbdır. Təkcə
münaqişələrə görə yox, bu ölkələrlə əməkdaşlıq etmək məqsədi ilə. Ancaq bunun üçün Cənubi Qafqazda sülh
lazımdır. Təbiidir ki, sülhə də birinci növbədə Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəyə son qoymaqla
nail olmaq lazımdır.
Şimali Qafqaz da çox mürəkkəb regiondur, orada da müxtəlif proseslər gedir. Təbiidir, ora Rusiyanın
ərazisidir. Ancaq orada çox millətlər yaşayır, hər millətin öz respublikası var. Bunlardan biri də Çeçenistandır.
Çeçenistan münaqişəsinin tarixi böyükdür - təxminən yeddi-səkkiz ildir ki, davam edir.
Təbiidir ki, biz heç yerdə müharibənin olmasını istəmirik. Məhz ona görə də 1994-cü ildə, - baxmayaraq
ki, Azərbaycan çox böyük itkilər vermiş, böyük zərbələr almışdır, - biz atəşin dayandırılması haqqında saziş
imzaladıq və o vaxtdan indiyə qədər atəşkəs şəraitində yaşayırıq.
Çeçenistanda da müharibə başlandı, nəticə vermədi, müəyyən qədər sülh yarandı. Rusiya ilə Çeçenistan
arasında müqavilə imzalandı ki, 2000-ci ilə qədər sülh olacaqdır. Amma 2000-ci il çatmamış yenidən müharibə
başlandı.
Biz müharibəni heç vaxt dəstəkləmirik. Eyni zamanda hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik,
ekstremizmin, separatizmin, terrorizmin əleyhinəyik. Çünki bizim ölkəmiz 1988-ci ildən indiyə qədər dediyim
bu hallarla rastlaşıb və çox böyük itkilər veribdir.
İndi görünür ki, Rusiya Çeçenistanda hakimiyyəti artıq ələ ala bilibdir. Ancaq təbiidir, qarşıda hələ çox
işlər var. Bu isə vaxt tələb edəcəkdir. Görək, nə olacaqdır? Hər halda mən belə başa düşürəm - Rusiyanın
məqsədi ondan ibarətdir ki, orada vəziyyəti normallaşdırsın və insanlar rahat yaşaya bilsinlər. Əgər belə olsa,
yaxşı olar.
Şimali Qafqazın başqa respublikalarında münaqişə, müharibə yoxdur, amma ayrı-ayrı proseslər var.
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Məsələn, Şimali Osetiya ilə İnquşetiya arasında. Bilirsiniz ki, Dağıstanla Çeçenistan arasında böyük müharibə
getdi. Ona görə ümumiyyətlə, Şimali Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranması bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bu, Cənubi Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin yaranmasına çox kömək edə bilərdi.
Siz xoşbəxt adamlarsınız ki, belə hadisələrdən uzaqsınız. Amma biz, ümumiyyətlə bu bölgədə yaşayan
xalqlar, təəssüf ki, indi belə bir vəziyyətdəyik və bu hallar onları çox incidir, narahat edir.
Mənim fikrim belədir ki, bunlar hamısı keçib gedəcəkdir, nəhayət, sülh yaranacaqdır. Bunu elə Avropanın
timsalında da görmək olar. Ölkələr, xalqlar bir-biri ilə nə qədər - on illərlə, yüz illərlə müharibələr apardılar.
Amma indi çox gözəl dostluq əlaqələri yaranıbdır. Görünür ki, biz də bu mərhələni keçməliyik. Doğrudur, belə
olmasaydı daha yaxşı olardı. Amma bu, bizdən asılı deyildir. Ancaq nikbinəm, güman edirəm ki, vəziyyət getgedə normallaşacaqdır.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Cənab prezident, Siz digər regional əməkdaşlıq çərçivəsində GUÖAM çərçivəsində də lider rolunu oynayırsınız. Siz GUÖAM-ın inkişaf etdiyini, gücləndiyini
görürsünüzmü?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, GUÖAM-ın yaranması özlüyündə böyük bir hadisədir. Biz bunu
yaradanda düşünürdük ki, bu, bəzilərinin xoşuna gəlməyəcəkdir. Amma biz iradə göstərdik, yaratdıq. Bunu dörd
ölkə yaratdı, sonra Özbəkistan da daxil oldu. Təbiidir ki, kiçik ölkələrin belə təşkilatlar yaratması asan deyildir.
Eyni zamanda, onun möhkəmlənməsi və inkişafı zaman tələb edir. Güman edirəm ki, GUÖAM tədricən inkişaf
edəcək və bu ölkələrə xeyir gətirəcəkdir. Bu təşkilatın heç bir aqressiv məqsədi yoxdur. Sadəcə, bir-birinə
bənzər siyasət həyata keçirən ölkələr bir-biri ilə daha sıx əlaqələr yaratmaq və sıx əməkdaşlıq etmək istəyirlər.
Bunun əsası, birinci, ondan ibarətdir ki, biz öz dövlət müstəqilliyimizin üzərində çox möhkəm dururuq. Mən
hesab edirəm ki, kimsə buna etiraz etməməli, yaxud qısqanmamalıdır. Məsələn, Rusiya-Belarus İttifaqı
yaranıbdır. Biz ki, buna etiraz etmirik. İndi Ermənistan da ona daxil olmaq istəyir. Biz buna da etiraz etmirik.
Ancaq presedent yaranır. Bunların da gələcək üçün nə qədər faydalı olmasını gərək hamı düşünsün.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Əlbəttə, biz GUÖAM təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın inkişaf
etməsinin tərəfdarıyıq. İstəyirik ki, belə təşkilatlar inkişaf etsin. Biz hesab edirik ki, bu, həm təşkilatın özü üçün,
həm də üzv ölkələr üçün çox vacibdir. Əminəm ki, GUÖAM təşkilatı, bu cür təşkilatlar ölkələrə yaxşı imkanlar
açır.
Biz çox maraqlıyıq ki, GUÖAM-a daxil olan ölkələrin - Gürcüstanın, Ukraynanın, Özbəkistanın,
Azərbaycanın, Moldovanın dövlət müstəqilliyini dəstəkləmək üçün əlimizdən gələni edək.
Bu gün səhər sizin xarici işlər naziri ilə söhbət edərkən bu məsələyə də toxundum ki, müəyyən
əməkdaşlıq sahələri var və biz bu sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə həvəs göstəririk. Məsələn, Qərb
ölkələri Avropaya inteqrasiya olunmaq üçün Gürcüstana məsləhət görürlər ki, Estoniya cangüdənlərinin
praktikasını tətbiq etsinlər, yaxud Estoniyada həyata keçirilən özəlləşdirmə ilə yaxından tanış olsunlar.
Əlbəttə, demək istəmirəm ki, biz bu işdə professoruq, hər şeyə nail olmuşuq. Bizim Amerikada olan
professorlarınkı kimi hazır modellərimiz yoxdur Lakin biz müəyyən tərəqqiyə nail olmuşuq. Əgər Siz bizim
təcrübəmizlə maraqlansanız, bunu böyük məmnuniyyətlə Sizinlə bölüşərik.
Biz Estoniyada 7 ildir ki, öz qanunlarımızı, bütün tənzimləmələrimizi Avropa Birliyində mövcud olan
qanunlara və tənzimləmələrə uyğunlaşdırmağa çalışırıq. Qərb ölkələri Ukraynaya məsləhət görmüşdülər ki,
Estoniya ilə bu model üzərində işləsin. Artıq biz Ukrayna ilə bu işə başlamışıq. Ümumiyyətlə qonşularla,
dostlarla bu sahədə əməkdaşlıq etmək Estoniyanın xarici siyasətinin bir hissəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir ki, sizin təcrübəniz bizim üçün çox faydalı ola bilər. Çünki siz və digər
Baltikyanı ölkələr keçmiş sistemdən bizdən daha öncə imtina etmisiniz və islahatların, xüsusən özəlləşdirmənin
həyata keçirilməsində və qanunların Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasında çox iş görmüsünüz.
Məlumatlardan da görünür ki, çox səhvlərə yol verməmisiniz. Ona görə də biz sizin təcrübədən istifadə etməyə
çox maraqlıyıq. Əgər imkan olsa, baş nazirlə görüşən zaman bu barədə məlumat verin. Mən də ona tapşırıq
verəcəyəm sizinlə razılaşdırsın ki, biz bu təcrübədən əməli surətdə nə cür istifadə edə bilərik.
T o o m a s H e n d r i k İ l v e s: Çox sağ olun, biz böyük məmnuniyyətlə bu işi görərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. İndi sənədləri imzalamaq lazımdır.
Xahiş edirəm ki, prezident cənab Meriyə mənim səmimi salamlarımı çatdırasınız. Ona deyəsiniz ki,
mənim dəvətim indiyə qədər qüvvədədir. Mən onu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişdim. Onun üçün
münasib olan bir zamanda Azərbaycana rəsmi səfərə gələ bilər. Güman edirəm, xarici işlər nazirinin səfərindən
sonra bu, daha da real olacaqdır.
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ESTONİYA XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN
TƏRKİBİNDƏ RESPUBLİKAMIZA GƏLMİŞ, ESTONİYADA YAŞAYAN BİR QRUP
SOYDAŞIMIZLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
2 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salam, xoş gördük sizi. Estoniyada işiniz, vəziyyətiniz necədir? Siz çoxdandır
orada yaşayırsınız?
H ə b i b Q u l i y e v (Baltikyanı və Skandinaviya dövlətlərində yaşayan Azərbaycanlıların Beynəlxalq
Cəmiyyətinin sədri): Cənab prezident, bəli. 20 ildən çoxdur orada yaşayırıq. İlk öncə orada «Ocaq» cəmiyyəti
yarandı və tədricən inkişaf etməyə başladı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Estoniyada nə qədər azərbaycanlı yaşayır?
H ə b i b Q u l i y e v: Cənab prezident, 2 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Hamısının da vəziyyəti yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gərək ki, Baltikyanı ölkələr – Latviyada da, Litvada da azərbaycanlılar çoxdur.
H ə b i b Q u l i y e v: Bəli, orada da «Azəri» cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Bizim digər Baltikyanı,
Skandinaviya ölkələri ilə də əlaqələrimiz vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ailəlisiniz?
H ə b i b Q u l i y e v: Hamımız ailəliyik. İki oğlum, iki qızım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sənin arvadın estondur?
H ə b i b Q u l i y e v: Cənab prezident, xeyr. Xanımım azərbaycanlıdır, özü də Naxçıvandandır.
N i y a z i H a c ı y e v: Cənab prezident, mənim arvadım rusdur. İki uşağım – bir qızım, bir oğlum var.
X a n l a r A ğ a s ı y e v: Mənimki azərbaycanlıdır. Üç uşağım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs sən?
H ə b i b Q u l i y e v: Cənab prezident, mən Estoniyada doğulmuşam. Anam eston qızıdır, atam isə
azərbaycanlıdır. Mən eston məktəbində oxumuşam. Təəssüf ki, atamla anam ailədə rus dilində danışırlar. İndi
mən bazar günü məktəbinlə türk dilini öyrənirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi nazir dedi ki, azərbaycanlılar eston dilini yaxşı öyrənirlər, nəinki başqaları.
H ə b i b Q u l i y e v: Mənim oğlum eston məktəbində 9-cu sinifdə oxuyur və Azərbaycan dilini də yaxşı
bilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Bilirsiniz, mən həmişə istəmişəm ki, azərbaycanlılar təkcə Azərbaycanda
yaşamasınlar. Çünki Azərbaycanda onsuz da azərbaycanlı çoxdur. Siz yəqin bilirsiniz ki, mən keçmişdə –
Azərbaycan Kommunist Partiyasının başçısı olduğum zaman çalışırdım ki, Azərbaycan gənclərini
Azərbaycandan çıxarım. O mənada ki, Moskvaya, Leninqrada, Kiyevə, Tallinə, Riqaya göndərim.
H ə b i b Q u l i y e v: Cənab prezident, məhz biz Sizin bəhrənizik.
H e y d ə r Ə l i y e v: O ölkələrə getsinlər, orada təhsil alsınlar. Kim istəyər – orada məskunlaşar, kim
istəyər – geri qayıdar. Çünki, bilirsiniz, milli məhdudiyyət şəraitində yaşamaq hər millət üçün zərərlidir. Gərək
millətlər, xalqlar başqa xalqlarla daha da geniş təmasda olsunlar və bir-biri ilə əlaqədə olsunlar. Bu, insanları
daha da inkişaf etdirir. Bəli, mən bunu həmişə istəmişəm. Amma indi görürəm ki, mənim bu istəklərimin hamısı
həyata keçibdir. Mən o vaxtlar ildə 800–900 gənci Azərbaycandan xaricdəki universitetlərə – Moskvaya,
Leninqrada, Kiyevə göndərirdim.
H ə b i b Q u l i y e v: Fərqlənmə ilə qurtaranları xaricə göndərirdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çoxlarını göndərirdim. Hətta mən danışmışdım – o universitetlərdə imtahan vermək
çətin idi – bizim üçün güzəşt edirdilər, bizim gənclər burada imtahan verirdilər. Ondan sonra qəbul olunur,
gedib Moskva universitetində, Leninqrad universitetində, Kiyev universitetində, yaxud başqa universitetlərdə
oxuyurdular.
H ə b i b Q u l i y e v: Cənab prezident, biz bunların şahidiyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunları nəyə görə edirdim? İstəyirdim ki, azərbaycanlıları Azərbaycandan bir az
çıxarım. Çünki adam həmişə öz evində yaşasa, dünyanı görməsə, inkişaf edə bilməz. Adam gərək öz evindən də
bir az kənara çıxsın, öz kəndindən də kənara çıxsın, öz şəhərlərindən də kənara çıxsın, öz ölkəsindən kənara
çıxsın. Onda adamın dünyagörüşü daha da genişlənir, artır.
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Mən çox məmnunam. Hesab edirəm ki, siz orada həm özünüz üçün, həm də Azərbaycan üçün çox yaxşı işlər
görürsünüz. Məsələn, siz Azərbaycanı Estoniyada tanıdırsınız. Bir nümayəndə gəldi, iki nümayəndə gəldi, bir
gün, iki gün söhbət etdi, Azərbaycan haqqında məlumat aldı. Amma bir də var ki, orada, Estoniyada bilirlər ki,
dünyada Azərbaycan milləti də vardır. Kimdir? Filankəsdir, filankəsdir, filankəsdir. Sizə baxaraq azərbaycanlı
haqqında fikir yaranır: azərbaycanlı nə təhər olur, onun gözü nə təhərdir, qaşı nə təhərdir, onun əxlaqı nə
təhərdir, istedadı nə cürdür, iş bacarığı nə cürdür. Mən görürəm ki, siz bu barədə Azərbaycan xalqını yaxşı
təmsil edirsiniz. Çox yaxşı.
H ə b i b Q u l i y e v: Çox istərdik ora gələsiniz, görəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, gələcəyəm. Siz orada Azərbaycan dilində bir məktəb düzəldin. Uşaqlarınızı
eston dilində öyrədirsiniz – bu, çox yaxşı.
H ə b i b Q u l i y e v: Mənim uşaqlarım dörd dil bilirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Lap yaxşı, amma Azərbaycan dilini də öyrənsinlər. Azərbaycan dilini bu oğlana da
öyrədin. Uşaqlarınızı da öyrədin. Qoy eston dilini də bilsin, ingilis dilini də bilsin, fransız dilini də bilsin, rus dilini də
bilsin. Amma Azərbaycan dilini də bilsin, Azərbaycan dilinə diqqəti artırsın.
H ə b i b Q u l i y e v: İnşallah, qismət olsun, orada özünüz danışarsınız, məktəb açılar, övladlarımız da
öyrənərlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, gələcəyəm. Siz çoxdan burada, Bakıda, Azərbaycanda olmursunuz?
H ə b i b Q u l i y e v: Sonuncu dəfə bir il bundan qabaq Bakıda müsəlmanların qurultayında iştirak
etmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Gəzin, baxın, görün Azərbaycanı.
H ə b i b Q u l i y e v: İndi məscid məsələsi ilə məşğuluq. Şeyximiz məktub veribdir. İlk addımları atmışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həll edin. Məscid də düzəltsəniz yaxşı olar. Amma əsas məktəbdir. Sonra, ikinci
məsciddir. Namazı evdə də qıla bilərsiniz. Uşaqlar gərək dil öyrənsinlər, bizim milli ədəbiyyatımızı, milli
tariximizi – bunları gərək öyrənsinlər. Yaxşı, çox sağ olun. Burada elə bir probleminiz yoxdur?
H ə b i b Q u l i y e v: Cənab prezident, bir az əlyazmalarım vardır, onu üzə çıxarmağa ehtiyac vardır. Çox
sevindirici yazılarım vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dilarə xanım Seyidzadə mənim köməkçimdir. Onları verin, əlaqə yaradın, nə lazımdır –
həll edin.
H ə b i b Q u l i y e v: Çox sağ olun, cənab prezident. Doğulduğumuz elin, obanın adını ömür boyu qoruyub
saxlamışıq. Heç vaxt istifadə etməmişəm. Mən Zəngəzur mahalındanam. Həmişə qıraqda tanınmışıq. Biz tək
deyilik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hərə öz yerini sevməlidir.
H ə b i b Q u l i y e v: Biz Sizinlə fəxr edirik. Sizə ürəkdən deyiləsi çox sözlərimiz var. Sizin adınızla
yaşayırıq. Heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. 22 ildə heç bir qapı döyməmişik. Milli qürur hər şeydən üstündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ABŞ TİCARƏT
NAZİRLİYİNİN YENİ MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR ÜZRƏ MÜŞAVİRİ, ENERJİ
MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ SƏLAHİYYƏTLİ ŞƏXS YAN KALİTSKİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
3 mart 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kalitski, hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram. Azərbaycana
xoş gəlmisiniz!
Cənab Kalitski, biz sizinlə cəmi 15 gün bundan öncə Vaşinqtonda görüşmüşdük. İndi isə siz
Azərbaycandasınız, çox məmnunam. Mən hər dəfə sizinlə görüşməkdən çox məmnun oluram. Çünki artıq bir
neçə ildir ki, bizim aramızda çox səmimi əlaqələr yaranıbdır. Bu əlaqələr də Amerika-Azərbaycan
münasibətlərinin, xüsusən iqtisadi əlaqələrinin inkişafına kömək edir. Bir sözlə, sizin hər səfəriniz faydalı olur.
Bilirəm ki, siz artıq burada bir sıra görüşlər keçirmisiniz. Güman edirəm, bunlar yaxşı keçibdir. Mən bu
görüşümüzdən məmnunam. Buyurun.
Y a n K a l i t s k i: Çox sağ olun, cənab prezident. Vaşinqtondakı görüşümüzdən sonra Sizi yenidən
Bakıda görmək necə də xoşdur. İstərdim ki, prezident Klintonla çox məhsuldar, əla görüşümüz münasibətilə
Sizi təbrik edim ki, o, özünü həm Sizə, həm də Azərbaycana yaxın hesab edir. İş belə gətirdi ki, biz Sizinlə
Vaşinqtonda görüşdükdən dərhal sonra Bakıda görüşürük.
Cənab prezident, biz Sizinlə xeyli müddətdir əməkdaşlıq edirik. Sizin buyurduğunuz kimi, bu şəxsi
əməkdaşlıq həqiqətən ölkələrimiz arasında əməkdaşlıqdır. Bu əməkdaşlıq şəxsən mənim özümə çox ləzzət edir,
mən bundan həzz alıram. Onu da bildirməliyəm ki, hər dəfə Bakıya gələndə burada yeni bir tərəqqi ilə
rastlaşıram. Sizin rəhbərliyiniz altında burada iqtisadiyyat inkişaf edir, sabitlik daha da güclənir, təhlükəsizlik
daha da təmin olunur. Ən başlıcası da odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələr daha sıx olur, daha da
inkişaf edir.
Hörmətli prezident Əliyev! Sizin uzaqgörənliyinizin nəticəsidir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat bu cür
inkişaf edir, bizim əlaqələrimiz bu cür inkişafdadır. Lakin təkcə iqtisadiyyatda deyil, ümumiyyətlə, həyatın
bütün sahələrində bu inkişafı, tərəqqini görmək mümkündür. Elə hava limanına gəldikdə, yeni terminalı görəndə
də biz bu dəyişikliyi hiss etdik. Onu da deyim ki, Sizin ofisinizə gələndə gördük ki, qəbul otağı da tamamilə
dəyişmiş, gözəlləşmişdir. Bu gün bizimlə görüşdüyünüzə görə Sizə bir daha minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərimdən çox
razıyam. Təbiidir ki, cənab Bill Klintonla Ağ evində görüşüm xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz, demək olar ki,
həm Amerika üçün, həm də xüsusən Azərbaycan üçün vacib olan məsələlərin hamısını yenidən, bir daha
müzakirə etdik, bu sahədə dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı bir daha bəyan etdik.
Bilirsiniz ki, bu danışıqlarda xanım Olbrayt da, cənab Səndi Berger də iştirak edirdilər. Mən bundan çox
məmnunam. Digər görüşlərim ? enerji naziri Riçardsonla, müdafiə naziri Kohenlə, kənd təsərrüfatı naziri
Qlikman ilə görüşlərim, Eksimbankda görüşüm də çox faydalı olmuşdur.
Bir özəl görüşüm də oldu, mənim üçün o da çox əhəmiyyətli idi. Bazar günü məşhur siyasətçi, bizim
dostumuz cənab Bjezinskinin evində, ailəsində oldum. O, çox arzu etmişdi ki, onun ailəsi ilə - xanımı, oğlu ilə
tanış oldum. Vaxtilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri olmuş cənab Selincer, keçmişdə müdafiə
nazirinin müavini olmuş səfir Vulfoviç də orada idilər.
Doğrudur, mən dəvət almışdım ki, biz sadəcə, ailəvi görüş keçirəcəyik. Amma bizim görüşümüz yenə də
siyasi xarakter daşıyırdı. Çox maraqlı söhbətimiz oldu. Məsələ də bundadır ki, sizdə insanlar çox səmimi
münasibətdədirlər, baxmayaraq ki, biri respublikaçı, biri demokratdır.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, çox doğru deyirsiniz. Mənim özümün də hər iki partiyadan ? həm
respublikaçılar, həm də demokratlar arasından olan dostlarım vardır. Bu, çox doğru müşahidədir. Vaxtilə
hökumət işinə başlayarkən mənə belə bir xoşbəxtlik nəsib oldu ki, Henri Kissincerin rəhbərliyi altında işlədim.
Elə bilirəm, bu işdən çoxlu təcrübə qazanmışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir, bu, çox gözəl haldır ki, cəmiyyətdə müxtəlif partiyalara mənsub olan
adamlar bir-biri ilə xoş münasibətlərdədirlər. Hesab edirəm ki, bu, demokratiyanın ən yüksək səviyyəsidir. Mən
çox arzu edirəm ki, bizdə də belə olsun. Biz oturmuşduq, yemək yeyirdik. Biri bir partiyadan, o birisi digər
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partiyadan idi. Amma çox səmimi, dostluq münasibətləri vardı.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident. Çox doğru deyirsiniz. Bir Amerika Birləşmiş Ştatlarında ümid
edirik ki, Azərbaycanda da yeni seçkilər olacaq, bu seçkilərdən sonra müxtəlif partiyalardan olan insanlar
arasında yaxşı, sağlam münasibətlər yaranacaqdır. Müxtəlif məsələlərdə fikir ayrılığına baxmayaraq, onlar milli
məsələlərdə daim bir-birinə dəstək verəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, bizə çox lazımdır, həddindən artıq lazımdır. Təəssüf ki, biz bu barədə
geridəyik. Doğrudur, demokratiya yolu ilə gedən yeni müstəqil ölkələrin heç biri bu səviyyəyə gəlib
çatmayıbdır. Buna müəyyən qədər zaman lazımdır, təcrübə lazımdır. İnsanlar bu mədəniyyəti ? demokratiya
mədəniyyətini, müxalifət mədəniyyətini, iqtidar mədəniyyətini mənimsəməlidirlər. Bunun üçün zaman və bir də
istək lazımdır ki, bu, mənimsənilsin.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, bizə 200 ildən də artıq vaxt lazım olmuşdur ki, demokratik
təsisatların hamısı var qüvvəsi ilə işləsin. Lakin indinin özündə də qarşımızda çətinliklər çoxdur və biz onları
hələ dəf etməkdəyik. Bizə həqiqətən uzun müddət lazım oldu ki, elə cəmiyyət yaradaq ki, orada hər kəs özünü
siyasi sistemin bərabər hüquqlu üzvü hesab edə bilsin.
Digər tərəfdən, cənab prezident, mən Azərbaycanda siyasi liderliyin keyfiyyətinə valeh olmuşam. Ona
görə də belə fikirdəyəm ki, Azərbaycana bütün bunları həyata keçirmək üçün Birləşmiş Ştatlar kimi 200 il lazım
olmayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, əlbəttə ki, biz 200 il gözləyə bilmərik. Bir də ki, axı, mən 200 il yaşaya
bilmərəm.
Y a n K a l i t s k i: Heç olmasa, 50 il.
H e y d ə r Ə l i y e v: 50 il. Bəli, bir 25 il də yaşasam, 25 ilə gəlib çata bilərik.
Y a n K a l i t s k i: Xeyr, cənab prezident. Mən elə bilirəm ki, 50 ildən az yaşamayacaqsınız. Cənab
prezident, ona görə hesab edirəm ki, heç 50 il də lazım olmayacaqdır. Belə məhsuldar iş gedəndən sonra burada
demokratiya tam bərqərar olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Buyurun, sizi dinləyirəm.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, Sizinlə üç mövzu ətrafında müzakirə aparmağı təklif edirəm.
Birincisi ? iqtisadiyyat mövzusudur. Mən istərdim ki, hazırda ölkələrimiz arasında mövcud olan iqtisadi
münasibətləri və gələcək əməkdaşlığımızın konturlarını müzakirə edək. İkinci mövzu neft və qazın nəqli
məsələsidir. Bu məsələni də Sizinlə müzakirə etmək istəyirəm. Üçüncüsü isə Qafqazda iqtisadi və siyasi
vəziyyət və perspektivlər barədədir.
Cənab prezident, Sizə məlum olduğu kimi, Bakıya gəlməzdən əvvəl mən Türkiyədə oldum, ondan sonra
Ermənistanda görüşlər keçirdim. Gürcüstanda da prezident Şeverdnadze ilə görüşdüm. Prezident Şevardnadze
mənim vasitəmlə Sizə səmimi salamlarını göndərərək dedi ki, Sizinlə tezliklə görüşünü çox böyük səbirsizliklə
gözləyir.
Cənab prezident, nə qədər ki, mətbuat nümayəndələri buradadır, son sözümü demək istəyirəm. Mən Sizi
təbrik etmək istəyirəm ? bu həftə Gürcüstan nümayəndələri ilə birlikdə İstanbulda çox böyük tərəqqi əldə
etmisiniz. Mən bunu deyərkən əsas ixrac kəmərini nəzərdə tuturam. Cənab prezident, bu münasibətlə mən ilk
növbədə Sizi və prezident Şevardnadzeni təbrik etmək istəyirəm. Bu əməkdaşlığı Siz başlamısınız, onun
təşəbbüskarı Siz olmusunuz. Məhz Sizin sayənizdə bu regiondan Türkiyəyə və sonra Qərbə uzanacaq boru
kəməri reallığa çevrilmişdir. Elə bilirəm ki, Sizin sayənizdə, prezident Şevardnadzenin, prezident Dəmirəlin
sayəsində biz Bakıdan Tbilisiyə, daha sonra Ceyhana uzanacaq boru kəmərini inşa edəcəyik və Azərbaycanın
enerji ehtiyatları müvəffəqiyyətlə Türkiyəyə, oradan da Qərb bazarlarına çatdırılacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, beş ildir ki, biz bunun üçün çalışmışıq. Noyabr ayında İstanbulda prezident
Bill Klintonun iştirakı ilə müqaviləni imzaladıq. Ondan sonra məsələ bir az gecikdi. Amma bilirsiniz, bu, bizə
görə, bizdən asılı deyildi. Gürcüstanlı dostlarımız bəzi şərtlər qoydular. Biz onlara izahatlar verdik. Amma
bilirəm ki, məsələnin həll edilməsində Sizin ? Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi rolu oldu. Səfir Vulf bu
barədə həm Bakıda, həm Ankarada, həm də İstanbulda çox çalışmışdır. Məsələ həll edilibdir. Amma bilirsiniz,
bir məsələ qalıbdır ? tarif məsələsi.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, bu, kiçik məsələdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, kiçik məsələ deyil, böyük məsələdir. Bu, bizim üzərimizdədir. Bəlkə
Gürcüstan hesab edir ki, bu, kiçik məsələdir, çünki onlar daha yüksək tarif istəyirlər. Ancaq bunu da həll
edəcəyik. Mən göstəriş vermişəm, bizim nümayəndə heyəti bu gün baş nazirin yanında bu məsələni müzakirə
edir, mənə məruzə edəcəklər. Güman edirəm, mən Gürcüstana gedənə qədər bu məsələni həll edəcəyik.
Bu yaxın vaxtlarda Gürcüstana gedəcəyəm. Sadəcə, işlər çoxdur, 15 gün ölkədə olmamışdım. Mən
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prezident Şevardnadzeni Azərbaycanın ən yüksək ordeni ilə təltif etmişəm.
Y a n K a l i t s k i: Çox gözəl.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, dünən mətbuatda dərc olunubdur.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, mən tam əminəm ki, həm Gürcüstan tərəfindən, həm də
Azərbaycan tərəfindən danışıq aparan şəxslər məsələni o qədər daraldacaqlar ki, Sizinlə prezident
Şevardnadzenin görüşü çox uğurlu olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, bu məsələ görüşə qədər həll ediləcəkdir.
Y a n K a l i t s k i: Cənab prezident, mətbuata sözünüz yoxdursa, bəlkə biz müzakirəyə keçək?
H e y d ə r Ə l i y e v: Sözüm yoxdur, təşəkkür edirəm.
"Azərbaycan" qəzeti, 04 mart 2000-ci il
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RUSİYA JURNALİSTLƏRİNİN BÖYÜK BİR QRUPU İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün mən bütün günü müxtəlif nümayəndə heyətləri ilə görüşmüşəm. Sizdən
sonra daha bir görüşüm var. Tez-tez belə olur. Bizə çoxlu adam gəlir və təbii ki, hamı da prezidentlə görüşmək
istəyir. Mən imtina etmirəm, ancaq bu, olduqca çox vaxt aparır. Əlbəttə, bu, sizə aid deyil, sadəcə olaraq, mən iş
günümün necə keçdiyi barədə məlumat verirəm.
Mən sizi salamlayıram. Şadam ki, Rusiyanın bir çox mətbu orqanlarını təmsil edərək, ölkəmizin həyatı ilə
tanış olmaq üçün belə böyük heyətlə Azərbaycana gəlməyə təşəbbüs göstərmisiniz. Prinsipcə biz buna çox
maraq göstəririk, çünki istəyirik ki, Rusiya ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında təsəvvür obyektiv olsun.
Bundan ötrü isə hər şeyi gərək özün görəsən, eşidəsən, hiss edəsən. Amma təəssüf ki, heç də həmişə belə olmur.
Rusiyanın bəzi qəzetləri bilmirsən haradan götürülmüş və nə üçün götürülmüş materiallar dərc edirlər. Son bir
neçə ayda Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrində Çeçenistan hadisələri ilə və ümumən digər hadisələrlə
bağlı Azərbaycan haqqında dezinformasiya, mənfi xarakterli materiallar xüsusilə tez-tez dərc olunmağa başlanmışdır.
Təkrar edirəm, biz sizin köməyinizi istəyirik, təşəbbüsünüzü alqışlayaraq böyük məmnuniyyətlə görüşə
gəldim. Əgər bu görüş bir qədər əvvəl başlasaydı, onda, əlbəttə, biz sizinlə daha çox ünsiyyətdə olardıq. Buna
baxmayaraq, nə qədər lazımdırsa, o qədər də ünsiyyətdə olacağıq.
Mən sizin haraya getməyinizdən və nə kimi işlər görməyinizdən xəbərdaram. Doğrudur, bu, həm çoxdur,
həm də azdır. Gördüklərinizin, keçirdiyiniz görüşlərin çox və ya az olmasının hər halda, fərqi yoxdur, siz yəqin
şəhərə də baxmısınız, Naxçıvana gedib-gəlməyə də macal tapmısınız.Bu da çox maraqlı və vacibdir, çünki
bizim bu muxtar respublikamız Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı düşmüşdür və onunla yalnız hava nəqliyyatı
ilə əlaqə saxlanılır. Başqa heç nə yoxdur. Naxçıvana maraq göstərməyiniz çox yaxşıdır.
İndi deyin görək, söhbəti necə aparacağıq? Siz məndən soruşacaqsınız, yoxsa? Buyurun.
V s e v o l o d B o q d a n o v (Rusiya Jurnalistlər İttifaqının sədri): Hörmətli Heydər Əliyeviç, əvvəla,
əlbəttə, bu nümayəndə heyəti çox məşhur nəşrlərin jurnalistlərindən ibarət çox geniş heyətdir. Düşündüm ki,
bizi nümayəndə heyəti adlandırmaqda Siz bəlkə də tam haqlı deyilsiniz. Axı biz buraya öz adamımızın yanına
gələn kimi gəlmişik. Biz Sizi gözəl tanıyırıq, Sizə hörmət edirik, Sovet İttifaqı dövründə Moskvadakı fəaliyyətinizi xatırlayırıq.
Jurnalistlərin Sizə münasibəti həmişə çox hörmətcil olubdur. Buna görə də istərdik ki, Siz bizi rəsmi
nümayəndə heyəti kimi deyil, hər şeydən əvvəl dostlar, həmkarlar kimi qəbul edəsiniz. Moskvada kitab sərgiyarmarkasını necə açdığımızı xatırlayıram. Sizin adınızla bağlı daha bir çox işləri də yada salmaq olar. Sizi
görmək bizə çox xoşdur, bir də ona görə ki, Siz Moskvadakına nisbətən indi, hətta deyərdim, bir qədər cavan və
enerjili görünürsünüz. Adam istər-istəməz belə qənaətə gəlir ki, yəqin yaşa dolduqca daha güclü və daha cavan
olmağa imkan verən həyat yolu tapmaq olar.
Sizə olan münasibətimizi təsdiqləmək üçün, əvvəla, bizim müharibə iştirakçılarından marşal Jukov adına
«Cəsurluğa və vətənə məhəbbətə görə» medalını Sizə təqdim etmək istərdim, çünki Moskvada Sizinlə
işlədikləri günləri onlar da xatırlayırlar. Qələbənin qarşıdakı 55 illiyi ilə əlaqədar bunun xüsusi əhəmiyyəti var.
İkincisi, bizim Jurnalistlər İttifaqının bu yaxınlarda 80 illiyi tamam oldu və biz yubiley medalı buraxdıq.
Mən onu Sizə bütün jurnalistlər adından təqdim edirəm. İcazə verin, kiçik bir suveniri – bizim gümüş jurnalist
qələmini də yadigar olaraq Sizə təqdim edim. Bu qələm Moskvadakı jurnalist həmkarlarınızı Sizə
xatırladacaqdır.
Burada təklif etmək istədiyimiz iki layihə barədə də bir neçə kəlmə demək istərdim. Birinci layihə
jurnalistlərin Xəzər boyunca beynəlxalq avtoekspedisiyasına aiddir. Biz istərdik ki, Siz bu layihəni
dəstəkləyəsiniz.
Avtoyürüş YUNESKO-nun və BMT-nin himayəsi ilə may ayında keçiriləcək, biz Qazaxıstanda və İranda,
buna böyük maraq göstərən Türkiyədə, Çeçenistanın döyüş əməliyyatları gedən rayonunda, habelə Dağıstanda
olmaq fikrindəyik. Ekspedisiyadan məqsəd hər bir xalqda, hər bir ölkədə xeyirxah qəlbli insanlar tapmaqdır.
Beləsi özgə uşaqlarını saxlayan qadın da ola bilər, Xəzər ətrafında sülh problemi sarıdan narahatlıq keçirən hər
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hansı bir siyasi xadim də ola bilər. Ekspedisiyada iştirak etmək üçün çoxlu müraciət, o cümlədən Yaponiya və
Koreyadan da müraciətlər almışıq. Biz onu Kazanda böyük «Dəyirmi masa» arxasında görüşlə başa çatdırmaq
istərdik. Şaymiyev orada toplaşmağa dəvət edir. Beləliklə, ekspedisiya bütün Xəzər ölkələrindən keçəcək və
buna görə də Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox vacibdir. Biz Sizə ətraflı məktub yazıb verəcəyik. Biz artıq
yazmışıq, lakin hələlik cavab almamışıq, buna görə də daha ətraflı məktub yazıb Sizə göndərəcəyik.
İndi də ikinci layihə haqqında. Biz Bakıda sizin bir çox nazirliklərin, baş idarələrin rəhbərləri ilə görüşdük və
onlar deyirlər çox pis haldır ki, Azərbaycanla Rusiya arasında nə isə bir ayrılıq düşübdür, biz əməkdaşlıq edə və
bir-birimizə daha yaxın ola bilərdik. Məsələn, burada istehsal edilən mallardan söhbət getdi. Söhbət ən əvvəl
kənd təsərrüfatı məhsullarından və başqa məhsullardan gedir. Azərbaycanda istehsal olunan və Moskvada,
Rusiyada satıla biləcək bütün məhsulların Moskva Sənaye-Ticarət Palatasının, Bələdiyyə İdarəsinin Jurnalistlər
Birliyinin himayəsi ilə Moskvada təxminən iki həftəlik böyük bir sərgisini təşkil etmək və keçirmək ideyası da
məhz buradan yaranmışdır. Mənə elə gəlir ki, indiki halda bu, nəinki iqtisadiyyat üçün, həm də hansısa digər
baxımdan da faydalı olardı. Çünki indi sizin ölkənizdən olan bir çox adamlar Moskvada işləyir, bazarlarda
Afrika və Cənubi Amerika tərəvəzi və meyvələri satırlar. Bütün bunlarda bir mənasızlıq var. Zənnimcə, bütün
bunları qarşılıqlı münasibətlərin, əməkdaşlığın, dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın normal məcralarına keçirmək
lazımdır. Bu gün təklif etmək istədiklərimiz bax, bunlardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, respublikamıza gəlişinizdən məmnun qaldığımı bir daha bildirirəm. Dediyim
kimi, biz bunu çox istəyirik, xüsusilə də şəxsən mən çox istəyirəm. İkincisi, bu medallarla, xüsusən Jukov
medalı ilə – bu, mənim üçün çox əziz, çox xoşdur, - təltif etməklə mənə göstərdiyiniz diqqətə görə sizə təşəkkür
edirəm. Əlbəttə, Jurnalistlər İttifaqının medalına görə də. Mən jurnalistləri həmişə sevmişəm, onlarla həmişə
dost olmuşam. Amma jurnalistlərin medalını alıb-almadığım yadımda deyildir. Yəqin ki, almamışam və bu, ilk
medaldır. Bütün bunlara görə sağ olun.
O ki qaldı təkliflərinizə, onlar tamamilə məqbuldur. Hesab edirəm ki, Xəzər boyunca avtosəyahət ideyası
yaxşı ideyadır. Bizdən, Azərbaycandan nə asılıdırsa, biz hamısını etməyə hazırıq. Əgər daha ətraflı məktub
göndərmək istəyirsinizsə, göndərin, mən sərəncam verərəm və öz hissəmizi tamamilə yerinə yetirmək üçün
Azərbaycanda hər şeyi edərlər.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının sərgisi haqqında təklifinizə gəldikdə isə, bu, yaxşı təklifdir. Azərbaycanda
müxtəlif meyvələr, tərəvəzlər çoxdur və yeri gəlmişkən, onlar çox dadlıdır. Vaxtilə, Sovetlər İttifaqının
tərkibində olduğumuz dövrdə Azərbaycan xüsusən mərkəzi Rusiyaya, Moskvaya, Leninqrada və başqa şəhərlərə
bu cür məhsul göndərənlərdən biri idi. Xatirimdədir, o vaxtlar Azərbaycanı, xüsusən onun cənub, Lənkəran
zonasını Ümumittifaq bostanı adlandırırdılar, çünki onda biz martda yetişən faraş kələm hasil edir və onu
Moskvaya, Leninqrada, digər mərkəzi şəhərlərə göndərirdik. Doğrudur, bu, bizi çox zəhmətə salırdı, çünki bu
məhsul tez xarab olur, vaqonlar, refrijeratorlar lazım idi. Biz onları alır, məhsulu yükləyib yola salırdıq.
Haradasa, nəsə lazımınca olmurdu. Buna baxmayaraq, Azərbaycanda işlədiyim o illərdə biz Moskvaya,
Leninqrada, Rusiyanın digər mərkəzi şəhərlərinə ildə 200, 250, bəzən isə 300 min ton faraş tərəvəz – əvvəlcə
kələm, sonra xiyar, pomidor, badımcan göndərirdik.
Bu, yaxşı idi. Əvvəla, biz bu şəhərlərdə adamların tələbatını ödəyirdik, ikincisi, adamlar bu məhsulu əkibbecərir və pul qazanırdılar. Yadımdadır, təkcə Lənkəran rayonunun təxminən 200 min ton faraş kələm
yetişdirdiyi həmin zonada indi 15–20, bəlkə də uzağı 30 min ton faraş kələm istehsal edilir, çünki bu,
Azərbaycanın tələbatını ödəyir. Doğrudur, son vaxtlar onlar birbaşa əlaqələr yaratmışlar və öz məhsulunu
göndərirlər. Ona görə də bu sərgini keçirmək təbii ki, yaxşı olardı.
Bax, siz dediniz ki, Cənubi Amerikadan gətirilmiş meyvə satılır. Bəli, bu isti ölkələrdə elə meyvələr var ki,
onlar Azərbaycanda, digər Qafqaz, Orta Asiya ölkələrində yetişmir və təbii ki, onları gətirmək lazımdır.
Bununla yanaşı, başa düşmək olmur ki, özümüzdə daha yaxşı meyvə və tərəvəz olduğu halda, onları haradansa
uzaqlardan gətirməyə nə ehtiyac var. Mən bu işlərə belə baxıram: bu, hər şeyin təşəkkül tapmağa başladığı, bir
növ, çalxalanma gedən dövrdür. Bu, keçib gedəcəkdir. Məsələn, bir vaxtlar Azərbaycan Rusiyaya şərab və şərab
məhsulları göndərirdi. Hətta Sovet hökumətinin xüsusi təkidi ilə biz, əlbəttə, şərab üzümü yetişdirmək üçün
burada çox geniş sahələrdə üzüm bağları salmışdıq.
Mən burada işləyərkən Aleksey Nikolayeviç Kosıginlə olmuş söhbətlərimizi xatırlayıram. O, mənə dəfələrlə
demişdi: bu necə işdir, bizim şərab məhsullarına, təbii olaraq, üzümə tələbatımız 8-10 milyon tondur. Fransa 50
milyon ton üzüm istehsal edir, İtaliya da təxminən bir o qədər istehsal edir, biz isə cəmi 4-5 milyon ton. Buna
görə də məsələ qaldırdılar, qərar qəbul etdilər, tapşırıq verdilər, təbii ki, bütün lazımi vasitələrlə təmin etdilər və
biz qısa müddətdə, beş ildə burada üzüm plantasiyaları salınması işini genişləndirdik. Özü də, bunun məhz
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burada edilməsi təsadüfi deyildi. Alimlər, mütəxəssislər Sovetlər İttifaqının digər regionlarını öyrənərək belə bir
qənaətə gəldilər ki, ən əlverişli torpaq–iqlim şəraiti Azərbaycandadır. Bir sözlə, bu, bizim icadımız deyildi.
Biz bu işi yaxşı həyata keçirdik. Xatirimdədir, 1981-1982-ci ildə bütün Sovetlər İttifaqında istehsal olunan 6
milyon ton üzümün 2 milyon tonunu biz verdik. Çoxlu şərab zavodları, ilkin şərab emalı zavodları tikdik.
Əlbəttə, adamlar bunun hesabına yaxşı qazanır və təbii ki, şərab məhsulları ilə təmin edirdilər. O vaxtlar biz
hətta Sibirdə, İrkutskda, Altayda, Rostov vilayətində, digər yerlərdə çoxlu şərab zavodu tikdik. Biz oraya
sisternlərlə şərab məhsulu göndərirdik, orada isə onları şüşələrə doldurub satırdılar.
Əlbəttə, Qorbaçov, Liqaçov və onun dəstəsi antialkoqol siyasətinə başlayaraq bu işə böyük zərbə vurdular.
Burada bütün üzümlükləri kəsib doğradılar. Halbuki onlar çox böyük zəhmət bahasına və olduqca böyük vəsait
hesabına yaradılmışdı. Yaxşı, əgər söhbət arağa qarşı mübarizədən gedirsə, bunun üzümə nə dəxli vardı. Yeri
gəlmişkən, yenə də mərhum Aleksey Nikalayeviç Kosıgini xatırlayıram. O deyirdi, bilirsinizmi, əgər biz böyük
miqdarda keyfiyyətli şərablar istehsal edib, ölkəmizin əhalisini onunla təmin etsək, onda əhaliyə araq içməyi
tərgidərik. Zənnimcə, o, düzgün mühakimə yürüdürdü. Çünki şərab, hər halda, araq deyildir.
1985-ci ildə antialkoqol mübarizəsi deyilən mübarizə başlanan vaxtlarda mən Moskvada işləyirdim, Siyasi
Büronun üzvü idim və hətta bu məsələ üzrə komissiyanın üzvü idim. Ona Rıjkov başçılıq edirdi. Bununla
yanaşı, partiyanın Mərkəzi Komitəsində Liqaçovun rəhbərliyi ilə qrup fəaliyyət göstərirdi, bu qrupu
alkoqolizmə qarşı mübarizənin necə həyata keçirildiyini yoxlamaq üçün hər 15 gündən bir respublikalara
göndərirdilər. Onlar gəlib soruşurdular – nə üçün sizdə üzümlüklər qalır? Onları kəsib doğrayın.
Onda mən Qorbaçova da, Liqaçova da deyirdim – bilirsinizmi, siz heç də lazımi istiqamətdə hərəkət
etmirsiniz. Azərbaycanlılar dini əqidəyə görə, prinsipcə, alkoqollu içkilər içmirlər. Bir vaxtlar içmək qadağan
olunmuşdu. Doğrudur, indi içirlər, lakin, hər halda, o qədər də yox. Siz isə hey oraya gedir, üzümlükləri məhv
etdirirsiniz. Bu, birincisi. İkincisi isə, o vaxtlar mən bu ideyanı ümumən dəstəkləmirdim, hərçənd, onlara
deyirdim ki, mənim üçün fərqi yoxdur – mən içki içən deyiləm, Azərbaycan xalqı da içki içməyən xalqdır və
indiki halda onun üçün problem yoxdur. Buna baxmayaraq, siz inzibati metodlarla Rusiyanı araq içməkdən necə
tərgitdirə bilərsiniz? Amma nə olsun, istədiklərini etdilər. İş hətta cəfəngiyata gəlib çıxırdı. O vaxtlar Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini kimi, mən ticarətə də kuratorluq edirdim, bu komissiyanın üzvü idim. Mənə
müxtəlif yerlərdən materiallar gəlirdi, hətta bir növ konyunktura var idi – bir halda ki, alkoqolizmə qarşı
mübarizə gedir, deməli, hər kəs özünü göstərmək istəyirdi, amma hamı yox. Bir dəfə Siyasi Büroda dedilər ki,
pivə zavodlarını bağlamaq lazımdır, çünki pivədə alkoqol var. Həmin vaxt isə keyfiyyətli pivə istehsalı üçün
xaricdən bir neçə pivə zavodu alınmışdı. Onları bağladılar.
Sonra Leninqraddan hansısa alimlər qrupu məktub yazmışdı ki, uşaq kefirində alkoloq var. Xatirimdədir, o
vaxtlar Partiya Nəzarəti Komitəsinə başçılıq edən Solomentsev bu məktubu mənə göndərmişdi. Deyirəm –
bilirsinizmi, axı mən mütəxəssis deyiləm, bununla belə, necə yəni uşaq kefirində də alkoqol var? Onu da
qadağan etmək lazımdır? Yeri gəlmişkən, mən səhiyyənin də kuratoru idim və bu məktubu səhiyyə nazirinə,
Tibb Elmləri Akademiyasının prezidenti Nikolay Nikolayeviç Bloxinə göndərdim. Əlbəttə, onlar güldülər.
Bununla belə, nə etmək olar? Axı bu, MK-nın tapşırığı idi və məsələni aydınlaşdırmaq lazım idi. Onlar yığışıb
müzakirə etdilər və yazdılar ki, bu, doğru deyildir. Mən məktub göndərdim ki, mütəxəssislər deyirlər, bu,
həqiqətə uyğun deyildir. Amma yox ki, yox, dedilər ki, «alkoqol var, kefiri qadağan etmək lazımdır». Görün,
necə cəfəngi bir zəmanə yaşamışıq.
Mən əsas mövzudan bir qədər yayındım, o mənada ki, bəli, indi biz bu imkandan məhrum olmuşuq. İndi
Rusiyaya şərabı daha haralardan gətirmirlər, hətta, doğru dediniz ki, Cənubi Amerikadan da gətirirlər. Özü də,
təkcə Rusiyaya yox. Bizə də şərab gətirirlər. Azərbaycana şərabı müxtəlif ölkələrdən gətirirlər. Halbuki
özümüzün əla şərablarımız var. Bizim əla şampan şərabı istehsal edən şampan şərabları zavodumuz var. Amma
kənardan gətirirlər. Azad ticarətdir, necə deyərlər, bazar iqtisadiyyatıdır. Bununla belə, hesab edirəm ki, hər
halda, Azərbaycanda bu sahədə qayda-qanun yaratmaq lazımdır. Çünki əgər azərbaycanlılar Azərbaycan şərabı
içsələr, elə bunun özü kifayətdir. Onların Fransa, Avstraliya və ya Kaliforniya şərabı içmələri vacib deyil. Yəni,
sizin bu fikrinizi dəstəkləyirəm ki, bunu etmək olar. Sadəcə, bunu praktik olaraq necə təşkil etmək barədə
düşünmək lazımdır. Əgər bu məsələ barədə də təkliflər varsa, mən bizim Nazirlər Kabinetinə tapşıraram, onlar
bu işlə məşğul olarlar.
V l a d i m i r K u z n i ç e v s k i («Rossiyskaya qazeta»): Cənab prezident, bu gün səhər biz Baş nazirin
müavini Əli Həsənovun müşayiəti ilə qaçqınlar yaşayan rayona getdik. Təəssüratımız dəhşətlidir. Bu adamlar
səkkiz ildir əsl ekstremal şəraitdə yaşayırlar. Biz özümüz gördük, bəziləri, obrazlı desək, bağlamalarını açmırlar,
səkkiz ildir geriyə qayıdacaqları günü gözləyirlər. Bizə dedilər ki, qaçqınların ümumi sayı təqribən 950 min
nəfərdir. Onların 50 mini Dağlıq Qarabağdan, 900 mini hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarət etdikləri
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yeddi rayondandır. Bütün bunlara baxmaq ağırdır. Odur ki, belə bir sualım var: xahiş edirəm deyəsiniz, indi bu
müşkül düyünü açmaq daha ağıllı bir iş olmazdımı? Yəni, Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermədən, ona
müstəqillik vermək və qaçqınların Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarət etdiyi yeddi rayona qayıtmasından
ötrü bu rayonların qaytarılması üçün erməni tərəfi ilə kompromisə getmək, sonra isə söhbəti Dağlıq Qarabağın
statusuna dair siyasi danışıqlar müstəvisinə keçirmək daha ağıllı bir iş olmazdımı? Məsələn, Kuril adalarından
dördü barədə Rusiyanın Yaponiya ilə apardığı danışıqlar kimi, bu söhbəti də illərlə aparmaq olar.
Gördüklərimizdən və azərbaycanlılarla söhbətlərimizdən məndə belə bir təəssürat yarandı ki, Siz ölkədə xalq
arasında olduqca böyük nüfuza maliksiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər şeydən öncə, qaçqınlarımızın yaşadıqları yerlərə getdiyinizə görə sizə təşəkkür
edirəm. Qaçqınlarımız burada, Bakıda çoxdur. Amma nəzərə alın ki, buradakı şərait daha yaxşıdır. Onlar ağır
şəraitdə də olsa, hər halda, binalarda yaşayırlar. Sizdən çox xahiş edərdim ki, gələn dəfə qaçqınların çadır
düşərgələrinə də gedəsiniz. Jurnalistlərin hamısına olmasa da, müəyyən qrupuna vertolyot verərəm, oraya
maşınla da getmək olar. Onlar 8 ildir çadırlarda yaşayırlar. Axı çadır da tab gətirmir – gah qar, gah yağış yağır,
gah da qızmar yay olur. Onların bu çadırlarda necə yaşadıqlarını təsəvvürə gətirmək çətindir. Mən vaxtaşırı bu
düşərgələrə gedirəm və hər dəfə də oradan, demək olar, xəstə halda qayıdıram.
Ölkəmizə gələn əcnəbilər bəzən oralarda olublar. Çoxlarından danışmayacağam. Bir dostum var –
Rostropoviç, siz onu tanıyırsınız, onun özü bakılıdır, buraya gəlib-gedir. İki il əvvəl buraya gəldikdə məhz
çadırlarda yaşayan qaçqınların yanına getmək istədiyini bildirdi. Təbii ki, biz ona kömək etdik, vertolyot verdik.
O, oraya gedib qayıtdı, axşam isə mən onunla görüşdüm və gördüm ki, ağlayır, göz yaşları dayanmır. O deyirdi:
mən heç təsəvvür etməzdim ki, adamlar bu cür şəraitdə yaşaya bilərlər, özü də illərlə.
Bilirsiniz, bu çadırlarda uşaqlar doğulur, insanlar həyatdan köçür, nikahlar bağlanılır. Bir dəfə orada olarkən
gördüm ki, bir neçə qadın sacda çörək bişirir. Görürəm ki, çoxlu çörək bişiriblər. Soruşuram: bu qədər çörək
nəyə lazımdır? Deyirlər: biz toya hazırlaşırıq. Soruşuram: bəs bəy kimdir, gəlin kimdir? Bir cavan oğlan
yaxınlaşdı, yəqin 18-19 yaşında olardı, arıq idi. Deyirlər: bax, bəy bu oğlandır, bizim oğlumuzdur. Soruşuram:
bəs gəlin hanı? Cavab verirlər ki, gəlin başqa rayondadır. O da çadırda yaşayır. Deyirəm: toy olacaq? O, cavab
verir: biz bax burada hazırlaşırıq, sonra gedib gəlini gətirəcəyik və burada toy edəcəyik. Siz təsəvvür
edirsinizmi, 3-4 adam üçün nəzərdə tutulan bir çadırda, bir damın altında on nəfər yaşayır. İndi görün təzə ailə
quranlar nə etsinlər? Axı bir ailə çadırdan çıxmalıdır, onu, heç olmasa, ilk günlərdə cavanlara verməlidirlər ki,
onlar normal yaşaya bilsinlər. Xahiş etdim ki, toy olanda məni də çağırsınlar. Axı toylar tez-tez olmur. Mən
oraya getdim. Doğrudur, həmin vaxtadək burada bir neft şirkətindən xahiş etdim, bu şirkət çadır şəhərciyinin
mərkəzində toy etmək, müxtəlif tədbirlər keçirmək mümkün olan ev tikdirdi.
Mən oraya getdim. Bu ev təxminən yüz adam tuturdu, daha bir neçə yüz adam isə evin ətrafına, bu toya
toplaşmışdı. Son 20 ildə və ya hətta 30 ildə toya getdiyim yadımda deyildir. Bu toyda isə oldum. Orada iki cüt
gənc ailə qururdu. Belə ağır şəraitdə yaşamalarına baxmayaraq, qızlar da, oğlanlar da, valideynləri də xoşbəxt
idilər. Mən onlarla birlikdə oldum, oxuduq, oynadıq. Yəni, başa düşürsünüzmü, insan ən ağır şəraitə alışır.
Təsəvvürə belə gətirmək çətin idi ki, insan bu cür şəraitdə yaşaya bilər, amma yaşayır. Lakin bu o demək deyil
ki, onların bundan sonra da belə yaşaması ilə razılaşmalıyıq. Biz onları xilas etməli, bu vəziyyətdən
çıxarmalıyıq. Biz məhz bu istiqamətdə işləyirik. Axı siz bilirsiniz ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq
Qarabağla əlaqədar münaqişə hələ 1988-ci ildə yaranmışdı. O vaxt Sovetlər İttifaqı var idi, yeri gəlmişkən, onda
bu münaqişəni dayandırmaq, onun böyüyüb müharibəyə çevrilməsinə yol verməmək tamamilə mümkün idi.
Lakin o vaxt bunu etmədilər. Niyə? Başa düşmürəm. Bilmirəm, bəlkə də o vaxtlar bunu sovet rəhbərliyindən
kimlərsə istəyirdi. Bilmirəm.
Hər halda, Sovet dövləti, - sizli-bizli hamımızın tanıdığı, xüsusən mənim tanıdığım, çünki mən bu dövlətin
dövründə daha çox yaşamışam və onun ali orqanlarında işləmişəm, o, güclü dövlət idi, - bu cür halların qarşısını
çox uğurla ala bilərdi.
Yeri gəlmişkən, bu, ermənilərin Dağlıq Qarabağ barəsində heç də ilk iddiası deyildir. Keçmiş vaxtlarda
Ermənistanın, əsasən, ədəbiyyat, mədəniyyət xadimləri arasından ayrı-ayrı qruplar Moskvaya məktub
göndərirdilər ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək lazımdır. Həmin məktublara baxılırdı, ermənilərə
izah edirdilər ki, bu qeyri-mümkündür, onlar bu məsələni əbəs yerə qaldırırlar, biz hamımız bir dövlətdə –
Sovetlər İttifaqında yaşayırıq. Amma 1988-ci ildə bu məsələ ortaya çıxanda, ona başqa cür yanaşıldı. Bəziləri
bu işi hətta təşviq edirdilər. Budur, indi Azərbaycan üçün də, Ermənistan üçün də belə bir müsibət var.
Doğrudur, Azərbaycan daha çox zərər çəkmişdir, çünki onun ərazisinin 20 faizi işğal altındadır və sizin
dediyiniz kimi, işğal edilmiş bu rayonlardan təxminən bir milyon adam qovulmuşdur.
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Biz neçə illərdir danışıqlar aparırıq. Mən Azərbaycana rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra ilk öncə müharibəni
dayandırmağa çalışdım. 1994-cü ilin mayında biz müharibəni dayandırdıq, baxmayaraq ki, ərazimiz işğal edilib,
bir milyon adam yaşayış yerlərindən qovulub, çoxlu insan həlak olmuşdur. Lakin o vaxt da düşünürdüm, indi də
belə düşünürəm ki, müharibə bütün hallarda hamı üçün zərərlidir. Buna görə də biz müharibəni dayandırdıq,
danışıqlar apardıq. Dağlıq Qarabağın statusuna, sizin dediyiniz məsələyə gəldikdə isə, biz artıq bir çox
variantları müzakirə etmişik. Doğrudanmı siz düşünürsünüz ki, biz bu məsələnin həllini istəmirik? Amma
Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe tutur.
Bilirsiniz ki, ATƏT-in tərkibində Minsk qrupu var və o, həmin məsələ ilə məşğul olur. Minsk qrupuna
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa başçılıq edirlər. Bu ölkələr məsələnin həllinə, necə deyərlər, təsir
etmək imkanına malikdirlər. Lakin bu, baş vermir. Yeri gəlmişkən, siz Rusiyadansınız. Ona görə də demək
istəyirəm ki, ATƏT-ə və ya Minsk qrupuna daxil olan hər hansı digər ölkəyə nisbətən Rusiya bu məsələnin həlli
üçün daha üstün mövqeyə malikdir. Ancaq bu iş görülmür.
Biz bəyan etmişik və bəyan edirik ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək özünüidarə
statusu verilə bilər. Amma Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu verilməsini tələb edir. Əvvəla,
Dağlıq Qarabağ kiçik bir yerdir, indi orada təxminən 60 min adam yaşayır. Ən yaxşı dövrlərdə orada 170 min
adam yaşayırdı, onların 30 faizi azərbaycanlılar, 70 faizi ermənilər idi. Azərbaycanlıları oradan qovub
çıxartmışlar, ermənilərin bir qismi oradan köçüb getmişdir. Orada ağır şəraitdə yaşayırlar, lakin buna
baxmayaraq, müstəqil dövlət, beynəlxalq hüququn subyekti olmaq istəyirlər. Biz bunu edə bilmərik. Əgər indi
biz bu statusla razılaşsaq, onda bu, məsələnin artıq qəti həlli olar və bundan sonra heç bir danışıq gedə bilməz.
Bax, Rusiya Çeçenistanda müharibə, özü də ağır, çox ağır müharibə aparır. Nəyin naminə? Öz ərazi
bütövlüyünü qoruyub saxlamaq naminə. Bu prinsipi biz də dəstəkləyirik. Çünki beynəlxalq hüquq, xüsusən
1975-ci ildə qəbul olunmuş Helsinki aktı hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığını əsas prinsip
hesab edir.
Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu verilsə, bu o deməkdir ki, Azərbaycan öz ərazisinin bir hissəsini itirir.
Lakin ona yüksək özünüidarə statusu verilməsi o deməkdir ki, həm onlar özünüidarə hüququ alırlar, həm də
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmur. Özü də, biz onlara dünya praktikasında mövcud olan hər hansı ən
yüksək statusu təklif etmişik. Məsələn, Rusiyanın tərkibində Tatarıstan var. Bir baxın, o, nə kimi böyük
hüquqlara malikdir. Bununla belə, o, Rusiyanın tərkibindədir. Bir sözlə, biz bunu etmək istəyirik, amma
Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini müxtəlif səbəblərə görə ələ keçirmiş Ermənistan tərəfi, təəssüflər olsun, indi
bundan öz məqsədinə nail olmaq üçün təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir.Biz isə bununla razılaşa bilmərik.
Düşünürəm ki, bu ağır şəraitdə yaşayaraq artıq səkkiz ildən bəri dözən qaçqınlarımız yenə də dözərlər ki,
Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı barədə hüququnu, hər halda, qoruya bilsin.
N i k o l a y T a r a s e n k o («Ekonomiçeskaya qazeta»): Hörmətli cənab prezident, biz bu siyasi
problemləri əyani şəkildə görmüşük. Bilirik ki, Sovet hakimiyyətinin bütün illəri ərzində iqtisadiyyat, təəssüflər
olsun, siyasətin girovu olmuşdur. Sizə elə gəlmirmi ki, iqtisadi problemləri həll etməklə siyasi problemləri də
həll etmək mümkündür? Əgər belədirsə, onda xahiş edirəm, Azərbaycan iqtisadiyyatında islahatın öncül
istiqamətlərindən, heç olmasa, tezis halında danışasınız. İqtisadiyyat nəyin hesabına dirçələ bilər, hansı sahələr
öz sözünü deyə bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, zənnimcə, bizim hamımızın, - mən Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra
dövlət müstəqilliyi qazanmış ölkələri nəzərdə tuturam, - eyni problemlərimiz, eyni bir yolumuz var. Yəni, biz
sosialist iqtisadi sistemindən imtina etdik, demokratiya, bazar iqtisadiyyatının inkişafı, özəlləşdirmə,
sahibkarlar, mülkiyyətçilər yaranması yoluna qədəm qoyduq. Artıq başqa yol yoxdur.
Doğrudur, bu, xalqa ağır başa gəlir, çünki Oktyabr inqilabından, Sovetlər İttifaqının təşkilindən sonra
qolçomaqlığın ləğv edilməsi, yəni, kəndlilərin əlindən bütün mülkiyyətin- torpağın da, mal-qaranın da alınması,
bunların ictimailəşdirilməsi, dövlətə verilməsi üçün, hər halda, Azərbaycan şəraitində 10 ildən çox vaxt lazım
olmuşdur.
Azərbaycanda bütün bunlar çox ağır getmişdir. Bir çox adamlar bunun əleyhinə çıxış etdiklərinə görə
repressiyaya məruz qalmışlar. Bir çox adamlar kolxoz quruluşu ilə razı olmadığına, öz torpağını, mal-qarasını
vermək istəmədiyinə görə Azərbaycandan uzaq diyarlara – Qazaxıstana, Mərkəzi Asiyanın müxtəlif rayonlarına
sürgün edilmişlər.
Lakin repressiya tədbirləri, necə deyərlər, inqilabi yol, kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi istədiyinə
nail oldu. İnsanlar kollektiv təsərrüfata – kolxozlara, sovxozlara alışdılar. Ədalət naminə demək lazımdır, elə bir
vaxt gəlib çatdı ki, insanlar xeyir görməyə, yaxşı yaşamağa başladılar. Mən keçmişdəki hər şeyin pislənməsi
mövqeyini heç zaman dəstəkləmirəm. Hərçənd, keçmiş həm də faciəli hadisələrlə, ağır proseslərlə bağlıdır.
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Buna baxmayaraq, nəhayət, 1935-1936-cı illərdə bərqərar olmuş sistem öz nəticələrini verdi, insanlar ona,
kollektiv təsərrüfata, özlərinin heç nələrinin olmamasına, hər bir kəsin işləyib əmək haqqı aldığı dövlət
zavodları və fabriklərinin, ticarət müəssisələrinin, nəqliyyatının olmasına alışdılar.
İndi əks proses gedir. Ola bilsin, bu, elə bir proses deyil ki, burada hər hansı inzibati tədbirlər və ya
repressiya tədbirləri tətbiq edilsin. Lakin bu, o qədər də asan deyildir. Sizə, məsələn, kənd təsərrüfatı barəsində
deyə bilərəm. Biz torpaq islahatına, yəni kolxoz və sovxozların ləğv edilməsinə, mal-qaranın və torpağın
kəndlilərə paylanmasına çox cəsarətlə getdik. Deməliyəm ki, bu, çox yaxşı nəticələr verir. Məsələn, ötən il bizdə
kənd təsərrüfatı istehsalı 7 faiz artmışdır. Nəzərə alın ki, kənd təsərrüfatı istehsalının 98 faizi özəl sektorun,
cəmi 2 faizi isə dövlət sektorunun payına düşür.
Xatirimdədir, 1981–1985-ci illərdə təkcə burada yox, Moskvada da ət, yağ çox qıt idi. Mən burada 1982-ci
ilədək işləmişəm, biz hər adama talonla ayda yarım kiloqram yağ satırdıq. O vaxtlar mən birinci katib,
respublikanın rəhbəri idim, bu işlə çoxlu məşğul olurdum ki, talonlar vaxtında verilsin, adamlar onlarla ərzaq
ala bilsinlər. Bayramqabağı kolbasa və ət daha çox buraxılırdı, üstəlik, bu məhsulları oğurlayırdılar.
Yadımdadır, bayramlar ərəfəsində mən mağazalara gedir və aydınlaşdırırdım ki, hamısını açıq satırlarmı,
gizlətmirlər ki. Bu da olubdur.
İndi isə Azərbaycanda ət, yağ, çörək sarıdan problem yoxdur. Bunların hamısı var. Doğrudur, deməliyəm ki,
1993-cü ildə mən buraya gəldikdə vəziyyət ağır idi. 1994-cü, 1995-ci illərdə adamları çörəklə təmin etmək
bizim üçün ağır idi. Dövlət vəsaiti az idi. Biz taxıl satın alıb gətirir, satırdıq, növbələr yaranırdı. Sonra biz bütün
bunların hamısını sərbəst buraxdıq, taxıl istehsalı ilə bağlı bütün təsərrüfatı özəlləşdirdik və təxminən yarım
ildən sonra bizdə bu sahədə problem olmadı. İndi bizdə nə qədər istəyirsən ət, eləcə də başqa məhsullar var.
Doğrudur, qiymətlər bəlkə də hamı üçün münasib deyildir, hər halda, onlar Rusiyada olduğundan aşağıdır.
Bax, siz deyirsiniz ki, iqtisadi problemlərin həlli siyasi problemlərin də həllinə kömək edər. Bu düzdür.
İqtisadi problemləri həll etmək lazımdır və biz onları bax, belə həll edirik. Bizdə ticarət tamamilə
özəlləşdirilibdir. Bizdə nə kimi mağazaların meydana gəldiyini yəqin ki, gördünüz. Məgər o vaxtlar belə
mağazalar vardı? Bu, təkcə bizdə deyil, Moskvada da, keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox regionlarında da
belədir. Yadınızdadırmı, keçmiş vaxtlarda biz xaricə gedərkən oradan sovet mağazalarında olmayan şeylər
almağa çalışırdıq. Yaxud mərhum Arkadi Raykinin çox gözəl dediyi qıtlıq məsələsini götürək: ən nüfuzlu adam
kimdir? Əlbəttə, əmtəəşünas. Hə, yadınızdadırmı? Bəs nə üçün belə idi? Ona görə ki, mağazada əmtəəşünasın
hər şeyi var idi və hər bir kəs qıt mal almaq istəyirdi. İndi isə qıtlıq yoxdur.
İri sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi daha çətindir. Nəyə görə? Ona görə ki, əvvəla, onlar iridir.
Sanballı sərmayədarlar gərəkdir. İkincisi isə, o vaxt istehsal etdiklərimizin heç də hamısını bu gün istehsal
etmək mümkün deyildir, çünki bazar yoxdur. Yuri Mixayloviç Lujkov mənə söylədi ki, onlar ZİL zavodunu,
daha hansısa zavodu alıblar. Bilmirəm, onlar nə qədər istehsal edirlər, hər halda, çox deyildir, sovet
dövründəkinə nisbətən qat-qat azdır. Bizdə boruyayma zavodu var, orada 10 min adam işləyirdi. Bu zavod boru
istehsal edir və onu Sovetlər İttifaqının hər yerinə göndərirdi. İndi isə, əvvəla, hətta neft çıxarılan Rusiyanı və
başqa ölkələri də götürsək, bazar ümumən məhdudlaşıbdır, ikincisi isə avadanlıq köhnəlib və böyük sərmayə
lazımdır. Yəni satış bazarı olmalıdır.
Bizdə, məsələn, böyük kimya var. Biz yarımfabrikatlar istehsal edir və son məhsul hazırlanması üçün
Rusiyanın müxtəlif vilayətlərinə göndərirdik. Məsələn, biz apatiti Murmanskdan alırdıq. Bəs indi onu almaq
sərfəlidirmi? Təkcə yol xərcləri neçəyə başa gələr? İstehsal etdiyimiz məhsuldan nə qazanacağıq? Doğrudur,
kimya sənayemiz polietilen istehsalı üçün bir yapon şirkəti ilə müqavilə bağlamışdır. Bu şirkət 90 milyon dollar
ayırmışdır. Nəzərdə tutulduğuna görə, bu, tamam yeni texnologiya olacaq, yüksək keyfiyyətli polietilen
buraxılacaq, ondan yaponların özləri istifadə edəcək və ya onu satacaqlar. Bu var. Lakin malik olduğumuz nə
varsa, onlar, - Azərbaycan isə böyük sənaye ölkəsidir, - indi bizə çətinliklər yaradır.
Rusiyada müdafiə sənayesinin nə qədər zavodları vardı. Misal üçün, götürək Zelenoqrad şəhərini, o vaxtlar
bu şəhər möcüzə idi. Mən burada işləyərkən biz Zelenoqrada getmişdik və oradakı müəssisələrə, evlərə, necə
yaxşı insanlar işlədiyinə heyran qalmışdıq. Bəs Zelenoqrad indi nə vəziyyətdədir. Hamısı ona görədir ki, tələbat
yoxdur. O vaxt biz də burada elektron sənayesini inkişaf etdirməyə başladıq və yaxşı məhsul istehsal edir, onları
yığmaq üçün digər zavodlara göndərirdik. İndi isə buna tələbat yoxdur.
Buna baxmayaraq, bizdə iqtisadiyyatda da böyük nəticələr var. Əvvəla, neft sənayesini götürək. Biz xarici
sərmayədarları cəlb edə bildik və artıq onlarla birlikdə neft çıxarırıq, onu gələcəkdə də çıxaracağıq. Yeri
gəlmişkən, bu gün mən burada gündüz saat 1-dən düz üç saat oturaraq, şirkətlərimizin rəhbərlərinin Bak–
Ceyhan boru kəmərinin tikintisi, habelə qaz məsələsi barədə məlumatını dinlədim.
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Bizdə böyük həcmdə neft və qaz ehtiyatları olan başqa yataqlar da var. Haqqında müqavilə imzaladığımız
təkcə «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarından təxminən 2008-ci ilədək 60 milyon ton neft çıxaracağıq.
Lakin xarici sərmayələri cəlb etməyimiz sayəsində digər firmalar da Azərbaycana gəlir. Məsələn, imzaladığımız
müqaviləyə 11 neft şirkəti daxildir və onlar işləməyə başlamışlar. İşləmək üçün onlar bir çox digər firmaları
cəlb etməlidirlər. Bu firmalar buraya gəlir, işləyirlər. Azərbaycana isə əlavə sərmayələr yönəldilir. Məsələn,
dərin qazma işləri aparılması üçün onlar bizim bir qazma qurğusunu yenidən qurmuş və buna 200 milyon dollar
sərf etmişlər. Bizdə belə qurğular vardı. Sovet dövründə, mən burada işləyən vaxtlarda biz bu işlə məşğul olur.
«Şelf» üzən qazma qurğuları yaradırdıq, bizdə beş belə qurğu var. Lakin onlar köhnəlib, tələb edilən standartlara
cavab vermir. Onların modernləşdirdiyi qurğular isə dənizin 600-700 metr dərinliyində quyular qazır və özü də
çox yaxşı qazır.
Təbii ki, bu, olduqca çox adama iş yeri açmışdır. Bütün bu şirkətlərdə işləyənlərin 90 faizi bizim adamlardır,
bizim neftçilərdir, onlar isə çox təcrübəlidirlər. Onlar yaxşı əmək haqqı alırlar – ayda orta hesabla 700–800
dollar. Bizdə bu iş yaxşı gedir və hesab edirəm ki, yaxşı perspektivə malikdir.
Lakin biz bu fikirdəyik ki, iqtisadiyyatımız yalnız neft-qaz sənayesi vasitəsilə inkişaf etməməlidir. Bizim
digər imkanlarımız da çoxdur, biz onları inkişaf etdirəcəyik. Başlıcası, müharibəyə, münaqişəyə son qoymaqdır,
qalan hər şey isə bir vəziyyətdədir ki, biz yaxşı iqtisadi nəticələrə malik ola bilərik və təbii ki, siyasi məsələləri
həll edə bilərik.
Əslində, münaqişəni aradan qaldıra bilsək, elə ciddi siyasi məsələlər də qalmır. Münaqişənin aradan
qaldırılması isə təkcə bizə deyil, Ermənistana da lazımdır. Ermənistan olduqca çətin iqtisadi vəziyyətdədir,
hərçənd, ona Rusiya, Amerika və başqaları çox kömək edirlər. Bundan əlavə, Ermənistan Cənubi Qafqazda
ticarət prosesinə qoşulmaq imkanından məhrumdur. Əgər münaqişə aradan qaldırılarsa və Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh bərqərar edilərsə, onda əlbəttə, Cənubi Qafqaz respublikalarının ticarəti xeyli canlana
bilər və bu, şübhəsiz, Azərbaycan üçün də, Ermənistan üçün də, Gürcüstan üçün də faydalı olar. Mən Sizə
qənaətbəxş cavab verdimmi?
Q a d i l b e k Ş a l ə h m ə d o v («Mir» DTRŞ): Heydər Əliyeviç, mən «Mir» Dövlətlərarası Teleradio
Şirkətinin sədriyəm. Bildiyiniz kimi, iqamətgahımız Moskvada yerləşir. Moskvada həmkarlarımız bəlkə də
bilirlər ki, Sizin fəal köməyinizlə 1997-ci ildə Bakıda «Mir»in milli müdiriyyəti və filialı açılmışdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeri gəlmişkən, yaxşı filialdır.
Q a d i l b e k Ş a l ə h m ə d o v: Bu gün artıq biz həmin vaxt ərzində görülmüş işi araşdırırıq. Siz onda
demişdiniz ki, bu filial, onun binası və peyk antennası Azərbaycan üçün dünyaya informasiya pəncərəsi
olmalıdır. Əslində belə də olur. Azərbaycanda baş verən ən mühüm hadisələr, demək olar, hər gün Rusiya
ictimai televiziyasının birinci kanalında görünür, Avropaya gedir, Amerikaya gedib çıxır. Əgər Amerikadan
danışsaq, filial Si-En-En üçün xüsusi süjetlər hazırlayır. Yəni bu cür iş gedir.
Doğrudur, biz hesab edirik ki, bu azdır. Biz artıq qüvvə toplamışıq və daha çox işləməyə hazırıq. Biz Rusiya
prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Putinə məktub hazırlamışıq, - düşünürəm ki, onu müvafiq xidmətlərə
verəcəyik, - və ondan xahiş edirik ki, «Mir»in yayımlanma həcmləri digər MDB ölkələrində genişləndirildiyi
kimi, Rusiya telekanallarında da genişləndirilməsinə imkan verilsin. Təbii ki, bizim hamımızı yaxınlaşdıran rus
dilində. Zənnimcə, Siz bunu dəstəkləyəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunun üçün siz Vladimir Vladimiroviç Putinə…
Q a d i l b e k Ş a l ə h m ə d o v: Sizin adınızdan məktub göndərmək lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ona yazmalıyam?
Q a d i l b e k Ş a l ə h m ə d o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə üçün mən yazmalıyam?
Q a d i l b e k Ş a l ə h m ə d o v: Bütün prezidentlər «Mir» teleradio şirkətinin təsisçiləridir və onlar birbirlərinə xahişlə müraciət edirlər. Zənnimcə, məktubda hər şey səliqə ilə dəqiq yazılıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən baxaram.
Q a d i l b e k Ş a l ə h m ə d o v: Mən bir məsələ barəsində soruşmaq istərdim. Siz təcrübəli siyasətçisiniz.
MDB-nin müqəddəratı əslində bütün birlik ölkələrinin sakinlərini narahat edir. Çünki iqtisadi, siyasi proseslər
gah kəskinləşir, gah da zəifləyir. Bilmək istərdim Siz Rusiyada qarşıdakı seçkilərlə, yaxınlıqda gedən müharibə
ilə, İpək yolu layihəsinə dair meydana çıxan bir çox problemlərlə əlaqədar MDB-nin taleyi barədə nə
düşünürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Deməliyəm ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi yaradılarkən, bildiyiniz kimi, Azərbaycan
oraya daxil olmadı. Burada başqa hakimiyyət vardı, onlar MDB-yə daxil olmaqdan imtina etdilər.
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Mən Azərbaycanın rəhbəri olduqda, - bundan əvvəl parlamentin sədri idim və prezident vəzifəsini icra
edirdim, - Azərbaycanda böyük təbliğat işi nəticəsində parlament vasitəsilə nail oldum ki, ölkəmiz MDB-nin
üzvü olsun. 1993-cü ilin payızında Azərbaycan MDB-nin üzvü oldu. Yəni mən bunu istəyirdim və bundan çox
şey gözləyirdim. Lakin deyə bilmərəm ki, MDB-nin fəaliyyətindən çox razıyam. Ona görə yox ki, Azərbaycan
MDB-nin üzvü olmuşdur. Mən bu gün də belə bir fikirdəyəm ki, biz düzgün hərəkət etmişdik. Lakin mən MDBdən narazıyam. Özü də təkcə mən yox, demək olar, hamı narazıdır. Birliyin üzvü olan ölkələrin prezidentləri
arasında razı olanları tapmaq çətindir. Bu da əsaslıdır, çünki bütün bu illər ərzində MDB-nin işi heç cür qaydaya
düşməmişdir.
Bilirsiniz ki, hamı kimi, biz də MDB-nin işlərində Rusiyaya, daha doğrusu, Rusiya hökumətinə üstünlük
vermişik. Deməli, bu öhdəlikləri, məsuliyyəti öz üzərinə götürərək onları lazımi qaydada icra etmək gərəkdir.
Amma, təəssüflər olsun ki, biz indiyədək bunu görmürük. Ona görə MDB hələ də bizim görmək istədiyimiz
orqana çevrilməyibdir. Rusiyada seçkilərin nəticələrini gözləyək.
Hesab edirəm ki, MDB-nin həyatında yeni mərhələ başlanacaqdır. Biz axırıncı dəfə toplaşarkən əslində
bütün prezidentlər belə bir nikbin əhval-ruhiyyədə idilər ki, seçkilərdən sonra, yəni Vladimir Vladimiroviç Putin
prezident seçildiyi təqdirdə, biz MDB-nin fəaliyyətində yəqin ki, yeni mərhələyə başlaya biləcəyik.
Y u l i a n L u k a s i k («Meqapolis-kontinent»): Rusiya prezidentinin vəzifəsini icra edən Vladimir Putinlə
görüşünüzdən sonra Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin perspektivləri barədə fikrinizi eşitmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, Rusiya–Azərbaycan münasibətləri normaldır. Əgər siyasi perspektivlərdən
danışsaq, biz MDB-yə daxilik, əlaqələr saxlayırıq.
Başa düşürsünüzmü, MDB-də doğmalar və ögeylər olmamalıdır. Bir halda ki, Rusiya MDB-nin aparıcı
ölkəsidir, onda bütün ölkələrə münasibət eyni cür olmalıdır. Əlbəttə ki, bu münasibətlər qarşılıqlı olmalıdır.
Lakin bu, həmişə böyükdən çox asılıdır – o mənada böyük ki, biz Rusiya prezidentini artıq neçənci dəfədir
birlik ölkələri dövlət başçıları şurasının sədri seçirik. Odur ki, MDB-nin bütün orqanları Rusiyanın
ixtiyarındadır. Buna görə də bu işdə Rusiyanın siyasəti çox çevik və çox tarazlı olmalıdır. Bu və ya digər ölkəni
özündən uzaqlaşdırmaq çətin deyil, amma bu boşluğu doldurmaq daha mürəkkəbdir. Bunu tarixi təcrübə sübut
edir.
Azərbaycan həmişə istəmişdir və bu gün də, hər halda, mənim prezidentliyim dövründə istəyir ki, Rusiya ilə
ən səmimi münasibətləri – həm siyasi, həm iqtisadi, həm də digər münasibətləri olsun. Çünki biz Rusiya ilə heç
də bir il deyil, bir onillik deyil ki, bağlıyıq. Bizi Rusiya ilə iki yüz il bağlayır. XX əsrdə Azərbaycanda
mədəniyyətin, elmin, iqtisadiyyatın və bütün həyatın inkişafı 20-ci ildən başlayaraq Sovet İttifaqının tərkibində
birgə olmağımızla bağlıdır. Təbii ki, orada da əsas rol Rusiyaya mənsub idi. Biz bunu heç vaxt unuda və inkar
edə bilmərik.
1919-cu ildə Azərbaycanda ilk universitet yaradıldı. O, cəmi 23 ay mövcud olmuş müstəqil hökumətin
dövründə yaradılmışdı. O zaman rus alimlərini, professorlarını dəvət etmişdilər, çünki özümüzünkülər yox idi.
Doğrudur, deyilənlərə görə, o vaxtlar mübahisələr gedirdi – necə yəni, biz müstəqil dövlət olmuşuq, odur ki,
bütün müəllimlər azərbaycanlılar olmalıdır. Lakin baxıb gördülər ki, azərbaycanlı müəllimlər yoxdur, bir neçə
adam var, amma universitet təhsilini təmin etmək üçün isə yoxdur. Azərbaycan universitetinin ilk prezidentini –
Razumovskini və bir çox başqalarını bizdə indiyədək xatırlayırlar. Sonralar bu universitetin əsasında bizdə
başqa ali məktəblər də meydana gəldi, indi onların sayı çoxdur.
Elmdə də belə olmuşdur. Əlbəttə, Azərbaycan xalqı bəşəriyyət tarixində çox görkəmli elm xadimlərinə
malikdir. YUNESKO gələn ili Nəsirəddin Tusi ili elan edir – o, böyük riyaziyyatçı idi, rəsədxanası vardı. Bu
rəsədxana indi İran ərazisindədir. O, dünya şöhrətli riyaziyyatçıdır.
Lakin bunlar Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda tək-tək şəxsiyyətlər idi. Bu, orta əsrlər və sonrakı dövrlərdir.
Əgər XIX,XX əsrləri götürsək, onda görərik ki, Azərbaycanda mədəniyyət, elm, təhsil Rusiyanın təsiri ilə,
Rusiya alimlərinin, mədəniyyət xadimlərinin və başqalarının iştirakı ilə inkişaf etmişdir. Təsəvvür edirsinizmi,
Azərbaycanda – islam dininə etiqad olunan ölkədə 125 il əvvəl dünyəvi teatr yaradılmışdır. Heç bir müsəlman
dövlətində belə bir şey yox idi. Elə bu gün də yoxdur. O, dünyəvi teatr idi, Avropa və Rusiya yazıçılarının,
dramaturqlarının əsərlərini səhnəyə qoyurdu. 1908-ci ildə Azərbaycanda milli opera yaradıldı. Ona görə ki,
görkəmli bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov Sankt-Peterburqda çox yüksək musiqi təhsili almışdı və operalar
yazırdı. Sonralar bizim opera sənətimiz inkişaf etdi, simfoniya sənəti də, qalan digər sənətlər də inkişaf tapdı.
Bütün bunlar Azərbaycana Rusiya vasitəsilə gəlmişdir. Başa düşürsünüzmü, buna görə də indi Rusiyadan üz
döndərməyimiz, ondan uzaqlaşmağımız heç cür mümkün deyildir, olmaz. Həm də ona görə mümkün deyil ki,
bu, insanların qəlbində dərin kök atmışdır. Nəhayət, Azərbaycanda əvvəllər çoxlu rus yaşayırdı, indi bəlkə o
qədər deyildir. Bu gün isə rusdilli əhali Azərbaycanda gözəl yaşayır. Heç bir problem yoxdur. Amma başqa
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respublikalarda problemlər var. Bizdə rus dilində təhsil verən nə qədər orta məktəb vardısa, o qədər də
qalmışdır, biz heç nəyi azaltmamışıq. Universitetlərimizdə rus və Azərbaycan sektorları var. Rusiyanın qalan
bütün MDB ölkələri ilə müqayisədə özünə daha yaxın saydığı Ermənistanda orta və ali məktəblərdə rus dilində
tədris qadağan edilmişdir. Bax, belə.
Buna görə də bu sahədə siyasətimiz birmənalıdır – biz Rusiya ilə dostluq münasibətləri, mədəniyyət,
iqtisadiyyat, incəsənət xətti üzrə geniş əməkdaşlıq, hər cür əlaqələr olmasını istəyirik. Məsələn, apreldə biz
«Dədə Qorqud» eposumuzun 1300 illiyini qeyd edəcəyik. Dünən mənə bildirdilər ki, bu yubiley münasibətilə
martın 15-də İttifaqlar Evinin sütunlu salonunda yubiley şənlikləri keçirmək nəzərdə tutulmuşdur. Məgər bu,
fakt deyilmi? Bu, bizim arzumuzdur? Təbii ki, bu, Rusiyanın mədəniyyət, ədəbiyyat xadimlərinin arzusudur.
Hərçənd, deməliyəm ki, son illər Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinə çox böyük ziyan vurmuş faktlar
olmuşdur. Zənnimcə, siz Şəhidlər xiyabanında olmusunuz və bir gecədə – 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə həlak olmuş gənclərin, günahsız insanların məzarlarını görmüsünüz. Bu vəhşilikdir və onu
Azərbaycan xalqına qarşı, öz xalqına qarşı sovet rəhbərliyi törətmişdir. Xalqımız bunu sovet rəhbərliyinə,
Qorbaçova bağışlaya bilməz. Mən bağışlaya bilmərəm.
Lakin biz bunu Rusiyanın Azərbaycana münasibəti ilə eyniləşdirmirik. Bizdə bir çox qüvvələr var ki, onlar
belə hesab edir və ya sübut etmək istəyirlər ki, Bakıda bir gecədə bu qədər günahsız insanı rus əsgəri, Rusiya,
rus ordusu qırmışdır. Bəli, buraya çox böyük qoşun kontingenti yeritdilər və ona müdafiə naziri Yazov, daxili
işlər naziri Bakatin, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin birinci müavini Bobkov və çox böyük sayda
generallar başçılıq edirdilər.
Bu mənzərəni xatırladıqda dəhşətə gəlirsən. Doğrudur, o vaxt mən Moskvada idim, orada yaşayırdım, lakin
bunu bilirəm və bu mənzərəni təsəvvür edirəm. Bəs burada nə olmuşdu ki, buraya müdafiə nazirinin başçılığı ilə
sovet ordusunun bu qədər tanklarını, toplarını, silahını, bu qədər silahlı qüvvəsini yeritmək lazım idi? Heç nə
olmamışdı. Əlbəttə, bu, vəhşilik idi.
Tarixdən bilirik ki, son dövrdə sovet hökuməti tərəfindən öz xalqına qarşı heç yerdə belə təcavüz
edilməmişdi. 1956-cı ildə Macarıstana qoşun yeridilməsini xatırlayıram, o vaxt çoxlu adam həlak olmuşdu.
Lakin orada məsələ başqa cür idi, o zaman Macarıstana sosialist sistemindən ayrılmağa imkan vermək
istəmirdilər. Çexoslovakiyaya qoşunların necə yeridildiyini xatırlayıram. Doğrudur, o vaxt daha ağıllı hərəkət
etdilər, əslində qan tökülmədi və elə bir qırılan da olmadı, işi daha yaxşı təşkil etmişdilər. Başqa bir şey yadıma
gəlmir. Həm də onlar özgələri idi, öz ölkələrimiz deyildi. Burada isə öz ölkəmiz, öz xalqımız idi, amma bir
görün, necə bir vəhşilik törədildi.
Əlbəttə, bütün bunlar insanların qəlbində qövr edir. Yeri gəlmişkən, bunda Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri
də təqsirkardır. Mən nəinki keçmiş Sovetlər İttifaqının o vaxtkı rəhbərlərini, həm də Azərbaycanın rəhbərlərini
təqsirləndirirəm. Onlar özlərini müdafiə etmək, qoruyub saxlamaq üçün Azərbaycanda vəziyyət barədə məlumat
verərək bu məsələni qaldırdılar, ola bilsin, hətta şişirtdilər. Lakin bu hadisə baş verdi.
Mən bunu fürsətdən istifadə edərək sizə deyirəm ki, mənim mövqeyimi biləsiniz. Yəqin ki, hadisələr barədə
bilirsiniz. Digər tərəfdən, hətta bu cür faciəli hadisələr də indi Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq
münasibətlərinin inkişafına və möhkəmlənməsinə heç cür maneə ola bilməz.
Bu gün söhbətimin əvvəlində dedim ki, kimisə özündən uzaqlaşdırmaq asan, özünə yaxınlaşdırmaq isə
çətindir. Təxminən son beş-altı ay ərzində Çeçenistan hadisələri ilə bağlı olaraq qəzetlərdə, radio və televiziya
ilə Azərbaycanın Çeçenistanla əlaqələri haqqında tam yalan informasiya verilir. Mən Kiyevdə, sonra da
Moskvada Vladimir Vladimiroviç Putinlə görüşdüm, ona dedim: hanı faktlar? Bunları haradan götürmüsünüz?
Bütün bunlar nəyə gərəkdir? Özünüz deyin, gah bir, gah da digər qəzetin guya Azərbaycanın antirusiya siyasəti
apardığı, bununla da terrorçulara, digərlərinə və ya üçüncülərə kömək etdiyi barədə yazması ilə vəziyyət daha
yaxşı olacaq? Əksinə, bu yazılarla siz buna müəyyən əks-təsir əhval-ruhiyyəsi yaradırsınız. Bu əks-təsir isə
mənfi münasibətdə öz ifadəsini tapır. Bu, nəyə gərəkdir? Əvvəla, bu, gerçəkliyə uyğun deyildir. İkincisi, hətta
nəsə varsa, məgər onu şişirtmək lazımdırmı?
Yeri gəlmişkən, əvvəlki müharibə dövründə də belə olmuşdur. Biz onda etiraz etmişdik. Nə üçün belə olur?
Məhz ona görə ki, öz vəzifələrinə görə Çeçenistanda qayda-qanun yaratmalı olanlar bu işin öhdəsindən
gəlməmişlər. Bax, buna görə də onlar uydurmuşlar ki, «Pakistandan, İrandan, Türkiyədən, Səudiyyə
Ərəbistanından gələn yaraqlılar Azərbaycan vasitəsilə keçirlər». Xatırimdədir, o vaxt mən məsələ qaldırdım və
Rusiya sərhəd xidmətinin nümayəndə heyətini buraya dəvət edib dedim ki, buyurun, sərhədə gedin və yoxlayın.
Əvvəla, Azərbaycanın Çeçenistanla bilavasitə sərhədi yoxdur. Azərbaycanla Çeçenistan arasında Dağıstan
yerləşir. Rusiya ilə sərhədimiz Dağıstanda olan sərhəddir. Yeri gəlmişkən, bu sərhəddə çox böyük miqdarda
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Rusiya sərhədçiləri var. Əgər Azərbaycan sərhədçilərinin təqsiri üzündən kimsə buradan keçirsə, nə üçün
Rusiya sərhədçiləri onları buraxırlar? Nə üçün?
Bunlar uydurmadır. Əlbəttə, mən ayrı-ayrı halları istisna etmirəm, buna heç kim təminat verə bilməz. Lakin
bunu şişirtmək, belə təsəvvür yaratmaq heç kimin xeyrinə deyildir. Buna görə də, bir halda ki, siz sual
vermisiniz və mən bu suala, gördüyünüz kimi, çox geniş cavab verirəm, istərdim ki, Rusiyada, onun kütləvi
informasiya vasitələrində, onun dövlət fəaliyyəti dairələrində MDB ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana həssas
münasibət göstərsinlər. Biz isə dostluğu daha da inkişaf etdirmək və möhkəmlətmək mövqeyində möhkəm
dayanmışıq.
N a t a l y a J e l n o r o v i ç («Arqumentı i faktı»): Hörmətli cənab prezident, Sizin xalqınızda məmurlarla
aşağı təbəqələrin həyat səviyyəsi arasında nəzərə çarpan olduqca böyük fərq məni çox təəccübləndirdi.
Düşünürəm, Siz çox təcrübəli siyasətçisiniz, siyasi kəhkəşanımızda, siyasi olimpimizdə əslində patriarxsınız.
Doğrudanmı, Siz bunu ya görmürsünüz, yaxud nədənsə buna yol verirsiniz?
Siz elə ürək ağrısı ilə deyirsiniz ki, qaçqınlar yazıqdır, yoxsullar yazıqdır, iqtisadiyyatı dirçəltmək lazımdır,
ilk nəticələr var, Allah eləsin ki, bunlar axırıncı nəticələr olmasın. Əgər Sizdə bu cür təbəqələşmə gedərsə, onda
nə edirsinizsə edin, fərqi yoxdur, məmurların acgözlüyü hər şeyi məhv edəcək, nüfuzunuza xələl gətirəcək,
bütün bu islahatları puça çıxaracaq, adamlar narazı qalacaqlar, buraya gələnlər bunların hamısını görəcəklər.
Sizin təkcə elə bu binanızın özü nəyə desən dəyər, heyrətamiz təsir bağışlayır. Hərçənd bilirəm ki, o, çoxdan
tikilmişdir. Digər binalar, məmurlarınızın evləri, çox qəşəng avtomobillər – bax, bütün bunlar, bunların hətta bir
qismi heç olmasa, indiki dövrdə yoxsullara da nəsə vermək, sonra isə onları işləməyə məcbur etmək üçün tamamilə kifayət edərdi. Elə götürək qaçqınların bu gün gördüyümüz evini. Bir tərəfdən, bəli, dəhşət doğuran vəziyyətdir. Amma, digər tərəfdən adi həyat məntiqi deyir: bu yeddi ildə cavanların güclü əlləri, gənc adamlar, gənc
qadınlar hətta bu evi normal mənzilə çevirə bilərdilər. Əgər səkkiz ildir bu çadır düşərgələri qalırsa, doğrudanmı
insanlar, - onlar isə yer üzündə ən qiymətli varlıqdır, - özlərinə heç olmasa ucuz, amma münasib mənzil tikə
bilmir? Məsələn, mən bunu başa düşmürəm, ona görə də bunu aydınlaşdırmağınızı xahiş edərdim. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, Azərbaycan cəmiyyətində təbəqələşmə istisna hal deyildir.
N a t a l y a J e l n o r o v iç: Bəli, şübhəsiz ki, belədir. Ancaq axı Siz təcrübəli adamsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən təcrübəliyəm. Lakin iqtisadiyyatın obyektiv qanunları var. Siz hansısa
tikilmiş binalardan danışırsınız. Bəli, keçmiş illərdə, Azərbaycana rəhbərlik etdiyim illərdə biz çox tikmişik –
gördüyünüz yaşayış evlərini, ictimai istifadə üçün müxtəlif sarayları, bu binanı. Niyə də tikməyəydik? Niyə?
Biz olduqca çox mənzil tikirdik. Siz ətrafda çoxlu evlər, yeni mikrorayonlar görürsünüz – bunları biz tikmişik.
Çünki o vaxtlar imkan vardı, pul, vəsait vardı. Yaxşı, o vaxtlar Azərbaycana rəhbərlik edən Əliyev bunları
tikdirə bilirdi, indi isə yox? Siz özünüzə belə sual vermirsinizmi? Ona görə yox ki, o istəmir, ona görə yox ki, o
görmür, məhz ona görə ki, indi bunun üçün, sadəcə olaraq, şərait yoxdur, imkan yoxdur.
Bəli, cəmiyyətdə təbəqələşmə var. Bu, məgər təkcə bizdədirmi? Mənə deyirlər ki, Moskvanın Rublyovsk
şosesində necə böyük malikanələr tikdirirlər. Vaxtilə mən Siyasi Büronun üzvü olarkən bağ evinə bu şose ilə
gedib-gəlirdim, lakin o vaxtlar orada bir dəfə də olsun belə ev görməmişdim. İndi isə tikdirirlər. Halbuki
Moskvada nə qədər yoxsul adam var. Yəni istərdim elə düşünməyəsiniz ki, bu, yalnız Azərbaycanda belədir.
Postsovet məkanında, demək olar hər yerdə belədir. Bu onunla bağlıdır ki, biz bazar iqtisadiyyatı yaratmaq
istəyirik. Bazar iqtisadiyyatının yaradılması isə, bir tərəfdən, mülkiyyətçilər, sahibkarlar təbəqəsinin, digər
tərəfdən isə, təbii olaraq, maddi çətinliklər çəkən adamlar kateqoriyasının əmələ gəlməsi ilə şərtlənir.
Ancaq nəzərə alın ki, biz əmək haqqını vaxtında veririk. Son iki ildə mən müəllimlərin, həkimlərin, bütün
başqalarının əmək haqqını üç dəfə artırmışam. Biz fevral ayının pensiyasını demək olar ki, ödəmişik. Bir sözlə,
biz bunları edirik. Mən artıq sizə boruyaymaq zavodu haqqında dedim. Əvvəllər orada 10 min adam işləyirdi,
indi isə orada min nəfər işləyir. Qalanları harada iş tapsın? Axı bu zavodu biz tikmişik, onu biz işlətmişik, biz
boru istehsal etmişik. Bizdə çoxlu sayda neft maşınqayırması zavodu var. Biz Sovetlər İttifaqının neft-mədən
avadanlığına tələbatının təxminən 70 faizini təmin edir, bu avadanlığı Sovetlər İttifaqının hər tərəfinə
göndərirdik. Bu gün isə həmin regionlarda öz istehsalatlarını yaratmışlar, bəziləri konversiya yolu ilə hərbi
zavodları neft-mədən avadanlığı istehsal edən zavodlara çeviriblər və indi bizim məhsulları almırlar. Bizdə isə
ona o qədər də böyük ehtiyac yoxdur. Zavodlarımız isə çox böyükdür, hərəsində 4–5–6 minə qədər adam
işləyirdi. Nə etməli? Bu, təbii prosesdir. Əbəs yerə belə hesab edirsiniz ki, biz bunu görmürük.
Qaçqınlara gəldikdə isə, bilirsiniz, biz onların öz doğma yerlərinə qayıtmalarına çalışırıq. Yeri gəlmişkən,
onların hər biri ilə söhbət edəndə deyirlər ki, bizə öz doğma torpağımıza qayıtmaq lazımdır, baxmayaraq ki,
orada hər şey dağıdılıb, qarət olunub, evlərimiz yerlə-yeksan edilib, heç nə qalmayıbdır. Hər şeyi yenidən
tikmək lazım gələcəkdir. Lakin bu adamlar dədə-babalarının məzarları olan yerlərə, nəsillikcə yaşadıqları
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yerlərə qayıtmaq istəyirlər. Bu çadır şəhərciklərində onlar üçün hansısa müvəqqəti mənzillər yaratmağımız nə
verər? Bəli, biz dəniz, dəmir yolu nəqliyyatında istifadə olunan konteynerlər qoya bilmişik, digərləri oraya kiçik
evlər gətiriblər. Lakin hamı üçün bunu edə bilməmişik. Odur ki, sizin narahatçılığınız aydındır. Səbəblərə
gəldikdə isə – nə üçün mümkün olmur – bunlar əsassızdır.
İndi isə hazırda gedən tikintilər haqqında. Biz aerovağzal kompleksi tikmişik. Siz onu gördünüz? Yaxşıdır?
Lazımlıdır? Biz onu 1981-ci ildə, mən burada işləyəndə tikməyə başlamışdıq. Son illər ötdü, onun tikintisini
başa çatdırmadılar. İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Mən artıq yeddi ildir ki, burada işləyirəm. Gördüm ki,
kompleksdə iş dayanıb və dağılır. Nə etməli? Xarici banklara müraciət etdik, - milyon dollar məbləğində kredit
götürdük və tikdik. Əvvəl ora yaraşıqlı oldu, ikincisi də şərait yaratdıq. Bizə müxtəlif ölkələrdən çoxlu adamlar
gəlir, biz müstəqil dövlətik. Əgər biz hələlik hər şeyi təmin edə bilmiriksə, heç olmasa, bizi ölkələrlə bağlayan
əsas yerləri təmin etməliyik. Bəli, biz onu tikmişik, - milyon dollar sərf etmişik, hava limanımızın
fəaliyyətindən əldə olunan gəlir borcumuzu ödəyəcəyik.
Zənnimcə, bu proseslər obyektiv xarakter daşıyır. Biz Azərbaycanda aztəminatlı adamlara kömək etmək, iş
yerləri yaratmaq üçün çalışırıq. Yeri gəlmişkən, xarici sərmayədarların neft-qaz sənayesinə cəlb edilməsi ilə
əlaqədar çoxlu iş yerləri yaradılmışdır. Düşünürəm ki, vaxt gələcək və həyatımızdan bu ciddi çatışmazlıqlar
azalacaqdır.
Kifayətdir?
N a t a l y a J e l n o r o v i ç: Siz bizə öz aforizmlər kitabınızı hədiyyə etdiniz. Mən isə Sizə gözəl
rəssamımızın kollajlar albomunu hədiyyə etmək istərdim. Onlar həmişə qəzetin birinci səhifəsinə çıxarılır.
Xahiş edirəm kollajlara baxasınız və Rusiya siyasətçilərinin, Rusiya hökumətinin halından xəbərdar olasınız.
Sizə cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v (ona hədiyyə edilən «AİF» albomu nəzərdən keçirərək): Bizdə hələ bu dərəcəyə gəlib
çatmayıblar, lakin çatırlar. Hər halda, qəzetlərdə Rusiyanı artıq ötüb keçiblər. Yəqin ki, belə şeylər yaratmaq
üçün mütəxəssislər çatışmır.
N a t a l y a J e l n o r o v i ç: Siz qəzetlərdən inciməyin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, hərdən səhərlər qəzetləri nəzərdən keçirirəm. Bir qəzetdə mənim barəmdə
5-6 mənada məqalə olur. Ancaq bir qəzetdə, bizdə isə Rusiyada olduğundah daha çox qəzet çap edilir. İndi
bizdə qəzet xəstəliyi yayılıbdır. Kimin pulu var, qəzet yaradır, bir qrup jurnalisti toplayır, pul verir və onlar
yazırlar. Lakin həmişə elə yazırlar ki, özlərinin dediyi kimi, onları oxusunlar. Oxunaqlı olmaq üçün də mutləq
rəhbərliyi tənqid etmək lazımdır. Tənqid etmək ifadəsi hələ yumşaq səslənir. Müxtəlif uydurmalar, yalan
informasiya, əfsanələr və sair yazırlar.
Görürəm ki, albom yaxşı hazırlanıbdır. Məgər pisdir? Baxın. Məsələn, Çernomırdin çox gözəl görünür.
Burada heç bir pis şey yoxdur. Bunu sizin qəzet buraxır?
N a t a l y a J e l n o r o v i ç: Bizdə birinci səhifədə həmişə belə kollaj çıxır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun, burada Klinton da olduğu kimidir.
Yaxşı. Sağ olun. Xudahafiz.
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DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCAN, ERMƏNİSTAN VƏ GÜRCÜSTAN ÜZRƏ
DİREKTORU XANIM CUDİ OKONNOR VƏ DÜNYA BANKININ ÖLKƏMİZDƏKİ DAİMİ
NÜMAYƏNDƏSİ TEVFİK YAPRAQ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Okonnor!
Hörmətli Tevfik Yapraq!
Dünya Bankının nümayəndələrini səmimi-qəlbdən salamlayıram.
C u d i O k o n n o r: Çox sağ olun, cənab prezident. Həm öz adımdan, həm də həmkarım Tevfik Yaprağın
adından və eləcə də Dünya Bankında olan bütün həmkarlarım adından Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Azərbaycana birinci dəfədir gəlirəm. Biz Azərbaycanla böyük məmnuniyyətlə işləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də Dünya Bankı ilə əməkdaşlığımızdan çox məmnunuq və bunu çox əhəmiyyətli
hesab edirik. Ölkəmizin iqtisadiyyatında əldə olunan nailiyyətlərin, təbiidir ki, Dünya Bankının məsləhətləri və
köməyi ilə həyata keçirilməsini biz çox əhəmiyyətli hesab edirik. Sizin çox ciddi proqramlarınız var. Bəzən
onları yerinə yetirmək çətin olur, amma eyni zamanda biz çalışırıq ki, hamısını yerinə yetirək. Təbiidir, bunu
məcburən yox, amma dərk edərək, bilərək ki, bunlar bizim iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün çox lazımdır.
Mənə Baş nazir məruzə etdi ki, siz bütün məsələləri ətraflı müzakirə etmisiniz. Güman edirəm, mənə də nəsə
demək istəyirsiniz.
C u d i O k o n n o r: Cənab prezident, deməyə elə də çox sözüm yoxdur. Üç mövzuya toxunmaq istəyirəm.
Hər şeydən əvvəl, demək istəyirəm ki, biz valeh olmuşuq və doğrudan da çox xoşumuza gəlir ki, Siz bu qədər
böyük səylər göstərirsiniz, çoxlu cəhdlər edirsiniz ki, Dağlıq Qarabağda sülh prosesinə nail olasınız.
Sizə məlum olduğu kimi, -bilmirəm, bu xoşbəxtlikdəndir, yoxsa bədbəxtlikdən, - Dünya Bankının belə bir
təcrübəsi vardır. Biz Şərqi Avropada, eləcə də Cənubi Avropada müharibədən sonrakı vəziyyəti düzəltmək işinə
qarışmışıq və müvafiq vaxt gələr ki, biz burada da eyni əməkdaşlığımızı, səylərimizi qoymağa hazırıq.
İkinci məsələ. Elə bilirəm ki, bu, bir qədər xoş xəbərdir və burada potensialdan danışmaq istəyirəm. Bu, o
potensialdır ki, Sizə məlum olduğu kimi, dünya bazarında neftin qiymətləri qalxmışdır. Bu da, gözlənildiyi
kimi, Azərbaycana daha çox imkanlar verəcək ki, neftdən daha artıq gəlir əldə etsin. Yəni Azərbaycan
gözlənildiyindən daha çox gəlir əldə edə bilər. Neftdən gələcəkdə alınacaq gəlirlərin hansı sahələrə xərclənməsi
üçün, əsas üstün sahələrin müəyyən edilməsi üçün Sizin hökumətinizlə birgə işləməyə, əməkdaşlıq etməyə hazır
olduğumuzu bildiririk.
Cənab prezident, üçüncü məsələ isə budur ki, Dünya Bankı sizin ölkədə gedən islahatlardan çox məmnundur.
Elə bilirəm ki, bunların hamısı Sizin ölkəniz üçün çox vacib islahatlardır. Biz çox şadıq ki, islahatlar yaxşı,
hamar gedir və ona görə də Dünya Bankına bu sahədə yalnız texniki və maliyyə baxımından Sizə yardım etmək
qalır.
Bu proqram çərçivəsində yalnız bir məsələ vardır ki, o, bizim ümid etdiyimizdən bir qədər yavaş gedir.
Hesab edirəm ki, bir il bundan əvvəl Siz də bu məsələni təsdiq etmişdiniz ki, ölkənizdə dövlət strukturlarında
islahatlar gedəcəkdir. Bu sahədə biz də müvafiq məsləhətlərlə Sizə müraciət etdik və Azərbaycanda, eləcə də
Nazirlər Kabinetində, auditorluq sahəsində və xərclərə nəzarət sahəsində müəyyən tərəqqi əldə olundu. Xərclərə
nəzarət sahəsində bir qədər tərəqqi əldə olunsa da, elə bilirəm ki, digər sahələrdə işlər bizim istədiyimiz kimi
sürətlə getmir. Biz bu məsələləri həmkarlarımızla, Baş nazirlə müzakirə etmişik və hesab edirik, əsas odur ki, bu
dəyişikliklər getməkdədir. Sizdən xahiş etmək istəyirik ki, öz dəstəyinizi gələcəkdə də əsirgəməyəsiniz.
Əlbəttə ki, biz istərdik gələcəkdə Azərbaycana daha çox yardımçı olaq, Azərbaycana keçmişdəkindən daha
çox kömək edək. Çox sağ olun, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Birinci – Dağlıq Qarabağ haqqında. Bəli, biz çalışırıq ki,
məsələni tezliklə sülh yolu ilə həll edək. Məlumdur, bu sahədə son dövrdə müəyyən cəhdlər göstərilibdir və
təbiidir ki, orada çox böyük bərpa işləri getməlidir.
Mən bu yaxınlarda Vaşinqtonda idim. Mənə Dövlət Departamentində bildirdilər ki, Dünya Bankının,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar Üzrə Ali Komissarlığının və bir çox belə maliyyə mərkəzlərinin
böyük bir nümayəndə heyəti Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının hamısını gəlib yoxlayacaqdır. Çünki
onların bərpa olunması üçün nə etmək lazımdır və hansı müddətə etmək lazımdır – onu siz
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qiymətləndirməlisiniz. Oradan çıxmış insanlar – bir milyona yaxın insandır – öz yerlərinə qayıtmalıdır. Ona
görə siz keçmiş təcrübədən gərək səmərəli istifadə edəsiniz və bizə bu barədə yardım edəsiniz.
İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi haqqında sizin fikirləriniz məni sevindirir. Biz çalışacağıq ki, bundan
sonra bunu daha da sürətlə edək. Mən də razıyam ki, hökumət strukturlarının islahatlarında bəzi gecikmələr
vardır. Mənə Baş nazir dedi ki, siz bu barədə ətraflı danışmısınız. Əmin ola bilərsiniz ki, mən nəinki
dəstəkləmək, hətta bu məsələnin tezliklə həyata keçirilməsi üçün çox ciddi tədbirlər görəcəyəm.
Təbiidir ki, bizim daim sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır və hesab edirəm ki, biz bundan sonra bu sahədə
daha da sıx əməkdaşlıq edəcəyik. Mən bizə göstərilən diqqətə, qayğıya və yardıma görə Dünya Bankına bir
daha təşəkkür edirəm.
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"Bİ-Pİ/AMOKO" ŞİRKƏTİNİN HASİLAT BÖLÜMÜNÜN PREZİDENTİ DEYVİD
VUDVORDU VƏ ŞİRKƏTİN GEOLOJİ KƏŞFİYYAT BÖLÜMÜNÜN PREZİDENTİ ENDİ
HOPVUDU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
4 mart 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizinlə yenidən
görüşməyimdən çox məmnunam. Təbiidir ki, sizin gördüyünüz işlər daim mənim şəxsi nəzarətim altındadır.
Mənə həmişə məlumat verilir. Deyə bilərəm ki, işlər yaxşı gedir. Bəzən nəticələr gözlədiyimizdən də yaxşı olur.
Ona görə də güman edirəm ki, siz də sevinirsiniz, biz də sevinirik və bizim ölkənin insanları da sevinirlər.
Azərbaycanda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunun neft və qaz ehtiyatlarından istifadə olunması
barəsində son beş ildə aparılan işlər dünya mətbuatının, ümumiyyətlə dünya ictimaiyyətinin daim diqqətindədir.
Müxtəlif fikirlər söylənir, ancaq əksər fikirlər həqiqəti əks etdirir. Doğrudur, mənfi xarakterli məqalələr də dərc
olunur. Bu da təbiidir. Çünki dünyada yeni, çox zəngin imkanlara malik və böyük gələcəyə malik Xəzər dənizi
hövzəsi kimi neft və qaz yataqları olan bir yer aşkar edilibdir. Daha dəqiq desək, bu yer çoxdan aşkar
olunubdur, amma indi bunun həyatının ikinci mərhələsi başlayır.
Məlumdur, mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm ki, Azərbaycan qədim neft və qaz ölkəsi olaraq, o cümlədən
dünyada ilk dəfə dənizin dərinliklərindən neftin hasil olunması işinə başlamışdır. Bu, bizim əfsanəvi Neft
Daşlarımızdır və ondan sonra Azərbaycan alimlərinin, mütəxəssislərinin, neftçilərinin Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda, - təkcə Azərbaycan sektorunda yox, Xəzər dənizinin bütün akvatoriyasında, - neft və
qaz yataqlarının aşkar edilməsi sahəsində apardıqları çox böyük işdir. Bu, bizim gördüyümüz işlərin birinci
mərhələsi olubdur.
İkinci mərhələsi isə, bilirsiniz ki, 1994-cü ildə sizinlə birlikdə imzaladığımız "Əsrin müqaviləsi"dir. Bu
gün bir daha böyük məmnuniyyət hissi ilə və hətta deyə bilərəm ki, iftixar hissi ilə bəyan edirəm ki, bizim 1994cü ildə başladığımız işlər gözəl nəticələr veribdir.
Qeyd etdiyim kimi, dünyaya Xəzər dənizi kimi böyük bir neft regionu açılıbdır. Ondan sonra
imzaladığımız müqavilələr də tədricən öz nəticələrini verir. Bunların sırasında "Şahdəniz" yatağı da vardır. Biz
müqaviləni bağlayanda buna neft yatağı kimi baxırdıq. Ancaq bilirdik ki, orada çox qaz ehtiyatları vardır. İndi
sizin apardığınız işlər, aldığınız nəticələr onu göstərir ki, bizim proqnozlarımız artıqlaması ilə təmin olunur.
"Şahdəniz" qaz yatağında "Şahdəniz" konsorsiumunun əldə etdiyi nailiyyətlər barəsində siz artıq dünyaya
geniş bəyanatlar vermisiniz. Londonda, Ankarada təqdimatlar keçirmisiniz. Bu yaxın zamanlarda Davosda
olarkən mən "Bi-Pi" şirkətinin prezidenti hörmətli Con Braun ilə görüşdüm. O, əldə olunan nailiyyətlər
haqqında mənə böyük sevinc hissi ilə danışırdı və öz planlarını izah edirdi. Vaşinqtonda olarkən "Bi-Pi"nin
nümayəndəsi mənimlə görüşdü. Gördüm, bu barədə o qədər sevinclə danışır ki! Təbii ki, mən də sevindim.
İndi mən belə başa düşürəm ki, siz də, biz də eyni istiqamətdə hərəkət edirik ki, bu işləri əməli surətdə
həyata keçirək. Mən bilirəm, sizin də təcrübəniz var, bizim də fikirlərimiz vardır. Ona görə də mən bu gün
sizinlə görüşmək haqqında qərar qəbul etdim. Sizi dinləmək istəyirəm. Təbiidir ki, biz bəzi məsələləri mətbuatın
iştirakı ilə dinləyə bilərik, bəzi məsələləri isə sonra danışarıq. Ancaq mən öncə istəyirəm ki, cənab Vudvord
görülən işlər haqqında bir məlumat versin. Ondan sonra "Şahdəniz" haqqında məlumat verilsin. Buyurun.
D e y v i d V u d v o r d: Cənab prezident, çox təəssüflər olsun ki, biz uzun müddət Sizinlə görüşə nail
ola bilməmişik. Lakin bu gün belə bir imkanı bizə verdiyinizə görə Sizə böyük minnətdarlığımızı bildiririk və
fürsətdən istifadə edərək, "Bi-Pi/Amoko"nun Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat vermək
istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
D e y v i d V u d v o r d: Cənab prezident, bizim xəbərimiz var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına son
səfəriniz zamanı Siz həm prezident Bill Klinton, həm də Amerikanın digər rəsmi şəxsləri ilə görüşləriniz zamanı
neft və qaz hasilatı, onların ixracı məsələləri haqqında ətraflı söhbətlər, danışıqlar aparmısınız və bununla
əlaqədar bilirik ki, bu yaxınlarda Sizin Gürcüstana səfəriniz gözlənilir. Orada olduğunuz müddətdə Siz neft və
qazın ixracı barədə prezident Şevardnadze ilə danışıqlar aparacaqsınız. Bütün bunların hamısı bir daha təsdiq
edir ki, Siz Azərbaycanın xarici neft şirkətləri ilə hasilatın pay bölgüsü haqqında imzalanmış sazişlərə necə
böyük əhəmiyyət verirsiniz və bu məsələdə şəxsi dəstəyinizə görə Sizə bir daha minnətdaram.
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"Azəri", "Çıraq", "Günəşli" və "Şahdəniz" "Bi-Pİ/Amoko"nun dünya üzrə iş gördüyü ən böyük
strukturlardır və buna görə də şirkətimizin rəhbəri cənab Braun Azərbaycanı Meksika körfəzi, Anqola və
Trinidad ilə birlikdə "Bi-Pi/Amoko"nun beş-on il ərzində böyük sərmayələr qoyacağı dörd ən vacib bölgə
adlandırılmışdır. Buna görə də Azərbaycan şirkətimiz üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir və bu barədə də
Sizin dəstəyiniz danılmazdır.
ABƏŞ-ə gəldikdə isə Sizə bildirməyi özümə borc bilirəm ki, hazırkı fəaliyyətimizdə böyük tərəqqi əldə
olunur. Eyni zamanda Dövlət Neft Şirkəti ilə böyük işlər görülür. Bu əməliyyatlar da həm Azərbaycanın, həm
də xarici neft şirkətlərinin mənafeyinə xidmət edir və burada da böyük işlər görməyimizdən hədsiz şərəf
duyuruq.
İcazənizlə, bugünkü təqdimatımızın davamı olaraq biz "Şahdəniz"dən başlamaq istərdik. "Şahdəniz"in
hazırkı durumu, oradakı ehtiyatlar və "Şahdəniz" barədə gələcək planlarımızı sizin diqqətinizə çatdırmaq
istərdik. "Şahdəniz"ə dair məlumatı cənab Hopvud təqdim edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, hər şeydən əvvəl üzr istəyirəm ki, bu cür gözəl bir xəbəri Sizə
birinci çatdırmaqdan öncə bu xəbəri biz həm Ankarada, həm də Vaşinqtonda bildirmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onsuz da bizə çatıbdır, narahat olmayın. Biz bilirdik, amma Siz onu rəsmi olaraq
oralarda elan etdiniz. Mən hesab edirəm ki, bu da pis deyil.
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, ona görə də bizim bu gün "Şahdəniz" barədə Sizə qısa bir
təqdimatımız var və istərdim ki, elə birinci slayddan başlayaq. "Şahdəniz" barədə yəqin ki, əksəriyyətin xəbəri
var. Lakin üç məsələ var ki, mən bugünkü təqdimatı bu məsələlərdən başlamaq istəyirəm.
İlk növbədə, mən 1996-cı ilin iyun ayında Sizin də imza atdığınız "Şahdəniz" yatağında hasilatın pay
bölgüsü haqqında sazişi qeyd etmək istərdim. İkinci növbədə, konsorsiumun artıq Xəzər hövzəsində 400 milyon
dollar xərcləməsindən bəhs etmək istərdim. Qeyd etdiyim 400 milyon dolların yarısından çoxu konsorsium
tərəfindən "İstiqlal" qazma qurğusunun bərpasına sərf edilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 400 milyon "Şahdəniz"ə həsr olunubdur.
E n d i H o p v u d: Bəli. Üçüncü şəkil onu göstərir ki "Şahdəniz" Xəzərin cənubunda olan ilk ən böyük
yataqdır ki, ən böyük ehtiyatlar aşkar edilmişdir. Ümid etmək istərdim ki, "Şahdəniz"dən sonra Xəzərin bu
ərazisində qazılacaq quyularda da "Şahdəniz"dən geri qalmayan ehtiyatlar aşkar olunacaqdır.
Cənab prezident, ikinci slayda gəldikdə isə burada, gördüyünüz kimi, tərəfdaşlıq əks olunubdur. Biz
yalnız xarici neft şirkətləri arasında olan tərəfdaşlığı nəzərdə tutmuruq. Eyni zamanda burada Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və hökuməti ilə əldə olunmuş və davam etdirilən əməkdaşlıq xüsusi qeyd
olunmalıdır. Bu əməkdaşlığın nəticəsidir ki, bugünkü təqdimatımızda "Şahdəniz"ə dair planlarımızın birinci
mərhələsində hansı işləri görəcəyimizi Sizə deməyə imkan yaranır. Bu, elə bir tərəfdaşlıqdır ki, burada
şirkətlərin fəaliyyəti də, təcrübə mübadiləsi də özünü büruzə verir.
Planlarımızın vaxtından əvvəl aydın olmasına gətirib çıxaran səbəblərdən biri də şəxsən Sizin keçən il
verdiyiniz qərar idi ki, "Şahdəniz"ə dair işçi qrupu yaradılsın və bu qrup "Şahdəniz"in planlarını işləyib
hazırlasın. Keçən ilin noyabr ayında İstanbulda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dövlət başçılarının
imzaladığı çərçivə sənədi imkan verdi ki, Azərbaycan qazının, "Şahdəniz" qazının Türkiyəyə satılmasına dair
planlar işlənib hazırlansın.
Digər tərəfdən, bizim "Şahdəniz"ə dair planlarımızı açıq şəkildə dünyaya bəyan etməyimiz iki məsələ
üzərində qurulmuşdur. Onlardan biri "Şahdəniz" tərəfdaşlığına olan əminliyimiz, digəri isə ötən il imzalanan
çərçivə sənədidir.
Cənab prezident, üçüncü slaydda quyunun ehtiyatlarından bəhs olunur və mən bu barədə danışmaq
istərdim. Burada ehtiyatların keyfiyyətindən də söz açmaq yerinə düşərdi. Gördüyünüz bu şəkildə ötən ay
keçirilən testlər təsvir olunmuşdur. Özünüz gördüyünüz kimi, "İstiqlal" qazma qurğusunun qazdığı bu quyudan
qazın hansı təzyiqlə çıxması açıq şəkildə göstərilmişdir və bu barədə rəqəmləri bir daha demək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Budur?
E n d i H o p v u d: Bəli, cənab prezident. Gündə 1,8 milyon kubmetr qaz və eyni zamanda ikinci
quyudan 400 ton kondensat hasil olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qaz havaya gedir?
E n d i H o p v u d: Hazırda havaya gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gözəl mənzərədir.
E n d i H o p v u d: Hazırda gördüyünüz bu qaz 425 atmosfer təzyiq altında çıxır və bu rəqəmə qazma
qurğusunda olan avadanlığın gücündən tam istifadə edilməklə nail olunmuşdur. Başqa sözlə, avadanlığın gücü
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çatsaydı, qazı daha böyük təzyiqlə çıxarmaq mümkündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni avadanlıq imkan versəydi, daha da çox güc ilə çıxa bilərdi, hasilat daha da
çox olardı. Onda bunlar elə əvvəlki kimi səhv ediblər, avadanlığı zəif qoyublar.
N a t i q Ə l i y e v (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Cənab prezident, yataqlarımız çox
güclüdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar indiyə qədər bizim yataqlarımızı tanımayıblar.
E n d i H o p v u d: Üzr istəyirik, yalnız belədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: "Çıraq" yatağından səmt qazının nəqli üçün sizin çəkdiyiniz boru indi oradan
çıxan qazı sahilə gətirə bilmir. Siz çəkdiyiniz borunun diametri nə qədərdir - 16 düymdur?
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, cənab prezident. Onlar orada gündə cəmi 3 milyon kubmetr qaz çıxarırlar. Onu
da sahilə tam gətirə bilmirlər. Sahilə bir milyonu gəlmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma orada nə qədər qaz havaya gedir?
N a t i q Ə l i y e v: Gündə bir milyon kubmetrə kimi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gündə bir milyon kubmetr qaz havaya gedir. Ona görə ki, bunlar düz
hesablamayıblar.
N a t i q Ə l i y e v: Cənab prezident, yadınızdadırsa, neft də elə oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu bilirəm. Sən məsələni qarışdırma. Mən qaz haqqında danışmaq istəyirəm.
Gərək siz ondan nəticə çıxaraydınız.
E n d i H o p v u d: Bəli, cənab prezident. Bu məsələyə bu cür də baxmaq mümkündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, ancaq mən sizi günahlandırmıram. Mən bundan bir nəticə çıxarıram. O da
ondan ibarətdir ki, siz nə qədər böyük təcrübəli dolsanız da, Azərbaycanın o qaz, neft yataqlarının imkanlarını
düzgün müəyyən edə bilmirsiniz. Yəni nəticə gözlənildiyindən çox-çox artıq olur. Buna sevinmək lazımdır,
təbiidir. Ancaq yaxşı olardı ehtiyat avadanlıq qoyaydınız ki, nəticə çox olanda hamısını götürə biləydik.
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, onu da qeyd etmək istərdim ki, indi dediyim rəqəmlər sadəcə
olaraq, üç məhsuldar qazın birindən əldə edilən hasilatdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs onda nə olacaq? O birisi məhsuldar qazlardan yanacaq çıxanda nə olacaq?
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, dediyiniz məsələyə qayıdarkən onu qeyd etmək istərdim ki, hər
quyunun potensial imkanı var ki, inkişaf, istehsal zamanı və sistemə qoşulduqdan sonra orta hesabla ildə bir
milyard kubmetr qaz çıxarılsın. Yəni hər quyudan bir milyard kubmetr qaz çıxarılsın. Amma ayrı-ayrılıqda
götürdükdə bunların hətta üç milyarda çatacağı da gözlənilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər bir quyunun?
E n d i H o p v u d: Bəli. Bunu deməklə onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, qazın çıxması və onun
sürəti olduqca böyükdür. Ona görə də quyunun sistemə qoşulması üçün və yatağın tam işlənilməsi üçün biz
gərək ekspertlərimizdən istifadə edək. Eyni zamanda çox doğrudur ki, bu quyu bizim gözlədiyimizdən daha
artıq nəticələr vermişdir. İstanbulda imzalanmış sazişlə bərabər, quyudan əldə olunan nəticələr bizim bu gün
gəlib Sizə təqdimat verməyimizə və planlarımızı açıqlamağa imkan yaratmışdır.
Yatağın, strukturun ehtiyatlarının tam həcminə gəldikdə, bəli, belə bir ehtimal var və ola bilər ki, oradakı
ehtiyatlar bir trilyon kubmetrə gəlib çatsın. Hazırda mən yenə də nisbətən bir balaca az rəqəm işlətmək istərdim.
Amma bir trilyon olması ehtimalı böyükdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm, o, niyə az rəqəm deyir.
Endi Hopvud: Aydın məsələdir ki, strukturun tam ölçüsü çox vacibdir. Lakin qeyd etmək istərdim ki,
burada əsas məsələ sürət məsələsidir. Mən "sürət məsələsi" deyəndə "Şahdəniz" qazının ilk molekullarının
rəqabət aparan digər amillərdən əvvəl bazara çıxmasını nəzərdə tuturam. Eyni zamanda qazın işlədilməsi üçün,
bazar məsələlərinin qeyd olunması üçün hazırda bizim tam əminliklə 150 milyard kubmetr deməyə imkanımız
var və bu qaz da bazar planlarımızın həyata keçirilməsi üçün maliyyənin cəlb olunmasına yetərlidir.
H e y d ə r Ə l i ye v: O molekul dedin, o nə deməkdir?
E n d i H o p v u d: Yəni çıxarılan qazın ilk hissəsi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı bu, molekul olmadı? Molekul deyəndə mən bir az şübhəyə düşdüm. Mən başa
düşdüm. Amma istədim molekulu aydınlaşdırım. Buyurun, buyurun.
E n d i H o p v u d: Cənab prezident, ümidvaram ki, bundan sonrakı təqdimatımızı nisbətən dar
çərçivədə apara bilərik. Lakin son olaraq onu demək istərdim ki, biz əminik ki, "Şahdəniz" yatağı dünya
səviyyəli bir yataqdır. "Şahdəniz" yatağından indiyə qədər əldə olunmuş nəticələr gözlənildiyindən artıqdır və
biz tərəfdaş kimi "Şahdəniz" layihəsinin böyük müvəffəqiyyətlər gətirəcəyinə tam əminik. Eyni zamanda
"Şahdəniz" qazının tez bir zamanda Türkiyə bazarına çıxarılacağına əminik.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bitdi?
E n d i H o p v u d: Bəli, amma indi də başqa məsələlərə keçəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz qalan məsələlər barədə sonra danışacağıq. "Şahdəniz" yatağında birinci
quyunun verdiyi nəticələrlə əlaqədar biz bir dəfə görüşmüşük. O vaxt siz ilkin təqdimatı verdiniz. Ondan sonra
dediniz ki, işləri davam etdirib ikinci quyunu da qazacağıq. İndi daha da gözəl nəticələr əldə etmisiniz. Mən bu
münasibətlə sizi, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini və Azərbaycan neftçilərini, xalqımızı təbrik edirəm. Mən
bunu Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu və nə qədər konkret nəticələr
verdiyini bir daha nümayiş etdirən bir hadisə hesab edirəm.
Bizim neft strategiyamızı anlamayanlar, yaxud anlamaq istəməyənlər, onun əleyhinə olanlar - hamısı indi
görsünlər ki, biz nə qədər düz yolda olmuşuq. Mən hesab edirəm ki, həm Azərbaycan dövləti, həm də dünyanın
bizimlə əməkdaşlıq edən böyük neft şirkətləri bu yolu kor-koranə getməmişlər.
Biz Xəzər dənizindəki neft və qaz yataqlarının nə qədər böyük potensialı olduğunu bilirdik. Bir daha
deyirəm, mən iftixar hissi ilə qeyd edirəm ki, bizim alimlər, neftçilər, mütəxəssislər bu sahədə dünya
səviyyəsindədirlər. Siz - yəni xarici dövlətlərin neft şirkətləri, o cümlədən birinci növbədə "Bi-Pi/Amoko" gəlib
Azərbaycanda müəyyən işlər aparandan sonra burada nə olduğunu bildiniz. Amma bu işlərə başlamaq üçün həm
siz, həm də biz tərəfdən cəsarət lazım idi. Siz tərəfdən ona görə ki, birincisi, siz sərmayə qoyursunuz. Əgər
qoyduğunuz sərmayə nəticə verməsə, sizin işiniz pozular. İkincisi, sərmayə qoyduğunuz yerdə sizin üçün
ictimai-siyasi sabitlik, qayda-qanun lazımdır. Güman edirəm ki, siz sərmayə qoyarkən bizə inandınız.
Biz 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"ni, 1996-cı ildə "Şahdəniz" yatağının birgə işlənilməsi barədə
müqaviləni imzalayarkən siz artıq inanırdınız ki, Azərbaycanda ondan əvvəlki illərdə yaranmış xaos, hərcmərclik, özbaşınalıq aradan götürüləcək və ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik bərpa olunacaq, qanuni hökumət
daha da möhkəmlənəcəkdir. Biz bu ümidlərlə sizinlə əməkdaşlığa başlamışıq.
Mən bugünkü görüşümüzdə söhbətə başlayarkən dedim ki, buna mane olmaq istəyənlər çox idi. Bu gün
də mane olmaq istəyənlər var. Çünki Azərbaycan gördüyü bu işlərlə böyük bir potensiala malik olduğunu
dünyaya nümayiş etdirmək perspektivi qazanıbdır.
Təəssüf ki, təkcə xaricdə yox, ölkəmizin daxilində də buna mane olmaq istəyənlər var. Soruşuram, nə
üçün? Təəssüf ki, bizim cəmiyyətimizdə elə insanlar, hətta elə qurumlar, qüvvələr var ki, Azərbaycanda işlər nə
qədər pis olsa, onlar üçün bir o qədər yaxşıdır. Çünki ölkədə, cəmiyyətdə vəziyyət pis olanda onlar öz
fəaliyyətlərini həyata keçirər və öz məqsədlərinə nail ola bilərlər. Yəni onlar öz şəxsi məqsədlərini güdürlər,
ümumi milli mənafedən çox uzaqdırlar. Bizim içimizdə belələri bu gün də vardır.
Mən bu gün bir daha xatırlamaq istəyirəm ki, 1996-cı ildə həmin bu masanın arxasında - müqavilənin
imzalanmasına bir həftə qalmış - müqavilənin pozulmasına cəhd göstərənlər var idi. O vaxt Azərbaycanın Milli
Məclisinin sədri işləyən Rəsul Quliyev müqavilənin imzalanmasına bir həftə qalmış gəlib mənə bəyan etdi ki,
"bu müqaviləni imzalamaq olmaz. Bu Azərbaycan üçün zərərlidir. Ümumiyyətlə, bu müqavilədə Azərbaycan
üçün böyük zərərli müddəalar vardır". Təbiidir ki, biz bu məsələni müzakirə etdik və onun arqumentlərinin
əsassız olduğunu ona bildirdik.
Gərək bu gün Xoşbəxt Yusifzadəni də buraya çağıraydınız. Bu, sizin səhvinizdir. O, bu gün burada olmalı
idi. Çünki Dövlət Neft Şirkətində hamı bu işlə məşğul idi. Amma baş geoloq kimi Xoşbəxt Yusifzadə bu
yatağın nə qədər böyük imkanlara malik olduğunu hamıdan çox bilirdi və hamıdan da yaxşı sübut edirdi.
Təbiidir ki, Rəsul Quliyevin belə avantürist, təxribat xarakterli hərəkəti bizim işimizə mane ola bilməzdi.
Mən onu da və Dövlət Neft Şirkətinin bütün rəhbərlərini də dinlədim. Dövlət Neft Şirkətinin bütün rəhbərləri,
mütəxəssislərimiz onun dediyi sözlərin əsassız olduğunu sübut etdilər. Təbiidir ki, mən qəbul etdiyim qərarı
dəyişmək fikrində deyildim. 1996-cı il iyunun 4-də müqavilə imzalandı. O vaxtdan üç il keçibdir. Görün nə
qədər gözəl nəticələr əldə etmişik.
Bəlkə də bu adam adının burada çəkilməsinə də heç layiq deyildir. Amma bu faktdır, həqiqətdir. Bu
mənada ki, Azərbaycan xalqına qarşı təxribat həyata keçirməyə cəhd göstərmişdi. Nə üçün? Əgər o bunu
anlamırdısa, yəni başa düşmürdüsə, ağlı bu səviyyəyə çatmırdısa, onda otursun yerində və heç vaxt deməsin ki,
neft sahəsində hansısa mütəxəssisdir. Əgər bunu anlayaraq edirdisə, demək xalqına xəyanət edirdi.
Bizim içimizdə belələri də vardır. Ancaq qoy onlar hamısı - o vaxtkılar da, bugünkülər də bilsinlər: biz
Azərbaycanın neft siyasətini hazırlayıb həyata keçirərkən ölkəmizin elmini, neft sənayesindəki təcrübəni və hər
birimizin, o cümlədən mənim şəxsi təcrübəmi - hamısını üst-üstə qoyaraq belə bir strategiya hazırlamışıq. Bu da
öz gözəl nəticələrini verir.
Hörmətli dostlar, mən sizin sevincinizi anlayıram. Siz böyük dövlətlərin neft şirkətlərisiniz. Dünyanın bir
çox yerlərində böyük sərmayələr qoyursunuz, gəlir əldə etmək istəyirsiniz. Güman edirəm, siz də bizim
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sevincimizi anlayırsınız. Biz yenicə müstəqillik əldə etmiş dövlətik, böyük təbii sərvətlərə - neft və qaz
yataqlarına malikik. Onlardan xalqımızın, millətimizin rifahı, Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafı naminə
istifadə etməyə çalışırıq. Buna görə də biz qarşımıza çıxan bütün maneçiliklərin, təxribatların, müxtəlif çirkin
hərəkətlərin qarşısını alırıq, bundan sonra da alacağıq.
"Şahdəniz" yatağının verdiyi nəticələr müxtəlif xarici ölkələrin mətbuatında Xəzər dənizində ehtiyatların
guya az olmasına, Azərbaycan tərəfindən guya bunun şişirdilməsinə dair verilmiş məqalələrə çox tutarlı
cavabdır.
Siz çox gözəl dediniz ki, biz hələ Azərbaycanın başqa yataqlarında bundan da çox ehtiyatlar aşkar
edəcəyik. Mən buna əminəm. Mən çox sevinirəm ki, artıq siz də buna əminsiniz. Ona görə də sizə təşəkkür
edirəm. Gördüyünüz işlər çox yüksək qiymətə malikdir. Çox məmnunam ki, ötən beş il müddətində
Azərbaycana gəlmiş xarici dövlətlərin şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan hökuməti,
prezidenti arasında çox gözəl işgüzar əlaqələr yaranıbdır. Əmin ola bilərsiniz ki, bu əlaqələr get-gedə daha da
təkmilləşəcək, artacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, siz həmişə mənim dəstəyimi alacaqsınız.
Azərbaycanın prezidenti kimi mən dövlətimizin yeni neft strategiyasını irəliyə sürən şəxsəm. Bu
strategiyanı sizinlə birlikdə ardıcıl surətdə həyata keçirəcəyik. Biz Azərbaycan xalqının, millətinin bu günü və
gələcəyi üçün çox gözəl işlər görürük və gözəl də nəticələr alacağıq.
Mən Dövlət Neft Şirkətinə təşəkkür edirəm. Siz çox səmərəli əməkdaşlıq edirsiniz, belə də davam etmək
lazımdır.
Demək, görüşümüzün birinci hissəsi bununla başa çatır.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI HƏRBİ KOLLECİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 mart 2000-ci il
E l i z a b e t Ş e l t o n (ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin müşaviri): Cənab prezident, çox böyük
nəvaziş göstərib, vaxt ayırıb bu gün bizim qrupumuzla görüşürsünüz. Mən elə bilirəm ki, bu qrupla görüş Sizin
üçün çox maraqlı olacaqdır.
Cənab prezident, bu qrupun üzvləri zabitlərdir və onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hərbi Donanmasını və
Hərbi Hava Qüvvələrini təmsil edirlər. İcazə verin, bizim hərbi kolleclərimizin iş sistemini bir dəqiqə ərzində
Sizə izah edim.
Cənab prezident, ABŞ-da belə bir qayda var: orduda fərqlənən zabitlərə bir il müddətində imkan verilir ki,
onlar, bizim dediyimiz kimi, bayraq səviyyəsində zabit kimi yetişsinlər, o rütbəyə çatsınlar. Yəni polkovnik,
general, admiral rütbəsi alsınlar. Gözlədiyimizə görə, bu zabitlər gələcəkdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi
qüvvələrində çox yüksək rütbələr alacaqlar.
Ona görə də bu gün Sizinlə görüşə gələnlər qeyri-adi zabitlərdir. Onlara bir il vaxt ayrılmışdır ki, milli
təhlükəsizlik və müdafiə strategiyasını öyrənsinlər. Onlar tədris proqramının praktiki hissəsi kimi müxtəlif
ölkələrə səyahətə gedir və həmin ölkələrin liderləri ilə görüşürlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraq
bəslədiyi bu ölkələrdə təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərini müzakirə etsinlər.
Onlar çox şaddırlar ki, bu gün Sizinlə görüşə gəliblər. Mən də səfirlik adından Sizə minnətdaram ki, onlara
bu imkanı vermisiniz ki, gələcək strategiyasını müəyyən etsinlər. Onlar müxtəlif ölkələrə gedərkən bu səviyyədə
görüşməyə heç də həmişə imkanları olmur. Ona görə də Sizə xüsusi minnətdarıq.
Cənab prezident, biz istərdik Sizi söhbətə dəvət edək ki, bu zabitlərə Azərbaycanın bu regiondakı strateji
əhəmiyyəti haqqında məlumat verəsiniz. İcazənizlə, Siz söhbəti bitirdikdən sonra onlar Sizə bir neçə sualla
müraciət etmək istəyirlər. Bu görüşə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Səfir Eskudero hazırda
Birləşmiş Ştatlardadır, Sizə ən xoş arzularını yetirir və bir həftəyə Azərbaycana dönəcəkdir.
Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən, orada görüşlər keçirərkən hiss etdiniz ki, ABŞ-ın strateji
maraqları baxımından Azərbaycan nə dərəcədə vacib ölkədir. Onu da deyim ki, mən qrupun üzvlərinə məsləhət
görmüşəm ki, Zbiqnev Bjezinskinin «Böyük şahmat taxtası» kitabını oxusunlar. Cənab prezident, çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin hamınızı salamlayır və «Azərbaycana xoş gəlmisiniz!» deyirəm. Güman
edirəm ki, burada olduğunuz müddətdə bizim ölkə ilə tanış ola bilmisiniz. Mənim bildiyimə görə, siz bizim
müdafiə naziri, xarici işlər naziri ilə görüşmüsünüz. Başqa görüşlər də olubdur?
E l i z a b e t Ş e l t o n: Bəli, olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, Azərbaycanı tanıyırsınız və mənim sizə geniş məlumat verməyimə ehtiyac
yoxdur. Bu, mənim vəziyyətimi yüngülləşdirir.
Mən məmnunam ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, onun dövlətində və Müdafiə Nazirliyində, hərbi
hissələrində Azərbaycana diqqət çox artıbdır. Ola bilər, burada oturanların çoxu beş-altı il bundan öncə
Azərbaycan kimi bir ölkənin olmasını heç bilmirdilər.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, təbiidir ki, dünyada günü-gündən çox tanınmağa
başlayıbdır. Hər bir müstəqil dövlət, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü, təbiidir ki, dünya ölkələrində az da
olsa, çox da olsa tanınır. Amma çox böyük maraq mövzusu olan ölkələr var ki, onu sadəcə, tanıyırsan və
xəritədə göstərə bilirsən ki, bu ölkə nədir. Bundan artıq məlumat almağa ehtiyac olmur.
Bir daha bildirirəm, son illər – Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra, Sovetlər İttifaqına mənsub olan
ruspublikalar dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra dünyanın bir çox ölkələrində bizlərə, o cümlədən
Azərbaycana maraq çox artıbdır. Bu baxımdan, hesab edirəm, indi Qafqaz daha çox böyük maraq doğurur.
Zahirən ona görə ki, Qafqazda münaqişələr var, müharibələr gedir, qan tökülür. Amma Qafqazla dərindən tanış
olanlar, güman edirəm, hiss edirlər ki, Qafqaz dünyanın maraqlı regionudur. Burada, dünya miqyasında kiçik bir
ərazidə çox millətlər yaşayır. Bu millətlərdən hər birinin çox qədim tarixi var. Vaxtilə bu millətlərin arasında
dostluq da, ziddiyyətlər də olubdur. Ancaq XX əsrin sonunda ziddiyyətlər, münaqişələr də var.
Azərbaycan Qafqazda, Cənubi Qafqazda yerləşən, çox mühüm coğrafi-strateji əhəmiyyətə malik olan bir
ölkədir. Birincisi, Azərbaycanı əhatə edən ölkələrə, qonşulara görə. İkincisi, Azərbaycan Avropa ilə Asiya,
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Şərqlə Qərb arasında, onların qovuşduğu yerdə yerləşdiyinə görə. Üçüncüsü, Azərbaycan Xəzər dənizində
böyük mövqe tutur. Xəzər dənizi sahilində ən böyük şəhər, ən böyük liman Bakı şəhəridir və o, Azərbaycanın
paytaxtıdır.
Azərbaycanın keçmişini tanıyanlar Azərbaycanı bir neft ölkəsi kimi tanıyırlar. Bu da təbiidir. Çünki neft
dünyada həmişə maraqlı bir material olubdur. Bu gün də Azərbaycan dünyanın çox böyük neft ölkələrindən
biridir. Amma Azərbaycanın çox maraqlı təbiəti var. Burada hər şey görmək olur: həm çox hündür dağları –
Qafqaz dağlarını, həm də səhraları, həm böyük çayları, gölləri, həm də subtropik zonanı. Azərbaycanlılar öz
ölkələrini çox sevirlər. Mən onların içərisində, hesab edirəm, birinci yerlərdə duran adamam. Son illərdə
dünyada gedən proseslər Azərbaycanın coğrafi-strateji əhəmiyyətini daha da artırıbdır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın indi çox böyük problemləri vardır. Əsas problem Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. 12 ildən artıqdır ki, bu münaqişə başlayıbdır. Bəzi səbəblərdən Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq
azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır. Onların əksəriyyəti uzun müddətdir çadırlarda yaşayır. Ermənistanla Azərbaycan
arasında müharibə gedib. Biz indi də müharibə şəraitindəyik, ancaq döyüşlər yoxdur. Çünki 1994-cü ildə biz
atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq və məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Bunun da
əsas prinsipləri ondar ibarətdir ki, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş torpaqlar azad olunmalıdır,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanlar öz yerlərinə
qayıtmalıdır. Kiçik bir vilayət olan Dağlıq Qarabağ – hansına görə ki, münaqişə başlayıbdır – bu da
Azərbaycanın torpağıdır, Azərbaycanın tərkibində özünüidarəetmə statusuna malik ola bilər.
Bu məsələlərlə indi ATƏT məşğul olur, onun Minsk qrupu məşğul olur və Minsk qrupunun həmsədrləri
Rusiyadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Fransadır. Biz məsələnin həll olunması üçün Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Mən prezident Bill Klinton ilə bu barədə dəfələrlə görüşüb danışıqlar
aparmışam və ABŞ hökumətinin başqa üzvləri ilə də görüşlərim, danışıqlarım olubdur. 15 gün öncə mən sizin
ölkədə idim, Vaşinqtonda idim.Prezident Bill Klinton ilə də görüşdüm, xarici işlər naziri xanım Olbrayt ilə də,
sizin müdafiə naziri cənab Kohen ilə də görüşdüm, Pentaqonda oldum. Enerji naziri, kənd təsərrüfatı naziri,
başqa nazirlər ilə bizim görüşlərimiz, təbiidir ki, Amerika – Azərbaycan əlaqələrinin bütün sahələrini əhatə
edirdi. Ancaq Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsi bizim
müzakirələrimizin əsas mövzusu idi.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi gəncdir, onun ordusu da gəncdir. Ancaq ordu möhkəmlənir, inkişaf edir.
Hər bir ölkənin ordusu olduğu kimi, bizimki də olmalıdır. Təbiidir ki, buna hələ çox zaman lazımdır. Biz
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu sahədə bir çox əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışıq. Güman edirəm ki, müdafiə
naziri bu barədə sizə məlumatlar verdi.
Azərbaycan NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında iştirak edir, Şimali Atlantika
Assambleyasının işində iştirak edir və başqa proqramlarda da iştirak edirik. NATO-nun 50 illik yubileyində
Azərbaycan da təmsil olunmuşdu. Mən orada Azərbaycanın adından nitq söylədim. Bizim ölkəmiz
ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox sıx əməkdaşlıq etdiyinə görə dövlətimizin müxtəlif orqanları,
strukturları da bu əməkdaşlığın iştirakçısıdırlar.
Mən 1999-cu ilin aprel ayında Vaşinqtonda olarkən sizin Hərbi Dəniz Donanmanızı ziyarət etdim. O,
Vaşinqtonun yaxınlığında yerləşir. O akademiya ilə çox ətraflı tanış oldum. Mənə çox gözəl təəssüratlar
bağışladı. Hətta orada gənc dənizçilərlə birlikdə yemək də yedim. Qəribə şeydir, orada bir yerdə 4 min adam
yemək yeyir. Mən yeməkdən qabaq onların qarşısında çıxış etdim və onların xoşuna gələn bir ifadə işlətdim:
«Bit arm». Bunu çox alqışladılar. Mənim üçün çox maraqlı idi. Mən gördüm ki, sizin orduda və o cümlədən
Hərbi Dəniz Donanmasında nə qədər təcrübəli və nə qədər yüksək səviyyəli məktəblər var, akademiyalar var və
nə qədər yüksək səviyyəli kadrlar hazırlanır.
Təbiidir ki, sizin ordunuz çox güclü ordudur. O, son vaxtlar, İkinci dünya müharibəsindən sonra bir neçə
yerdə öz gücünü göstəribdir. Körfəz müharibəsi, sonra Yuqoslaviyada NATO-nun tədbirləri – bunlar hamısı
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusunun və NATO-nun doğrudan da böyük qüdrətə malik olduğunu göstərir.
Bu, bizi sevindirir. Çünki biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaxın dostluq, strateji əməkdaşlıq münasibətləri
həyata keçiririk və dostumuzun belə güclü ordusunun olması, təbiidir, bizi sevindirir.
İndi ordu müharibə etmək üçün lazım deyil. İndi ordu, sadəcə, dünyada sülhün, təhlükəsizliyin təmin
olunması üçün lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Silahlı Qüvvələri də məhz bu məqsədi daşıyır. Mənim
fikrim budur ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra dünyada daha böyük müharibə olmamalıdır. Kiçik
müharibələrin də qarşısı alınmalıdır. Buna imkan var. Amerika Birləşmiş Ştatları böyük, qüdrətli dövlət olaraq
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bu sahədə öz xidmətini göstərməlidir. O cümlədən Qafqazda da, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə həll olunmasında da Amerika Birləşmiş Ştatları gərək öz səylərini artırsın.
Siz ki, belə təcrübədən istifadə edirsiniz, yəni öz təhsilinizi tamamlayarkən ayrı-ayrı ölkələrlə tanış olursunuz
və diplomatın dediyi kimi, xüsusi əhəmiyyət daşıyan regionlara gedirsiniz, - bu, çox yaxşıdır. Çünki dünyanı
yaxşı bilmək lazımdır və hər bir ölkənin xüsusiyyətini bilmək lazımdır, onun tarixini, mədəniyyətini bilmək
lazımdır. Biz çalışırıq özümüz üçün bunu edək. Məsələn, mən hesab etmirəm ki, biz Amerikanı çox yaxşı
tanıyırıq. Amerika o qədər qəribə bir ölkədir ki, onu tanımaq üçün çox vaxt lazımdır.
Mən, məsələn, Vaşinqton, Nyu-York, Hyüston, Çikaqo şəhərlərində olmuşam. Amma bütün ştatları gəzmək
üçün nə qədər vaxt lazımdır. Doğrudur, Klivlenddə də olmuşam – Ohayo ştatıdır. Mən çox arzu edərdim ki,
hamısını görüm. Ancaq mümkün deyil. Amma siz gəncsiniz, çalışın daha da çox görün və sizin nazirliyin,
yaxud hökumətinizin bu cür təşəbbüsü, hesab edirəm ki, çox dəyərlidir. Əgər siz bu günlər Azərbaycan
haqqında müəyyən təəssüratlar əldə etmisinizsə, bu, bizim üçün də əhəmiyyətlidir.
Biz istəyirik dünyanın hər yerində Azərbaycanı olduğu kimi tanısınlar. Nə üçün? Çünki bəzi hallarda ayrıayrı ölkələr haqqında və eləcə də bizim Azərbaycan haqqında müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Amerikada qeyriobyektiv məlumatlar verirlər, dezinformasiya verirlər. Biz çalışırıq onların qarşısını alaq. Biz çalışırıq inandıraq
ki, Azərbaycan haqqında yazılan yalanlar həqiqətən yalandır. Amma bizim ölkəyə gələn adamlar Azərbaycanı
öz gözləri ilə görürlər. Doğrudur, deyə bilmərəm ki, gələn adamların hamısı Azərbaycandan yaxşı təəssüratla
gedir. Burada da səbəb var. Bəziləri, sadəcə, sizin kimi tanış olmaq, bilmək və təəssüratlar toplamaq üçün
gəlirlər. Bəziləri – bu, xüsusən jurnalistlər olur – burada neqativ halları araşdırıb öz qəzetlərində yazmaq üçün
gəlirlər. Hər bir ölkədə neqativ hallar var. Dünyada hələ ideal yer yoxdur. O cümlədən siz də öz ölkənizi hər
yerdə ideal hesab edə bilməzsiniz. Mən bununla demək istəmirəm ki, bizim həyatımızda olan neqativ halları
gizlətmək lazımdır, yaxud da onları bilmək lazım deyil. Amma yaxşını da bilmək lazımdır, pisi də bilmək
lazımdır. Hər halda, obyektiv olmaq lazımdır. Hər bir insanın obyektiv olması çox əhəmiyyətlidir. Ola bilər,
məsələn, Azərbaycanın bəzi yeməkləri sizin xoşunuza gəlməsin. Amma ola bilər ki, çox xoşunuza gəlsin. Mən
hesab edirəm ki, çoxları xoşunuza gəlibdir. Elədir, yoxsa yox? Görürəm, təsdiq edən çoxdur.
Hesab edirəm ki, elə buradakı insanlar da zahirən yaxşı insanlardır. Burada oturanların əksəriyyəti kişidir.
Yəqin onlar görüblər ki, burada qadınlar da gözəldir. Elədir, yoxsa yox?
Y e r d ə n s ə s: Bu da doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma sizin içərinizdə də görürəm, bir gözəl qadın var. Hər şeyi bilmək lazımdır.
Bizim yaxşı, gözəl, zəngin mədəniyyətimiz var, müsiqimiz var, gözəl teatrlarımız var. Hər halda, bizim öz
ənənələrimizə məxsus olan mədəniyyət ocaqlarımız var. Bunların hamısını insan nə qədər çox bilsə, o qədər
yaxşı olur. Mən bu barədə sizə çox danışa bilərəm. Amma hesab edirəm ki, siz məndən nəsə soruşmaq
istəyirsiniz.
Təbiidir ki, bu görüş yoldaşlıq xarakteri daşıyır. Mən sizinlə rəsmi dövlət məsələlərini müzakirə etmirəm,
sadə söhbət aparıram. Ona görə nə sözünüz, sualınız var, buyurun.
T e o d o r H e y l s (mülki vətəndaş): Cənab prezident, biz Rusiyanın Cənubi Qafqazda öz rolunu davam
etdirmək arzusu haqqında Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsən, mən görüşü sadə aparıram, bu isə məni siyasətə çəkir.
Bilirsiniz, Cənubi Qafqaz bir neçə əsr Rusiya imperiyasının tərkibində olub. Məsələn, Azərbaycanı
götürsəniz, XIX əsrin əvvəlində iki dəfə Rusiya – İran müharibəsi olubdur, bu müharibələr nəticəsində
Azərbaycan parçalanıbdır. Azərbaycanın şimal hissəsi, yəni bizim yaşadığımız Azərbaycan rus
imperatorluğunun tərkibinə keçibdir, Azərbaycanın cənub hissəsi İranın tərkibində qalıbdır. Gülüstan
müqaviləsi, Türkmənçay müqaviləsi ilə – bu iki müqavilə ilə Azərbaycan iki yerə bölünübdür: yüz il rus
imperatorluğunun, 70 il də Sovet imperiyasının tərkibində qalıbdır. Amma fərqi yoxdur, bu da yenə də
Rusiyanın hakimiyyəti idi.
Təbiidir ki, Rusiya əgər 200 il Azərbaycanda hakim olubsa, Azərbaycan onun tərkibində olubsa, o cümlədən
Cənubi Qafqazın digər ökələri – Gürcüstan da, Ermənistan da, - bu barədə müəyyən vaxt fərqi var, - indi Rusiya
bu regiondan əl çəkmək istəməz ki. Burada özünün təsir dairəsini saxlamaq istəyir. Amma indi vəziyyət
dəyişilibdir. Bu da ondan ibarətdir ki, bizim ölkələr – Cənubi Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan müstəqil
dövlətdir. Biz səkkiz ildir ki, müstəqilliyimizi saxlayırıq və əsas məqsədimiz – mən hesab edirəm ki, bu barədə
biz daim dönməz olacağıq – Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirməkdən, inkişaf etdirməkdən
ibarətdir.
Təbiidir, biz dünyanın bütün dövlətləri ilə mehriban dostluq, əməkdaşlıq əlaqəsi saxlamaq istəyirik.
Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Bizim heç bir başqa iddiamız yoxdur. Ermənistanın bizim torpaqlarımıza iddiası
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var. Biz də buna razı ola bilmərik. Hesab edirik ki, biz bunu da ləğv edəcəyik. Ona görə bizim siyasətimiz
bundan ibarətdir ki, dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı mehribanlıq münasibətləri
yaradaq və əməkdaşlığı inkişaf etdirək. Biz Rusiya ilə də belə münasibətlər həyata keçiririk və bundan sonra da
keçirəcəyik. Hər halda, Rusiyanın Azərbaycanda kökləri dərindir. Çünki əgər 200 ilə yaxın Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olubsa, demək, burada tarixi əlaqələr böyükdür. Biz bunları itirmək istəmirik. Ancaq öz dövlət
müstəqilliyimizi də heç vaxt əlimizdən vermərik.
Cənubda bizim qonşumuz İrandır. Güman edirəm, bu sualı da yəqin verəcəksiniz. Orada 30 milyon
azərbaycanlı yaşayır. Səkkiz milyonu buradadır, otuz milyonu İrandadır və bizim Azərbaycanda yaşayanlarla
İran Azərbaycanında yaşayanlar arasında çox qohumluq əlaqələri vardır. İran ilə Azərbaycan arasında dövlət
quruluşu sistemində çox ciddi fərqlər vardır. İran islam dövlətidir. Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlətdir. Ona görə orada olan azərbaycanlılarla burada olan azərbaycanlıların arasında fərq var. Fərq də,
sadəcə, hər ölkənin cəmiyyətində olan vəziyyətlə əlaqədardır. Amma biz İran ilə də eyni əlaqələri saxlayırıq və
saxlamaq istəyirik. Buyurun.
D e v i d S v i ə t (polkovnik): Cənab prezident, bizim ölkəmiz də gəncdir. Ölkəmizin 200-dən bir qədər çox
yaşı vardır. Məlum olduğu kimi, bizim hərbi sistemimiz, silahlı qüvvələrimiz çox inkişaf edibdir. Orduda
olanlar, biz zabitlər cəmiyyət tərəfindən bəzən dəstək hiss edirik, bəzən də bu dəstəyi hiss etmirik. Siz
Azərbaycanda orduya cəmiyyət tərəfindən dəstəyi necə qiymətləndirirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, siz 200 ildir ki, dövlətsiniz və ordunuzun da 200 illik tarixi vardır. Amma
bizim ölkənin ordusunun cəmi, - əgər 8 ildir müstəqil dövlətiksə, - ordunun da, tutaq ki, 8 illik tarixi vardır.
Keçmişdə Azərbaycan Rusiya imperiyasının tərkibində olanda azərbaycanlılar orduya cəlb edilmirdilər. Çünki
onlara etibar etmirdilər, bir də ki, din fərqi var idi. Ancaq tarixdə bəzi azərbaycanlılardan, Azərbaycanın dövlətli
adamlarının övladlarından Rusiyanın ali hərbi məktəblərində çox yüksək rütbələrə, general rütbəsinə çatmış
adamlar olubdur.
Məsələn, XX əsrin əvvəlində rus-yapon müharibəsində Rusiya ordusunun tərkibində azərbaycanlı general
Əliağa Şıxlinski çox şücaətlə iştirak edibdir. Yaxud, Birinci dünya müharibəsində yenə də Rusiya ordusunun
tərkibində Azərbaycan millətinə mənsub olan bir neçə general iştirak edibdir.
Bunlar ayrı-ayrı faktlardır. Rusiya imperiyasının ordusunda gənclərimiz kütləvi surətdə olmayıblar.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra isə sovet ölkəsində bütün vətəndaşlar eyni hüquqa malik
olduqlarına görə, azərbaycanlılar da orduya cəlb ediliblər. Ancaq az-az adamlar zabit səviyyəsinə gəlib çatırdı.
Onların əksər hissəsi, sadəcə, əsgərlik vaxtını keçirəndən sonra ordudan tərxis olunurdular.
İkinci dünya müharibəsində, faşist Almaniyasına qarşı müharibədə azərbaycanlılar çox fəal iştirak etmişlər.
O vaxtlar yüksək rütbəli çoxsaylı zabitlər – polkovniklər, generallar meydana gəlmişdi. O zaman sovet
hökuməti ordunu daha da gücləndirmək üçün hətta milli diviziyalar da yaratdı. O vaxt bir neçə milli Azərbaycan
diviziyası var idi. Onlar çox böyük şücaətlə döyüşmüşdülər və qələbələrin əldə olunmasında fəal iştirak
etmişdilər. Amma təəssüflər olsun ki, İkinci dünya müharibəsi başa çatandan sonra bu milli diviziyaları dağıtdılar. Sovet ordusunda əsasən rus, Ukrayna millətlərinə mənsub olan adamlar rəhbər vəzifələrə, yüksək rütbələrə
malik idilər. Ona görə də o dövrdə biz özümüz üçün istənilən qədər milli zabit kadrları hazırlaya bilməmişdik.
Baxmayaraq ki, bir çox ali hərbi məktəblərdə azərbaycanlılar da təhsil almış, yüksək rütbələr qazanmış və sovet
ordusunda xidmət etmişlər. İndi onlar bizim milli ordumuzun zabit heyətinin əsasını təşkil elirlər. Çünki hərbi
ixtisas da göydən düşmür. Gərək insan təhsil alsın, təcrübə qazansın.
İndi bizim burada ali hərbi məktəblərimiz vardır. Ola bilər ki, siz onlarla tanış olmusunuz. O illər biz bir
ölkənin tərkibində olarkən, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə orduya çox müsbət münasibət var idi. İndi, müstəqillik
dövründə isə bizim cəmiyyətimizdə, Azərbaycanda orduya çox yaxşı münasibət var. Xalqımız istəyir ki, ordu
daha da güclü, yüksək səviyyəli olsun. Yəni cəmiyyətdə orduya mənfi bir münasibət heç vaxt hiss edilməyibdir.
C o n R u d o l f (polkovnik-leytenant): Cənab prezident, Siz tərəqqi yolunu tutmusunuz. Gənc ölkəniz üçün
əsas problemi, çətinliyi, maneəni nədə görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Çətinliklər çoxdur. Mən sizə dedim, əsas problem Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsidir. Bununla bərabər, keçid
dövrünün də poblemləri vardır. Çünki biz 70 il yaşadığımız cəmiyyətdən, kommunist ideologiyasından,
kommunist, sosialist siyasi-iqtisadi, sosial sistemindən imtina etdik. Biz demokratiya yolu ilə, siyasi plüralizm,
qanunun aliliyi yolu ilə gedirik.
Ən çox çətinlik iqtisadiyyatdadır. Çünki keçmişdə bütün mülkiyyət dövlətə məxsus idi, insanların şəxsi
mülkiyyəti yox idi. Amma indi biz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik, insanlara şəxsi mülkiyyət əldə etmək
imkanı vermişik və bunu təmin edirik. Məsələn, keçmişdə Azərbaycanın bütün torpaqları dövlətə məxsus idi.
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Yəni mən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək üçün yararlı olan torpaqları deyirəm. Amma indi biz
bunları kəndlilərə paylamışıq. Hərənin öz şəxsi mülkiyyəti vardır. Bu, öz müsbət nəticələrini verir. Ölkəmizdə
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artır.
Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda çox böyük sənaye müəssisələri, infrastruktur, ticarət müəssisələri
yaranmışdı. Biz bunları özəlləşdiririk. Onların bir qismini özəlləşdirmişik. Amma bu da asan deyildir. Məsələn,
bizdə boru-prokat zavodu vardır. O, poladdan neft boruları istehsal edən bir zavoddur. Orada on min adam
işləyirdi, istehsal edilən borular da təkcə Azərbaycanda qalmır, Sovetlər İttifaqının bütün regionlarına
göndərilirdi. İnsanlar yaxşı maaş alırdılar. İndi bu zavod işləmir. Ola bilər, 15–20 faiz çalışır. Biz həmin
zavodun istehsal etdiyi məhsulları başqa ölkələrə ixrac edə bilmirik. O zavodu yüksək səviyyədə saxlamaq üçün
hər il ona kapital qoyulmalıdır. Bu kapital yoxdur. Ona görə də insanların çoxu həmin zavodda işdən azad
olunub, işləmir.
Biz həmin zavodu özəlləşdirmək istəyirik. Amma onu özəlləşdirmək istəyən bir şirkət, fiziki şəxs tapa
bilmirik. Biz bir neçə xarici sərmayəçiyə bunu təklif etmişik. Onlar gəliblər, baxıblar. Amma hər bir investor
ölçüb-biçir ki, buraya nə qədər sərmayə qoyacaq, nə qədər gəlir götürəcəkdir. O görür ki, bu qədər gəliri götürə
bilməyəcək, başqa yerə – harada çox gəlir götürəcəksə, oraya gedir. Bu, bazar iqtisadiyyatının prinsipləridir.
Ona görə də keçmiş sosialist iqtisadi sistemindən bazar iqtisadiyyatına keçid çox ağırdır. O, işsizlik, başqa
problemlər yaradır. Bunlar bizim problemlərimizdir.
Ancaq hesab edirik ki, biz bu yolla getməliyik, çətinliklər müvəqqəti xarakter daşıyır. Düşünürük ki, bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri tamamilə bərqərar olunandan sonra iqtisadiyyat daha da inkişaf edəcəkdir.
Daha sualınız yoxdur?
T o m a s T o m s o n (leytenant-polkovnik): Cənab prezident, Ermənistan –Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində Amerika Birləşmiş Ştatlarının diplomatik missiyasını necə görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: İstəyirəm ki, onlar bu işdə daha da fəal iştirak etsinlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
bu sahədə imkanları çoxdur və bu imkanlardan istifadə etsələr, münaqişənin həllinə tezliklə nail olmaq
mümkündür. Siz bir məsələni də bilməlisiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi hələ 7–8 il bundan
öncə Azərbaycana qarşı ədalətsiz bir maddə qəbul edibdir. 1992-ci ildə Ermənistan–Azərbaycan muharibəsi
zamanı Azərbaycan Ermənistanı guya «blokadaya aldığına görə» Konqres «Azadlığı müdafiə aktı»na düzəliş
qəbul edibdir və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət orqanları Azərbaycana birbaşa yardım
etməkdən məhrum olublar.
Beləliklə, bizə qarşı ayrı-seçkilik vardır. Əslində Azərbaycan Ermənistanı blokadaya almayıbdır. Bugünkü
reallıq ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir, bir milyondan çox
azərbaycanlını yerindən-yurdundan zorla çıxarıbdır, onlar çadırlarda yaşayırlar. Bu həqiqəti görən Amerika
konqresmenləri və Amerika hökuməti bu ədalətsiz maddəni aradan qaldırmır. Nə üçün? Hər dəfə deyirlər ki,
Amerikada erməni lobbisi çox güclüdür. Bu məsələ hər dəfə Amerika Konqresində qaldırılanda erməni lobbisi
konqresmenlərə təsir göstərir və qərar qəbul etmək mümkün olmur. Görürsünüz, sizin kimi demokratik, ədalətli
ölkədə nə qədər ədalətsizlik vardır.
Prezident Bill Klinton da etiraf edir ki, bu, ədalətsiz bir qərardır, onu aradan götürmək lazımdır. Dövlət
katibi xanım Olbrayt da dəfələrlə, bu yaxınlarda Konqresdə çıxış edərkən yenə də 907-ci maddənin ləğv
olunmasını tələb edibdir. Amma bunlar nəticə vermir. Ölkəniz ədalətli, demokratik ölkədir, amma ədalətsiz
qanunlar qəbul edirsiniz. Belə çıxır ki, bir milyonluq erməni lobbisi – Amerikada bir milyon erməni yaşayır,
Amerikanın əhalisi təxminən 300 milyondur – Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunlarını belə də, elə də edə
bilər.
Mən sizin ölkəni çox təriflədim. Amma sizin sualınız məni məcbur etdi ki, tənqid də edim.
Yaxşı, sağ olun, hamınıza gələcək hərbi xidmətlərinizdə uğurlar arzulayıram. Yenidən Azərbaycana gəlin.
Azərbaycana nə qədər çox gəlsəniz, bizim ölkəni bir o qədər yaxşı tanıyacaqsınız. Gələn görüşlərədək.
E l i z a b e t Ş e l t o n: Cənab prezident, bunların Sizə bir hədiyyəsi vardır.
D e v i d S v i ə t: Cənab prezident, bu, bizim hərbi kollecin baş komandanının Sizə göndərdiyi hədiyyədir.
Bu hədiyyəni Sizə təqdim edirik. Çox sağ olun ki, Azərbaycanı daha yaxşı tanımağımız üçün vaxt ayırıb bizə
yardımçı oldunuz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu qartaldır, çox gözəl hədiyyədir. Sağ olun.
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8 MART – BEYNƏLXALQ QADINLAR BAYRAMINA HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
7 mart 2000-ci il
Hörmətli xanımlar, analar, bacılar!
Sevimli qadınlar!
Sizi 8 Mart – Beynəlxalq qadınlar günü, qadın bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu gün bu salon həmişəkindən daha da gözəldir. Çünki salonun əksəriyyətini təşkil edən qadınlardır. Qadın
gözəlliyi bu salona daha da çox işıq verir və salondakı kişilərə, o cümlədən mənə də ilham verir.
Zəhra xanım dedi ki, siz bu bayramı həmişə səbirsizliklə gözləyirsiniz. Amma bilin ki, biz kişilər də bu
bayramı səbirsizliklə gözləyirik. Ona görə ki, bu bayramda kişilər qadınlara həmişə xüsusi diqqət göstərirlər, öz
kişiliyini, yəni qadına olan hörmətli münasibətini daha da nümayiş etdirmək istəyirlər. Qadınlara mütləq
hədiyyə bəxş edirlər, güllər verirlər. Onları bəlkə də əvvəlki vaxtlardan çox öpürlər.
Amma təkcə buna görə yox. Bu bayram doğrudan da bizim bütün bayramlar içərisində ən gözəl bayramdır.
Bu, qadınlara həsr olunubdur. İnsan cəmiyyətində qadınların rolu, əhəmiyyəti məlumdur. Qısaca onu demək
olar ki, qadınsız insan yoxdur. Qadınsız həyat yoxdur. Bu, həmişə belə olub, bu gün də belədir, gələcəkdə də
belə olacaqdır.
Azərbaycan qadını öz ağlı, zəkası, müdrikliyi, sədaqəti, qəhrəmanlığı, vəfası, yüksək analıq keyfiyyəti ilə
bizim xalqımızı, millətimizi daim ucaldıbdır.
XX əsr dünyada qadınların emansipasiyası əsri olmuşdur. Bu gün böyük iftixar hissi ilə qeyd etmək olar ki,
Azərbaycan qadınları bu imkanlardan çox səmərəli istifadə edib, dərhal cəmiyyətdə öz hüquqlarının bərpa
olunmasına çalışıb və onlar üçün yaranmış imkanlardan çox yaxşı bəhrələniblər. Beləliklə, demək olar ki, XX
əsrin əvvəllərindən və xüsusən 20-ci ildən sonra Azərbaycanda qadınların azadlığa çıxması, tam müstəqil
olması, qadınlarla kişilərin hüquqlarının bərabərləşməsi üçün və qadınlara cəmiyyətdə öz istedadlarını nümayiş
etdirmək üçün, həyatın müxtəlif sahələrində çalışmaq, zəhmət çəkmək üçün və beləliklə də qadının nəyə qadir
olduğunu bir daha nümayiş etdirmək üçün imkanlar yaranıbdır.
Bu gün Azərbaycanda bu problem artıq yoxdur. Çünki Azərbaycan qadını hələ 30-cu illərin əvvəllərində
çadranı atdı, öz azadlığını elan etdi, öz hüquqlarının sahibi olduğunu bəyan etdi və tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa
bir zamanda Azərbaycanda qadınlar cəmiyyətdə, həyatın bütün sahələrində özlərinə məxsus olan yeri tutdular.
Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan qadınları həm elmdə, mədəniyyətdə, təhsildə, səhiyyədə, həm də iqtisadiyyatın
bütün sahələrində – sənayedə, kənd təsərrüfatında, ticarətdə, hər sahədə özlərini göstərdilər və ölkəmizin,
millətimizin inkişafına öz töhfələrini verdilər.
Məhz qadınların bu cür geniş fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda qısa müddətdə təhsil inkişaf etdi, insanlar
savadlandı və Azərbaycan təhsili belə yüksək səviyyəyə qalxdı. Qadınların fədakar zəhməti nəticəsində
Azərbaycanın səhiyyəsi belə yüksəklərə qalxdı. Mən bu sahələri ona görə xüsusi qeyd edirəm ki, bildiyiniz
kimi, Azərbaycanda qadınlar bu sahələrdə işləyənlərin 60 faizini, bəlkə də çoxunu təşkil edir.
Qadınlar cəmiyyətdə, həyatda göstərdikləri bütün başqa xidmətlərlə yanaşı, ona görə ən yüksək qiymətə
layiqdirlər ki, onlar anadırlar, onlar bizim nəslimizi artırırlar. Qadınlarla kişilərin bərabərliyinə gəldikdə, açıq
demək lazımdır ki, qadınlar həmişə kişilərdən çox zəhmət çəkiblər.
Qədim zamanlardan belə təsəvvür var ki, kişi işləyir, pul qazanır, ailəni saxlayır, qadın isə ev işi görür. Bu,
belə olubdur. Amma indi belə deyildir. İndi kişi də işləyir, qadın da işləyir, kişi də qazanır, qadın da qazanır.
Demək olar ki, ailəni ikisi birlikdə saxlayırlar, uşaqlarını böyüdürlər. Amma onların arasında böyük fərq var.
Qadın uşaq doğur, körpə böyüdür. Qadının bu zəhməti əvəzsizdir və heç bir kişi belə zəhməti çəkə bilməz.
Biz qadınları ilbəil daha da çox qiymətləndiririk. Bu da müəyyən qədər təbiidir. Çünki keçmişdə qadınlara
olan münasibət dərin köklər salmışdı və bu dəyişiklikləri təmin etmək üçün zaman lazım idi. Bu zaman da,
təbiidir ki, artıq gəldi, çatdı. İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi
dövlət qurulur. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Azərbaycan dünya mədəniyyətinə sıx qoşulur.
Bütün bu sahələrdə qadının rolu həmişə böyük olub və böyükdür. Biz «dünyəvi dövlət» məfhumunu işlədəndə,
təbiidir ki, bunun çox anlayışını bilirik. Amma onlardan biri də odur ki, dünyəvi dövlətdə qadın azaddır,
müstəqildir, qadına onun qadın olmasına görə heç bir məhdudiyyət qoyulmur.
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Şəxsən mən sevinirəm ki, bizim Azərbaycan qadınları çox qısa bir zamanda bu azadlığı əllərinə alıblar və bu
azadlıqdan istifadə edirlər. Beləliklə də həm cəmiyyətə öz xidmətlərini göstərirlər, həm də xalqımızı yüksəldir,
xalqımızı gözəlləşdirirlər.
Hər bir qadının üzərinə çox ağır vəzifələr düşür. Ancaq bizim həyatımızın son illərinin xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkəmizə çox zərbələr vuraraq, ən böyük zərbəni
də qadınlara vurdu. Çünki qadınlar övladlarını itirdilər, qadınlar ərlərini, qardaşlarını itirdilər. Adətən, faciələri qadınlar
kişilərdən daha çox hissiyyatlarla keçirirlər. Ona görə də bu itkilər, bu məhrumiyyətlər də Azərbaycan qadınına çox
zərbələr vurubdur. Təkcə ona görə yox ki, onlar şəhid anası, yaxud şəhid ailəsidir, ya şəhid bacısıdır. Bütün başqa
qadınlar da. Çünki qadınlar arasında həmrəylik, mənəvi birlik daha da möhkəm olur.
Azərbaycan torpaqlarının bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. Bir milyondan
artıq soydaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşüb, ağır vəziyyətdə yaşayır, çoxları çadırlarda yaşayırlar.
Onların da belə bir həyatının ən çox ağırlığı yenə də qadınların üzərinə düşür.
Mən bu əziz bayram günü Azərbaycanın şəhid analarını, qaçqın-köçkün vəziyyətində yaşayan, çadırlarda
yaşayan qadınları böyük hörmət-ehtiramla yad edir və onlara bu salondan bütün Azərbaycan qadınlarının
adından, bizim hamımızın adından bayram salamı göndərirəm.
Azərbaycan qadını bir xüsusiyyəti ilə də fərqlənir. O da onun gözəlliyidir. Kişilər gedib başqa ölkələrdə,
başqa millətlər içərisində gözəl qadınlar axtarmasınlar. Dünyanın ən gözəl qadınları Azərbaycandadır.
Qadınlar bir belə əziyyət, zəhmət çəkərkən nə istəyirlər? Sadəcə, onlara diqqət, qayğı, hörmət, ehtiram! Bu
anlayışlar çox genişdir. Diqqət də, qayğı da müxtəlif formalarda ola bilər. Ancaq kişilər gərək qadınları həmişə
yüksəkdə görsünlər, qadınlara gərək xüsusi hörmət etsinlər, qadınlara diqqətli yanaşsınlar.
İnsan mədəniyyətinin ən mühüm cəhətlərindən biri cəmiyyətdə qadına hörmət etmək və hörmət etməyi,
diqqət göstərməyi bacarmaqdır. Mən arzu edirəm ki, xalqımızın mədəni səviyyəsinin bu qədər yüksəldiyi bir
zamanda müstəqil Azərbaycanın kişiləri qadınlara diqqət, xoş münasibət göstərməyi, onlara hörmət bəsləməyi
heç vaxt unutmasınlar.
Azərbaycanda qadınlar çox sahələrdə öz yerlərini tutublar. Ancaq biz hələ ki, istədiyimizə nail ola
bilməmişik. Məhz buna görə də mən dünən «Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata
keçirilməsi haqqında» xüsusi fərman imzaladım. Məmnunam ki, bu fərman qadınlar tərəfindən böyük ruh
yüksəkliyi ilə qarşılanıbdır. Sizi əmin edirəm ki, biz bu fərmanı ardıcıl surətdə həyata keçirəcəyik.
Hesab edirəm ki, qadınlar Azərbaycanın dövlət strukturlarında, icra orqanlarında, müxtəlif iqtisadi strukturlarda
daha da çox təmsil olunmalıdır. Bu fərmanın həyata keçirilməsi üçün artıq mən belə qərar qəbul etmişəm ki, bütün
icra orqanlarında, xüsusən şəhər, rayon icra hakimiyyəti orqanlarında qadınlarla iş üzrə ya xüsusi şöbə yaranmalıdır,
yaxud icra orqanlarının rəhbərlərindən biri mütləq qadın olmalı və qadın problemləri ilə məşğul olmalıdır.
Biz Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaratmışıq. Bu komitənin nə qədər vacib olduğunu və ölkəmiz
üçün lazımlı olduğunu artıq bu gün görürük. Ancaq bu komitənin daha da geniş fəaliyyət göstərməsi üçün biz
gərək bütün rayonlarda, şəhərlərdə onun strukturlarını yaradaq və bu vasitə ilə də qadınların bütün sahələrdə işə
daha fəal cəlb olunmasını təmin edək. Qadınlar bunu istəyirlər. İndi qadınlar var ki, kişidən də çox işləmək
istəyirlər və çox hallarda kişidən də yaxşı işləyirlər. Bunlar məlumdur. Ancaq biz onlar üçün şərait yaratmalıyıq,
bunu etməliyik. Əmin ola bilərsiniz ki, edəcəyik.
Mənim sizə, Azərbaycanın bütün qadınlarına münasibətim məlumdur. Bu da ondan ibarətdir ki, birincisi,
mən hamınızı çox sevirəm. Eyni zamanda həm dövlət başçısı kimi, həm də sadə bir insan kimi, yəni kişi kimi
hər birinizə diqqət göstərməyə hazıram.
Bu gün, bu bayram günü mən sizə, Azərbaycanın bütün qadınlarına səadət arzulayıram. Səadət anlayışı qadın
üçün çox böyük, geniş anlayışdır. Hər bir qadın istəyir ki, xoşbəxt olsun, o, səadətə nail olsun. Mən bunu
arzulayıram. Azərbaycanın bütün qadınlarına cansağlığı, bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Sizə, Azərbaycanın
bütün qadınlarına günü-gündən gözəl olmağınızı arzu edirəm.
Bayramınız mübarək olsun, əziz qadınlar! Sağ olun.
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«KİTABİ–DƏDƏ QORQUD» DASTANININ 1300 İLLİK YUBİLEYİ ÜZRƏ
DÖVLƏT KOMİSSİYASININ İCLASINDA NİTQİ
Prezident sarayı
11 mart 2000-ci il
Hörmətli komissiya üzvləri!
Xanımlar və cənablar!
Biz 1997-ci ildə Azərbaycan xalqının, Oğuz türklərinin milli-mənəvi dəyərlərinin, tarixi köklərinin böyük
abidəsi olan «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdik.
1997-ci il aprel ayının 20-də mən xüsusi fərman imzaladım, dövlət komissiyası yaratdıq.
Üç il keçibdir və bu üç il müddətində, demək olar ki, böyük işlər görülübdür. Son günlər mən aparılan işlərin
müəyyən qədər nəticələri ilə- yəni biz nə etmişik, nəyə nail olmuşuq- tanış olandan sonra bu sözləri tam
qətiyyətlə deyirəm. Çox iş görülübdür.
Bilirsiniz ki, biz yubileyin keçən ilin iyun ayında keçirilməsi haqqında qərar qəbul etmişdik. Ancaq məlum
səbəblərdən bunu edə bilmədik. Bəlkə də bu, elə lazım imiş ki, bir il də vaxt uzansın, daha da çox iş görmək
mümkün olsun. Hər halda, üç il müddətində görülən işlər indi «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyinin
layiqincə keçirilməsinə çox gözəl əsas yaradıbdır.
Mən türkdilli dövlətlərin başçıları ilə danışıqlar aparmışam. Türkdilli dövlətlərin başçılarının növbəti - altıncı
zirvə görüşü Azərbaycanda olmalıdır və bizim hamımızın razılığı ilə bu zirvə görüşünün aprel ayının 8-də
keçirilməsi haqqında qərar qəbul etmişik. Aprel ayının 9-na isə «Kitabi-Dədə Qorqud»un yubileyini təyin
etmişəm.
Keçən dəfə də biz belə fikirdə idik. İndi biz bunu həyata keçiririk. Ona görə də bu yubileyi təkcə biz yox,
bütün qardaş türkdilli, türkköklü ölkələrin dövlət başçılarının – prezidentlərinin iştirakı ilə keçirəcəyik. Artıq az
vaxt qalıbdır. Ona görə də biz yubiley mərasimlərinə hazırlığın son mərhələsində daha da intensiv işləməli və
lazım olan işləri görməliyik.
Bu məqsədlə mən bu gün dövlət komissiyasının iclasını toplamışam və komissiyanın üzvlərindən əlavə, bir
çox dədəqorqudşünaslar, bu sahənin mütəxəssisləri də dəvət olunublar. Güman edirəm ki, biz komissiya
sədrinin müavinlərini dinləsək, onlar indiyədək görülmüş işlər haqqında lazımi məlumatlar verəcəklər. Eyni
zamanda aprel ayının 8-9-na qədər də nə iş görmək lazımdırsa, təkliflərini verə biləcəklər. *
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm ki, burada-bizim bu müşavirədə, komissiyanın iclasında iştirak edənlərin hər
birinin qəlbində deyiləsi sözlər var. Ancaq bilmirəm, indi bu barədə çıxışlara, yaxud da ki, fikirlərə ehtiyac
varmı? Çünki üç ildir ki, bu iş gedir. Komissiyanın iclası bir neçə dəfə mənim sədrliyim altında keçirilibdir.
Amma bir çox dəfə də müavinlərin rəhbərliyi altında keçirilibdir və bu zirvə, yubiley tədbirinə də bir aydan az
vaxt qalır. Ona görə mən istərdim biləm, belə geniş danışıq aparmaq, müzakirə aparmaq lazımdırmı? Bəlkə
kiminsə dəyərli sözü var? Mən onu eşitməyə etiraz etmirəm.
Ş a m i l C ə m ş i d o v (Filologiya elmləri doktoru): Möhtərəm prezident, bu «Kitabi-Dədə Qorqud» kitabı
1995-ci ildə Türkmənistanda türkmən dilində çap olunubdur. Onun müqəddiməsində də, girişində də akademik
Ordalov göstərir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» ilk dəfə Azərbaycanda yaradılıbdır. İcazə verin, mən o kitabı Sizə
təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni bizim buna şübhəmiz var idi ki?
Ş a m i l C ə m ş i d o v: Onların prezidenti bunun 1500 illiyinin keçirilməsi barədə fərman veribdir. Allah
Sizə cansağlığı versin. Bunun müqəddiməsinə baxarsınız. Bu da mənim kitabımdır. Bu barədə Drezdendə
məruzə etmişəm. Bu da onun şəkilləridir. Mən «Kitabi-Dədə Qorqud»u öpdüm, öz kitabımı da Drezdenə
göndərmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hara göndərmisən?
Komissiyanın iclasında Elçin Əfəndiyev, Fəraməz Maqsudov, Anar, Polad Bülbüloğlu müruzələrlə çıxış
etdilər.
*
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Ş a m i l C ə m ş i d o v: Drezdenə göndərmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Göndər, orada qalsın.
Ş a m i l C ə m ş i d o v: Yaxşı. Cənab prezident, YUNESKO-da keçirilən tədbirdə çıxış etdim, onlara da
kitab göndərmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Amma bu, sizdə var, yoxsa yox?
Ş a m i l C ə m ş i d o v: Cənab prezident, mən onu Sizə verirəm. Özümə surətini çıxartmışam. Çünki
bunlar bir sənəddir. Onların prezidenti deyir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1500 illiyidir. Amma müəllif kitabın
müqəddiməsində yazır ki, o, yeddinci əsr abidəsidir və ilk dəfə Azərbaycanda yaradılıbdır. Kitabın girişində
yenə də yazır ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı yeddinci əsrdə Azərbaycanda yaranıbdır. Mən bunları maraqlı
olduğuna görə danışdım. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Başqa sözü olan yoxdur?

YEKUN NİTQİ
Dinlədiyimiz məruzələrə əsasən və bu ötən üç il ərzində respublikada aparılan işləri özümüz müşahidə
edərək yeganə bir fikir demək olar ki, həqiqətən böyük iş görülübdür. Bəlkə də biz 1997-ci ildə «Kitabi-Dədə
Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyini qeyd etmək üçün qərar qəbul edərkən o qədər böyük işlərin görülə
biləcəyini və xüsusən bizim xalqımız, millətimiz üçün «Dədə Qorqud»un tamamilə açılıb cəmiyyətə bu cür
təqdim olunacağını təsəvvür edə bilməzdik.
Son illərdə biz bir çox yubileylər keçirmişik. Bunların da hamısının əhəmiyyəti vardır. Çünki hər bir yubiley
tədbiri hansısa tarixi şəxsiyyətin yaradıcılığını, onun əsərlərini canlandırır, yenidən ictimaiyyətə göstərir.
Bizim tariximiz - ümumi tariximiz, o cümlədən mədəniyyətimizin və ədəbiyyatımızın zəngin tarixi indiyədək
lazımi qədər tədqiq olunmadığına görə bu yubiley tədbirləri bizə məlum olmayan məsələləri açır, aşkar edir.
Beləliklə, biz zənginləşirik, yəni tariximizin zənginliyini hiss edirik və onun nə qədər zəngin olduğunu
ictimaiyyətə çatdıra bilirik. Məsələn, Füzulinin 500 illik yubileyinin hazırlanması və keçirilməsi xalqımıza
Füzulini demək olar ki, yenidən tanıtdı, bəxş etdi.
Tarixi şəxsiyyətlər və xüsusən qədim dövrdə Azərbaycan xalqının tarixi şəxsiyyətləri ümumiyyətlə, az
öyrənilib, tədqiq olunub və müasir nəsillərə çox az məlumdur. Buna görə də belə tədbirlərin keçirilməsi o
demək deyildir ki, yubiley keçirib hansısa konsert dinləyəsən, yaxud hansısa bir şənliyin iştirakçısı olasan.
Bunların əsas mənası və məqsədi zəngin tariximizin hər bir səhifəsini açmaq, geniş tədqiq etmək, onu xalqımıza
və dünyaya təqdim etmək və beləliklə də əsrlər boyu tarixşünaslıq nöqteyi-nəzərindən itirdiyimiz şeyləri bərpa
etməkdir.
Biz komissiyanın ötən iclaslarında da qeyd etmişdik, amma mən bu gün bunu bir daha demək istəyirəm ki,
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı indiyə qədər Azərbaycanda az bir təbəqəyə məlum olan abidədir, əsərdir. Bunu
bilənlər bizim tarixçilərimizdir, - onların da hamısı yox, - o adamlardır ki, «Dədə Qorqud»un tədqiqi ilə məşğul
olublar. Bunu bilənlər bizim ədəbiyyatçılarımız, yazıçılarımızdır. Cəsarətlə demək olar ki, onların bəlkə də
hamısı yox. Geniş kütləyə, xalqımıza, millətimizə gəldikdə isə, onu demək olar ki, ötən üç il müddətində
gördüyümüz işlər, apardığımız təhlillər və bu müzakirələrdə dinlədiyimiz fikirlər təsdiq edir ki, bizim geniş
kütləmiz «Dədə Qorqud» haqqında çox az təsəvvürə malik idi, az şey bilirdi.
Biz indi bu üç il müddətində – buradakı məruzələr, çıxışlar bunu göstərdi – birincisi, «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanını xalqımıza yaxşı tanıtdıq, ikincisi, dünyaya tanıtdıq, üçüncüsü, tam təsdiq etdik ki, bu, Azərbaycana
məxsusdur. Bəli, bu turk xalqlarına məxsusdur, ancaq Azərbaycana məxsusdur. Onun vətəni Azərbaycandadır
və varisi, sahibi Azərbaycandır, yəni Azərbaycan xalqıdır. Biz gələcək işlər üçün böyük yol açdıq. Təsəvvür
edin, bax, qısa müddətdə burada nə qədər kitablar nəşr olunubdur. Amma bizim komissiyanın birinci iclasını
yadınıza salın. Nə var ki? Bunlar yox idi.
O vaxt siz də deyirdiniz , indi burada çıxış edənlər də deyirlər ki, Həmid Araslı, Bartold bir şey yazıblar, nəşr
etdiriblər, amma o da itib gedibdir. Dəmirçizadə də bir şey yazıbdır, o da yoxdur. Bizim bir neçə alimimiz –
bəziləri burada iştirak edirlər – çox şey yazıblar, amma bunları nəşr etdirə bilməyiblər, yazdıqları da özlərində
qalıbdır. Ancaq görün indi qısa bir müddətdə nə qədər əsərlər yaranıbdır. Həqiqətən, bu, doğru sözdür ki, bütün
bu tədbirlərin hər bir cəhəti əhəmiyyətlidir. Amma ən əhəmiyyətlisi odur ki, əsərlər yaranır və bu əsərlər gələcək
üçün, bizim tariximizin daha da geniş, dərin təhlil olunması üçün, gələcək nəsillər üçün böyük töhfədir.
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Mən hesab etmirəm ki, bununla iş bitir. Çünki mən özüm də etiraf etməliyəm ki, «Dədə-Qorqud»un bu qədər
dərin dərya olduğunu təsəvvür edə bilmirdim. İndi kimsə desə ki, yox, o bilirmiş, - güman edirəm, xəta edir,
mən bilmirdim. Məsələn, mənim bu barədə biliklərim bu kitablardan – təkcə onların sayına görə yox, hər birinin
məzmunu və mənasına görə – nə qədər artıbdır. Hesab edirəm, eləcə də hər bir Azərbaycan vətəndaşının biliyi
artıbdır.
Kütləvi surətdə həyata keçirilən tədbirlər «Dədə-Qorqud»u geniş kütlələrə tanıdır. Bu kitabların yazılması və
keçmişdə yazılmış kitabların belə nəfis şəkildə yenidən nəşr olunması çox qiymətlidir. Mən dünən soruşdum ki,
bunların tirajı nə qədərdir – 1000, 2000 nüsxədir? Bir il keçəndən sonra bu kitabları yenə də tapmaq mümkün
olmayacaqdır.
Təbiidir ki, indi biz hər bir kitabı bir neçə min nüsxədə nəfis şəkildə nəşr edə bilmərik. Biz bunları yubiley
üçün yaratmışıq. Ancaq fikrim bundan ibarətdir ki, bu kitabların çoxunu, bəlkə də hamısını, yaxud bir qismini
geniş kütlələr üçün böyük tirajla sadə şəkildə nəşr edək. Onları geniş kütlələrə çatdırmaq üçün satışa buraxaq,
kitabxanalara verək. İndi nəşr etdirdiyimiz bu əsərləri kitabxanalara versək, yerdə bir şey qalmayacaqdır. Çünki
bunlar 1000–2000 nüsxədir, bundan artıq deyildir, elədirmi?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, heç 2000 nüsxə deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyirsən ki, heç 2000 nüsxə yoxdur. Ona görə gəlin açıq danışaq ki, bizim bu işimiz
yubileydə, sadəcə, yaxşı kitablar göstərməklə məhdudlaşmasın. Bu, başlanğıc olsun.
Ancaq geniş kütlənin «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı, abidəsi ilə bu gün və gələcəkdə dərindən tanış olması və
onu dərindən bilməsi üçün – bunun əsas mənası ondan ibarətdir ki, öz kökünü, keçmişini, millətinin tarixini dərindən
bilsin- biz bugünkü və gələcək nəsillərin bu kitablardan lazımi qədər istifadə etməsi imkanına malik olmalıyıq. Mən
bu fikri dünən söyləmişəm, indi bir daha deyirəm. Mən görülən işləri çox yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq bu, işin
başlanğıcı olmalıdır. Bunun üçün biz vəsait də tapa bilərik. Doğrudur, indi bizim vəsaitimiz o qədər də çox deyildir.
Amma biz buna qənaət etməməliyik, bunları etməliyik. Çünki bunlar xalqımız, gələcək üçün lazımdır.
Alimlərimiz, yazıçılarımız bu qısa müddətdə keçmiş kitablardan əlavə yeni əsərlər yazıblar. Bu, çox gözəl
hadisədir. Düşünürəm ki, əgər bu yubiley haqqında fərman imzalanmasaydı, bu işlər görülməsəydi, bəlkə də
müəlliflərdən 5 faizi öz vaxtını sərf edib belə kitablar yazardılar. Ancaq bu yubileyin keçirilməsi haqqında qəbul
etdiyimiz qərar və Azərbaycanda bu məsələnin ötən üç il müddətində geniş təbliğ olunması, bu işə dövlətin
böyük əhəmiyyət verməsi bizim bir çox alimlərimizi, yazıçılarımızı həvəsə gətiribdir. Onların hər biri yeni bir
kitab yazıbdır. Beləliklə də «Dədə Qorqud» haqqında bizim həm tarixi kitablarımız, həm də ədəbi-publisist
kitablarımız artıbdır. Bu da çox gözəl hadisədir.
Mən bütün bunları çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu sahədə zəhmət çəkmiş komissiya üzvlərinə və həmin
məsələlərlə məşğul olanların hamısına təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu iş davam etdirilməlidir. Mənim bu
fikirlərimi həyata keçirmək üçün bəlkə də biz yubileydən sonra yeni bir tədbirlər planı qəbul edə bilərik. Ola
bilər, bu tədbirlər planı 1, 2, 5 ili, bəlkə də ondan artıq bir dövrü əhatə etsin ki, biz qarşıdakı illərdə nə etməliyik.
İndi hamı bu fikirdədir, kitablar da onu göstərir, Drezden kitabxanasından gələn nüsxə də bunu deyir ki,
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı Azərbaycan xalqının ən qədim mədəniyyət, ədəbiyyat, mənəviyyat abidəsidir.
Ona görə də, demək, bu, bizim ana kitabımızdır. Bu kitabın məzmununu, mənasını, onun hər bir kəlməsini hər
bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq bilməlidir. İnsanlar bütün bunları nə qədər çox bilsələr, millətini, xalqını,
vətənini və müstəqil Azərbaycanı da bir o qədər çox sevəcəklər. Bu, bizim xalqımızın çoxəsrlik tarixində yeni
bir mərhələdir.
Azərbaycan 8 ildir ki, müstəqil dövlətdir. Bu illərin çətinliklərinə, ağır proseslərinə baxmayaraq, biz öz tarixi
keçmişimizin çox dəyərli səhifələrini qısa bir müddətdə açmışıq, xalqımıza göstərmişik. Beləliklə də xalqımız
öz tarixini, keç-mişini daha dəqiq bilərək daha da məğrur insan, azərbaycanlı, vətəndaş olur. Bu, çox mühüm
məsələdir. Çünki dövlət müstəqilliyini əldə etmək, dövlət quruculuğunda dəyişikliklər yaratmaq və hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə getmək böyük bir prosesdir. Amma onu elan etmək, bu barədə
dövlət tədbirləri həyata keçirmək azdır. Gərək hər bir insan və xüsusən gənc nəsil azərbaycançılığın, Azərbaycanın, mənsub olduğu xalqın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin, elminin nə olduğunu dərindən dərk
etsin. Biz buna nə qədər çox nail olsaq, bizim millətimizdə millilik, vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsi, öz
torpağına, xalqına məhəbbət hissi bir o qədər çox artacaqdır.
Görülən işlər bax, bu baxımdan çox böyük əhəmiyyətə ma-likdir. Bəlkə də XX əsrdə, elə əsrin əvvəlindən
indiyə qədər - əlbəttə, ondan əvvəl belə işlər görülməyibdir – görülən bütün işlərin içərisində bunun qədər
əhəmiyyətli, dəyərli iş yoxdur.
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Biz indi bu yubiley tədbirlərinin son mərhələsinə gəlib çatmışıq. Burada məlumat verildi ki, yubileyin zirvə
tədbirinin planları artıq hazırdır. Ancaq mən istəyirəm biləsiniz ki, onları da çox mütəşəkkil qaydada təşkil
etmək lazımdır.
Burada deyildi ki, qonaqlar çox olacaqdır. Onların bir qismi dəvət olunan mütəxəssislər, alimlərdir. Amma
bir qismi də türkdilli ölkələrin dövlət başçıları və onların nümayəndə heyətlərində gələn şəxslər olacaqdır.
Yəqin ki, məhz yubileyə gələn qonaqlar üçün xüsusi bir proqram yaradılmalıdır. Yubileyə gələn alimlər,
yazıçılar, mütəxəssislər bu fürsətdən isti-fadə edib, həmin proqram əsasında Azərbaycanla daha da yaxından
tanış olacaqlar.
Biz türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının proqramını ayrıca təşkil edirik. Yəni onlar aprelin 8-də Bakıya
gələcəklər. Biz günün ikinci yarısında görüşlər keçirəcəyik, məsələlərimizi müzakirə edəcəyik. Bununla da
dövlət başçıları səviyyəsində işimiz bitəcəkdir. Amma ayın 9-da həm dövlət başçıları, həm onlarla gələn
nümayəndə heyətlərinin üzvləri, həm də bütün başqa qonaqlar – hamısı birlikdə bir tədbirdə iştirak edəcəklər.
Ona görə də, bir daha qeyd edirəm, iki proqram olmalıdır. Bizim komissiyanın üzvləri, sədrin müavinləri
bunları hazırlasınlar və mənə təqdim etsinlər.
Respublika sarayında keçiriləcək tədbir gərək çox yığcam olsun. Mən bunu əvvəlcədən bildirmək istəyirəm.
Çünki çoxlu qonaqlar gələcəkdir. Yəqin, onların da çoxu söz demək arzusunda olacaqdır. Ancaq buna sadəcə,
vaxt imkan vermir. Çünki təbiidir ki, türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının hər biri çıxış edəcəkdir, söz
deyəcəkdir. Biz indi müəyyən edəcəyik ki, Azərbaycandan bir, yaxud iki nəfər adam bu barədə söz desin. Əgər
biz orada çıxışlara geniş imkan açsaq, buna iki gün vaxt lazım olacaqdır. Ona görə də bu barədə düşünməlisiniz.
Mən komissiya sədrinin müavinlərinə tapşırıram ki, bu barədə düşünsünlər, Abdullazadə mənə məruzə etsin.
Mən bu məsələyə baxaram, öz fikrimi deyərəm.
Rəsmi hissədən sonra keçiriləcək konsert də çox yığcam olmalıdır. Biz son illər Qazaxıstanda, Qırğızıstanda,
Özbəkistanda belə tədbirlərdə iştirak etmişik. Burada oturanlardan gərək ki, kimlərsə həmin tədbirlərdə mənimlə
birgə olubdur. Mən nəyi müşahidə etmişəm? Tədbir uzananda öz keyfiyyətini itirir, yorucu olur. Bunu niyə
deyirəm? Olduğumuz ölkələrdə mən bunu hiss etmişəm. Məqsəd ondan ibarət deyildir ki, iki saatlıq konsert
göstərəsən, daha da çox çıxışlar olsun. Məqsəd bundan ibarət deyildir.
Biz öz işimizi, demək olar ki, görmüşük. İşimiz də ondan ibarətdir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» ötən üç il
müddətində həm təhlil, həm tədqiq edilibdir, həm də təbliğ olunubdur. Zirvə tədbiri buna sadəcə, yekun vurmaq
deməkdir, onu uzatmaq olmaz, - bu barədə fikirləşin, mənim bu sözlərimi əsas götürün, - o, çox yığcam
olmalıdır.
Fəraməz Maqsudov burada dedi ki, elmi konfrans keçirəcəklər. Yəqin ki, həmin tədbir bu ərəfədə olacaqdır.
F ə r a m ə z M a q s u d o v: Bəli, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, həmin tədbir aprelin 7-də keçiriləcəkdir. Gələn qonaqların ola bilər ki,
hamısı, kim istəsə həmin elmi konfransda çıxış etsin. Ola bilər, onlar başqa bir tədbirdə çıxış etsinlər. Yəni mən
belə fikirdəyəm ki, yubiley gecəsində – həmin tədbir gecə olmayacaq, biz onu gündüz, təxminən saat 11-də
başlayacağıq, bu tədbiri gecə keçirmək olmaz, - türkdilli ölkələrin dövlət başçılarından və Azərbaycanın bir-iki
nümayəndəsindən başqa adamlara çıxış etməyə imkan verilməyəcəkdir. Mən sizə açıq deyirəm ki, yəni buna
imkan olmayacaqdır.
Siz onu da bilməlisiniz ki, aprelin 7-də Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycana rəsmi səfərə
gələcəkdir. Demək, biz bütün günü onunla məşğul olacağıq. Yəqin ki, mədəniyyət xadimlərindən bir neçəsi bu
tədbirlərdə iştirak etməlidir. Aprelin 8-də türkdilli ölkələrin dövlət başçıları Bakıya gələcək, zirvə görüşü keçiriləcək
və onlarla danışıqlar aparılacaqdır. Aprelin 9-da «Kitabi- Dədə Qorqud» dastanının yubiley tədbiri keçiriləcəkdir.
Ona görə də siz bunları nəzərə almalısınız. Bəlkə də hansısa əlavə tədbirlər müəyyən etməlisiniz.
Bir halda ki, çoxsaylı qonaqlar gəlir, təbiidir, onların Azərbaycanda təkcə hansısa bir tədbirdə iştirak etməsi
yox, çıxış etməsi, söz deməsi də bizim üçün çox vacibdir. Amma yubiley mərasimində bu, mümkün
olmayacaqdır. Yubiley mərasimində ancaq dövlət başçıları çıxış edəcəklər. Başqalarının çıxış etməsi mümkün
olmayacaqdır. Ona görə də bunun üçün xüsusi tədbirlər hazırlamalısınız. Həmin tədbirləri ayın 7-də də, 8-də də
keçirmək olar. 9-da isə biz hamımız ümumi tədbirdə birgə olacağıq.
Təbiidir ki, aprelin 7, 8, 9-da keçirilən tədbirləri sonra yekunlaşdırıb kitab, toplu şəklində nəşr etmək lazım
olacaqdır. Bu da çox əhəmiyyətlidir. Çünki bu, üç ildə bizim keçirdiyimiz yubiley tədbirlərinin yekunu kimi,
yeni bir kitab, yaxud da bir neçə kitab olacaqdır. Bunu da düşünmək lazımdır.
Nəhayət, mən bildirmək istəyirəm ki, indiyədək görülən işləri yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Şübhə
yoxdur ki, aprelin 9-na qədər görüləcək tədbirlər, aparılacaq işlər də belə yüksək səviyyədə keçəcəkdir.
Beləliklə, biz müstəqil Azərbaycanın tarixinə böyük bir qızıl səhifə yazmış olacağıq.
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Sizin hamınıza bir daha təşəkkür edirəm.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, abidə məsələsi barədə fikrinizi bildirəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Abidə məsələsi. Təəssüflər olsun ki, bu məsələ çox gecikibdir. Həmin məsələni biz
1999-cu ilin əvvəlində müzakirə etmişdik.
Mən sizi dinlədim, belə fikirdəyəm ki, haqqında danışdığınız, uşaq dəmir yolu yerləşən bağ həqiqətən çox
gözəl bir bağdır. Gərək ki, onun bir tərəfi də keçmiş Dzerjinski parkıdır. Elədir, yoxsa yox? Həmin bağla park
birləşir?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v (Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı): Bəli, cənab prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eşitmişəm ki, o parkda bəzi şəxsi evlər və sairə tikilir. Belədir?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezident, Sizin tapşırığınızdan sonra gedib yoxladıq, orada heç bir
şəxsi ev tikilməyibdir. Parkın ətrafında 10–15 il bundan əvvəl özbaşına tikilmiş evlər var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, orada gələcəkdə böyük bir park, «Dədə Qorqud» meydanı ola bilər.
Mən sizə tapşırıram, Baş nazir də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı da, komissiya sədrinin müavinləri də
bununla məşğul olsunlar. Tapşırıram ki, uşaq dəmir yolu yerləşən bağı, bir də keçmiş Dzerjinski parkını hamısını birlikdə götürün, onun böyük baş planını yaradın. Həmin planı təqdim edin, baxaq. Mən bu plana
baxmağı o nöqteyi-nəzərdən deyirəm ki, orada hər şey istənilən kimi olsun. Fikrim budur ki, o, «Dədə Qorqud»
meydanı, parkı üçün və gələcəkdə qoyulacaq «Dədə Qorqud» abidəsi üçün çox dəyərli yerdir, Azərbaycanın ən
gözəl yerlərindən biridir.
Bilirsiniz ki, son illər böyük narahatlıq keçirirəm. İndi sərbəstlik verilib, şəxsi evlər tikilir. Təəssüflər olsun
ki, bizim bəzi yerli icra orqanlarımız şəhərin gözəlliyini, yaxud memarlıq üslubunu pozaraq elə tikintilərə yol
verirlər ki, onlar Bakını əvvəlki simadan salır. Elə buna görə də mən çox narahatam. Bir dəfə eşitdim ki, keçmiş
Dzerjinski parkında evlər tikirlər və bu barədə Rəfael Allahverdiyevə dedim. Mən çox narahatam ki, belə yerləri
götürüb sonra ondan yenə də şəxsi məqsədlər üçün istifadə edəcəklər. Yaxşı olar ki, biz həmin yerdə «Dədə
Qorqud» parkı yaradaq. Təbiidir ki, yaxşı planlaşdırsanız, həmin ərazi Bakı vətəndaşlarının gözəl istirahət yeri
olacaqdır.
Şıx yamacı tərəfdə hansısa bir abidənin qoyulması bir az mübahisəli məsələdir. Şıx deyilən yerdə vaxtilə
salınmış «Xalqlar dostluğu» parkının təməlini 1971-ci ildə mən qoymuşam. Ora tamamilə boş bir yer idi.
Məqsəd də oranı yaşıllaşdırmaqdan ibarət idi. O vaxt biz yaşıllaşdırma proqramını həyata keçirirdik. Mən bəlkə
də 10–15 dəfə gedib orada ağac əkmişəm. İldə bir dəfə iməcilik keçirirdik, hamımız oraya gedirdik, ağac
əkirdik. Həmin parka bir müddət yaxşı baxdılar, oradakı ağaclar böyüdü. Amma sonra ümumiyyətlə, ölkədə
olan vəziyyət yəqin ki, həmin parka da çox təsir edibdir. İndi ora pis haldadır. Elədir, yoxsa yox?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezident, bəli, pis haldadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Güman edirəm, indi oranı elə pis halda qoymaq olmaz. Onu bərpa etmək barədə
fikirləşmək lazımdır. Çünki həmin ərazi yaşıllaşdırılmalıdır və Bakının gözəl bir yeri olmalıdır. Şıx yamacının
yaxınlığında insanların istirahət etməsi üçün çimərlik də, başqa yerlər də vardır. Amma bu, gələcəyin işidir.
Gəlin, bir işi görək, «Dədə Qorqud parkı»nı yaradaq, orada heykəl də qoyaq. Amma gələcəkdə imkan yaransa
ikinci təklifə də baxmaq olar. Bu təkliflərin ikisini də birdən həyata keçirmək mümkün deyildir.
Elçin, sən bir məsələni də mənim yadıma saldın: siz indiyə qədər Dədə Qorqudun surətini yarada
bilməmisiniz. Heç kəs də bu barədə danışmır.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, biz Sizin tapşırığınızdan sonra Rəssamlar İttifaqında böyük bir
müsabiqə elan etdik. Bu barədə mətbuatda da məlumat verdik.
Sizin fərmanınıza əsasən bu yubileyi biz keçən il keçirməliydik, müsabiqəyə də o vaxt yekun vurulmalı idi.
Biz, komissiyanın üzvləri gedib bu sahədə görülən işlərə baxdıq. Orada həqiqətən müəyyən iş aparılmışdı. Buna
baxmayaraq, komissiya üzvləri istənilən obrazı görmədilər və biz belə qərara gəldik ki, müsabiqənin vaxtını
uzadaq. Bu yaxınlarda biz yenə də gedib bu sahədə görülən işlərlə tanış olduq. Sizin bayaq dediyiniz
istiqamətdə, «Kitabi-Dədə Qorqud»la əlaqədar müxtəlif mövzularda əsərlər işlənib hazırlanıbdır. Dədə
Qorqudun çox müxtəlif obrazları yaradılıbdır. Gənc rəssamlarımız da bu işə qoşulubdur. Lakin komissiya üzvlərinin fikri yenə də belə oldu ki, biz müsabiqənin vaxtını bu ilin axırınadək uzadaq. Çünki Dədə Qorqudun obrazı
hələ istənilən səviyyədə yaradılmayıbdır. Doğrudur, bir-iki əsər var. Lakin müsabiqənin birinci, ikinci, üçüncü
və həvəsləndirici mükafatlarını təqdim etməyə layiq əsərlərin yaradılması üçün müsabiqənin vaxtını
uzatmalıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Respublikamızda böyük bir rəssamlar dəstəsi vardır.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, onların hamısı bu işdə iştirak ediblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Alimlərimiz, yazıçılarımız bu qədər kitablar yazıblar. Bəs rəssamlar nə ediblər?
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E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Rəssamlar da çox iş görüblər. Amma daha da çox iş görə bilərlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən burada bu rəsmləri görürəm. Bu da yəqin ki, bizim rəssamların işləridir.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, onlar «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının motivləri əsasında
çəkilmiş illüstrasiyalardır. Əlamətdar cəhət ondan ibarətdir ki, onu birləşmiş millətlər təşkilatı buraxıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu bilirəm. Bunların müəllifi kimdir?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, müəllifi Azərbaycan rəssamlarıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər halda, mən bunlara diqqətlə baxmamışam. Amma çox yaxşı təsir bağışlayır.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, bəli, çox yaxşı işlərdir. Amma onlar kitab illüstrasiyalarıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən başa düşürəm ki, bu, kitab illüstrasiyasıdır. Bəs onun öz obrazını biz
yaratmasaq, kim yaradacaqdır?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, biz qərara gəldik ki, vaxtı bir qədər uzadaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, üç ildir vaxt gedir.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, bu sahədə iş bir ildir ki, gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs ondan əvvəl bu barədə fikirləşməmişdiniz?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, bu məsələ sizin yanınızda keçirilmiş iclasda qaldırılmışdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı bu obrazı yaratmaq lazımdır.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, doğru deyirsiniz, lazımdır. Güman edirik ki, rəssamlara ilin
sonunadək vaxt versək bu işi başa çatdıra bilərlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, siz müəyyən etmisiniz - nə qədər mükafat veriləcəkdir?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, müsabiqənin şərtləri var, onlar mətbuatda da dərc olunubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məsələn, bu şərtlər nədən ibarətdir? Nə qədər mükafat veriləcəkdir?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, qiymət dəqiq yadımda deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək istəyirəm, bəlkə maddi cəhətdən bir az maraqlandırasınız ki, bu insanlar daha
da həvəslə işləsinlər. Baxın, görün nə etmək olar.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, biz bir daha müzakirə edib, sizə məlumat verərik.
F ə r h a d X ə l i l o v (Respublika Rəssamlar İttifaqının sədri): Cənab prezident, rəssamlarımız bu işdə çox
fəal iştirak edirlər. Biz bunun üçün bir simpozium da keçirmişik. Həmin simpoziumda Azərbaycan, Türkiyə,
Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan və digər ölkələrin rəssamları iştirak ediblər. Bundan əlavə, biz çox
maraqlı bir görüş də keçirmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar hamısı yaxşıdır. Amma vaxtımı alma.
F ə r h a d X ə l i l o v: Cənab prezident, biz bu müsabiqəni elan etmişik. Onun şərtləri bundan ibarət idi ki,
birinci mükafat 1500, ikinci mükafat 1000, üçüncü mükafat 750 ABŞ dolları məbləğində olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə bu qiymətə görə siz onu yarada bilməmisiniz?
F ə r h a d X ə l i l o v: Cənab prezident, siz soruşdunuz ki, qiymət nə qədərdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, biz qiyməti artırsaq, bu obrazı yarada biləcəksinizmi?
F ə r h a d X ə l i l o v: Cənab prezident, biz yaradılmış əsərlərin fotosurətini sizə göstərməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə göstərməliydiniz, axı ona mütəxəssislər baxmalıdır.
F ə r h a d X ə l i l o v: Cənab prezident, mütəxəssislər baxıb, 40-dan çox əsər yaranıb. Amma belə qərara
gəldilər ki, vaxt bir qədər də uzadılsa yaxşı olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən bu gün təyin edirəm: birinci mükafat 10 min dollar, ikinci mükafat 7000
dollar, üçüncü mükafat 5000 dollar.
A n a r: Cənab prezident, istəyirəm mən də şəkil çəkməyə başlayım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz də şəkil çəkməyə başlayacaqsınız? İndi bildin? İş burasındadırsa, get hamıya
məlumat ver: rəssamsan, həm əsər yaradacaqsan, həm də 10 min dollar qazanacaqsan. Mən elan etdim, siz də
icra edin.
Sağ olun. Gələn görüşədək.
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BEYNƏLXALQ HÜQUQŞÜNASLAR İTTİFAQININ, RUSİYA HÜQUQŞÜNASLAR
İTTİFAQININ SƏDRİ ANDREY TREBKOV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Şadam ki, siz respublikamıza, ölkəmizə diqqət göstərmisiniz və buraya gəlmisiniz.
Mənə artıq məlumat veriblər ki, sizin burada bir çox maraqlı və faydalı görüşləriniz olubdur. Şübhəsiz ki,
bütün bunların bizim üçün böyük əhəmiyyəti var, ona görə ki, gənc müstəqil dövlət hər cür köməyə, ən çox da
qanunla, hüquqla, yurisprudensiya ilə bağlı hər şeydə köməyə ehtiyac duyur. Odur ki, ümidvaram,
kollektivlərdə görüşləriniz, ünsiyyətiniz, çıxışlarınız bizə böyük fayda gətirəcəkdir. Sizi salamlayıram.
A n d r e y T r e b k o v: İş cədvəlinizin gərgin və mürəkkəb olmasına baxmayaraq, ictimai hüquq
təşkilatının rəhbərləri ilə görüşməyə hər halda, vaxt tapdığınıza görə Sizə ürəkdən təşəkkür etmək istərdim. Mən
bunu xüsusilə qiymətləndirirəm, çünki Sizin tərəfinizdən ictimai hüquq təşkilatına göstərilən münasibət çox
şeyə – ilk növbədə bizim hüquqşünas peşəmizə ehtirama dəlalət edir. Heç də hər yerdə belə olmur. Sizi buna
əmin edə bilərəm, çünki biz bütün MDB ölkələri ilə, eləcə də başqa ölkələrlə əməkdaşlıq edirik.
Sizinlə görüş ərəfəsində çox şey, xüsusən, 70-ci illərin əvvəllərində partiya işində çalışdığım dövr yadıma
düşdü. O vaxtlar mən Tümendə işləyirdim və biz Azərbaycanın neftçi mütəxəssisləri ilə sıx əməkdaşlıq edirdik.
Əslinə qalsa, Qərbi Sibirin neft-qaz yataqlarının işlənilməsində mütəxəssislərin, eləcə də, məsələn, Fərman
Salmanov səviyyəli rəhbərlərin əksəriyyətini qardaş Azərbaycandan olanlar təşkil edirdilər. Buna görə də biz
hələ o vaxtdan bəri çox səmimi dostluq edirdik.
Əgər yurisprudensiyaya müraciət etsək, onda görərik ki, o vaxtlar, 70-ci illərin əvvəllərində, Siz Sovet
İttifaqında əslində birinci olaraq korrupsiyaya, cinayətkarlığa qarşı, xüsusən, iqtisadiyyat sahəsində
cinayətkarlığa qəti mübarizəyə başladığınız vaxtlarda, nə gizlədim, Sizdən səbirsizliklə materiallar gözləyirdik.
O vaxtlar mən Vilayət Partiya Komitəsində işlə-yirdim və Azərbaycandan gələn yoldaşlardan hər dəfə xahiş
edirdim ki, özləri ilə respublika qəzetlərini də gətirsinlər. Hələ onda biz Sizin materiallardan, məruzələrdən
istifadə edərək Sizdə bu işin necə qoyulduğunu, Sizin necə nümunə göstərdiyinizi öyrənirdik.
Sizin Moskvada yüksək vəzifədə – Siyasi Büronun üzvü, hökumət başçısının birinci müavini vəzifəsində
işlədiyiniz, yeni ədliyyə nazirini təqdim etdiyiniz dövrlə bağlı bir epizodu da Sizə xatırlatmaq istəyirəm. O
vaxtlar mən SSRİ Ədliyyə Nazirliyi kollegiyasının üzvü idim. Nazirliyin necə olması, bu vəziyyətdə, - onda isə
dönüş vəziyyəti idi, - nazirin, bizim hamımızın, yəni kollegiya üzvlərinin, nazirliyin aparatının özünü necə
aparmalı, ölkədə öz işini necə qurmalı olduğu barədə Sizin gözəl, qısa, lakin çox məzmunlu nitqinizi
xatırlayıram. O vaxtlar İttifaq nazirliyi qarşısında qoyduğunuz vəzifələrin bir çoxu indi Rusiya Ədliyyə
Nazirliyində, onun funksiyalarında öz təcəssümünü tapmışdır.
Bu, keçmişə ötəri bir nəzərdir. Bir çox başqa şeyləri də xatırlamaq olar, lakin vaxtınızı almamak üçün onu
deyib, Beynəlxalq Hüquqşünaslar İttifaqı barədə söhbətə keçmək istərdim.
Siz yəqin xatırlayırsınız ki, 1989-cu ildə SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqı yaradılmışdır. Bu, əslində hüquqşünasların
güclü ictimai təşkilatının ilk qurultayı idi. Ümumiyyətlə, bu, ictimai təşkilatın demokratik əsasda keçirilmiş ilk
qurultayı olmuşdur. Orada Azərbaycanın çox mötəbər nümayəndə heyəti vardı. O vaxtdan bəri bir çox ittifaq
təşkilatları fəaliyyətini dayandırmışdır, bizim ittifaq isə mövcuddur, saxlanılmış və beynəlxalq ittifaqa çevrilmişdir.
Buraya keçmiş sovet respublikalarının, indi isə suveren dövlətlərin hüquqşünaslar ittifaqları daxildir. Onlar heç yana
getməmişlər, biz hüquqşünasların bir ittifaqındayıq, böyük xoşbəxtlikdir ki, buraya Azərbaycan Hüquqşünaslar
İttifaqı da daxildir.
Yaxşı tanıdığınız adamları Sizə xatırladım – bunlar ittifaqımızın rəhbərliyinin tərkibinə daxil olan Aleksandr
Yakovleviç Suxarev, habelə Vyaçeslav Nikolayeviç Lebedevdir. O, mənə dedi ki, bu yaxınlarda Sizinlə görüşübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. O da mənə maraqlı bir epizodu xatırlatdı. Həyatımda belə epizodlar çox olubdur.
Əlbəttə, onların hamısı yadımda deyildir. Lakin belə görüşlərdə adamlar xatırladırlar. Mən bunu sonra deyəcəyəm.
A n d r e y T r e b k o v: İttifaqımızın rəhbərliyinin tərkibinə Sizin tanıdığınız bir çox digər rusiyalılar da
daxildirlər. Əslində, rəhbərliyin tərkibinə bütün MDB ölkələrindən olan Ali Məhkəmələrin, Konstitusiya
Məhkəmələrinin sədrləri, baş prokurorlar daxildirlər. Biz çox şadıq ki, Azərbaycan Respublikasının baş
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prokuroru Eldar Həsənov da bizim rəhbərliyin tərkibindədir. O, nəinki Əlaqələndirmə Şurasına daxildir, həm də
sədrin müavinidir.
Beynəlxalq Hüquqşünaslar İttifaqının rəhbərləri arasında Xanlar Hacıyev də var, çünki Azərbaycan
Hüquqşünaslar İttifaqının sədri vəzifəsinə görə Beynəlxalq İttifaqın rəhbərliyinin tərkibinə daxildir.
Natiq İsmayıloviç Ağamirov da ittifaqımızın rəhbərliyinin tərkibinə daxildir. SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqı
yaradıldıqdan sonra Rusiya notariusları onu Rusiya Notariuslar Assosiasiyasının prezidenti seçmişlər və həmin
vaxtdan bəri o, ittifaqımızın rəhbərliyinin tərkibinə daxildir.
Cənab prezident, ittifaqımızın nə ilə məşğul olduğundan danışmaq lazım gəlsə, deməliyəm ki, ən öncül
istiqamətlərimizdən biri məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirilməsi sahəsində MDB ölkələrində görülən
işləri təhlil etməkdən ibarətdir.
Bu, məlum səbəblərə görə, ümdə məsələdir. Biz cinayətkarlıqla, ən əvvəl mütəşəkkil cinayətkarlıqla
mübarizə məsələlərinə də az diqqət yetirmirik.
Son aylar biz Azərbaycan Respublikasında görülən işləri araşdırmışıq. Burada çox böyük iş aparıldığı barədə
bizə diqqətəlayiq informasiya gəlmişdi. Ona görə də biz beynəlxalq səviyyəli görkəmli ekspertlərimizə müraciət
etdik və onlar bir neçə ay işləyərək, Sizin təşəbbüsünüzlə ölkə parlamenti tərəfindən qəbul olunmuş
qanunvericilik aktlarını, habelə cinayətkarlığa qarşı mübarizə məsələləri üzrə əməli işə aid materialları təhlil
etdilər. Təhlil ilə məşğul olmuş nəinki Rusiya, həm də başqa ölkələrin mütəxəssislərindən bir neçəsinin familiyasını xatırladım. Rusiya tərəfindən işləyən qrupa keçmiş Sovet İttifaqının baş prokuroru, indi isə Rusiya
Prokurorluğunun Elmi-Tədqiqat Mərkəzi direktorunun birinci müavini Aleksandr Yakovleviç Suxarev başçılıq
edirdi. Onun qrupuna Avropa Şurasının ekspertləri də daxil idi.
Bu, çox ixtisaslı tərkib idi, təhlil çox əsaslı şəkildə aparılmışdır. Biz onlardan respublikada mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı mübarizə baxımından görülən bütün işləri obyektiv araşdırmağı xahiş etmişdik.
Bundan əlavə, bildiyiniz kimi, Yevgeni Vsevolodoviç Yakovlevin başçılıq etdiyi Ali Arbitraj
Məhkəməsindən məhkəmə-hüquq islahatının, Sizdə qəbul olunmuş qanunvericilik aktlarının təhlilini keçirməyi
xahiş etmişdik. Bu iş bizdə professor Kolodkinin başçılıq etdiyi Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası tərəfindən də
araşdırıldı. Kolodkin həm də Beynəlxalq Dəniz Hüququ üzrə hakimdir. Biz ittifaqımızın tərkibinə daxil olan,
London Universitetinin professoru Uilyam Batlerə də müraciət etmişdik. O, Böyük Britaniyada və vaxtilə
işlədiyi Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox məşhur hüquqşünasdır, artıq neçə illərdir ki, ittifaqımızın rəhbərlərindən biri kimi onun tərkibinə daxildir. Biz Ukraynadakı dostlarımızdan da təhlil aparmağı xahiş etmişdik.
Ukrayna qrupuna Ukrayna Ali Ədliyyə Şurasının sədri və bu ölkənin Hüquqşünaslar İttifaqının sədri,
Ümumdünya Hüquqşünaslar Assosiasiyasının vitse-prezidenti başçılıq edirdi. Ali Arbitraj Məhkəməsində
professor Neşatayeva işləyirdi. O, həmin məhkəmənin hakimidir, beynəlxalq hüquq sektoruna başçılıq edir.
Mən Natiq İsmayıloviçdən xahiş etdim ki, notariusa aid hər şeyi nəzərdən keçirsin. Beləliklə, bir neçə aylıq
işdən sonra biz rəy hazırladıq və onu Sizə gətirdik. Sizin yüksək müsaidənizlə onu Sizə təqdim edəcəyik.
Ekspertlərimizin gəldikləri başlıca qənaətdən danışmalı olsaq, bu, ondan ibarətdir ki, zamanca qısa, lakin işin
məzmunu baxımından məhsuldar dövrdə, əslində son 8–9 ildə məhkəmə-hüquq islahatına dair normativ aktlar və
cinayətkarlığa qarşı mübarizə məsələləri üzrə əməli iş əsas parametrlərdə Avropa Şurasının və ümumiyyətlə, Dünya
Birliyinin yüksək tələblərinə cavab verir.
O ki qaldı bəlkə də başlıca məsələ olan insan hüquqlarının müdafiəsi məsələsinə, - onun təhlili normativ
aktların və görülmüş işin 1950-ci il tarixli Avropa Konvensiyasına və ona əlavə edilən protokola nə dərəcədə
cavab verdiyi baxımdan aparılmışdır, - bu halda da təhlil təsdiq etmişdir ki, burada hər şey Avropa Şurasının
irəli sürdüyü tələblərə uyğundur. Ekspertlər ölüm hökmünün ləğvinə dair məsələni xüsusi nəzərə çarpdırmışlar.
Bilirsiniz, bu addım nə dərəcədə müsbətdirsə, bir o qədər də cəsarətli bir addımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xüsusən də bizim respublika kimi respublikada. Bildiyiniz kimi, burada xüsusi
təhlükəli cinayətkarlar çox idi.
A n d r e y T r e b k o v: Bəli. Ekspertlər məruzə etdikdə, indi də mövcud olan vəziyyətdən yayınmaq olmazdı.
Bu, əslində, həm də müharibə vəziyyətinin davam etməsidir, çox böyük sayda qaçqınların olmasıdır, torpaqların hələ
də azad edilməməsidir, buradan irəli gələn külli miqdarda digər problemlərdir.
Öz şəxsi təəssüratımdan danışmaq istəyirəm. Mən 10 ildir Azərbaycanda olmamışam. SSRİ Ədliyyə
Nazirliyində işlədiyim vaxtlarda respublikanızda tez-tez olurdum, o vaxtlar biz çoxlu yaxşı işlər görürdük. İndi,
başqa ölkəyə gəlmiş bir vətəndaş kimi, belə bir hal mənə xoş təsir bağışladı ki, burada kimsə mənim kimi gecə
mehmanxanadan çıxaraq istədiyi yerə gedə bilər. Bu, hər şeyə sübutdur.
Necə deyərlər, hər şey məişət səviyyəsində dərk edilir. Əgər sən gündüz uşağı məktəbə göndərib və işdən
ayrılaraq onu oradan özün götürüb aparmırsansa, əgər qarət olunacağından qorxmayaraq gecə küçə ilə gedə
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bilirsənsə, bu o deməkdir ki, dövlətdə sabitlik var, qəbul olunmuş qanunlar işləyir. Ona görə də buradan
qayıtdıqdan sonra mən Azərbaycanda olmamış ekspertlərimə deyəcəyəm ki, onların gəldikləri qənaətləri bir
şahid kimi təsdiqləyə bilərəm.
Cənab prezident, biz çox ümid edirik ki, Siz bu sənədə lazım bildiyiniz kimi baxacaqsınız. Çox istərdik ki,
bu sənəd gənc müstəqil dövlətinizə, hamıya məlum olan çox böyük səylərinizdə şəxsən Sizə, möhkəm hüquqi
zəmində işləyərək sivilizasiyalı dünyaya daxil olmaq üçün apardığınız işə bizim cüzi töhfəmiz, cüzi köməyimiz
olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, bir çox beynəlxalq ekspertlərin təhlili əsasında respublikamızdakı vəziyyətə,
xüsusən, hüquqi islahatların aparılması və cinayətkarlıqla mübarizə, qayda-qanunun möhkəmlənməsi və
sabitliyin bərqərar edilməsi ilə bağlı bir çox məsələlərin həlli sahəsində vəziyyətə verdiyiniz qiymətə görə sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
Bəli, keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olmuş bir çox digər respublikalarla müqayisədə respublikamız
həqiqətən çox mürəkkəb yol keçmişdir. Onların bir çoxunda, sadəcə, necə deyərlər, dövlət quruluşu sistemi,
ideologiya dəyişmişdir, lakin müharibə, qaçqınlar, onların ərazisinin işğalı, qurbanlar, habelə Azərbaycandakı
qədər dövlət çevrilişi cəhdləri, terror aktları törətmək cəhdləri olmamışdır. Azərbaycan keçmişdə Sovetlər
İttifaqına daxil olmuş bütün respublikalardan məhz bununla fərqlənir.
Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanda vəziyyəti çətinləşdirmişdir. Hələ Sovetlər İttifaqı dövründə
Azərbaycanda ən əvvəl Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə, Dağlıq Qarabağ problemi ilə, sonra isə
ölkənin daxilində baş vermiş proseslərlə, silahlı dəstələrə və sairə malik ayrı-ayrı qüvvələrin hakimiyyət
uğrunda mübarizə aparması ilə əlaqədar çox ağır vəziyyət yaranmışdı. Onlar bir dəfə, sonra ikinci dəfə
hakimiyyəti devirdilər və 1993-cü ildə respublika vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxdı.
İndi aradan kifayət qədər vaxt keçmişdir və indi arxayın yaşayan, sizin dediyiniz kimi, gecə küçəyə qorxuhürküsüz çıxan, gəzib-dolaşan və onları heç kimin narahat etməyəcəyini bilən adamlar əvvəllər nələr olduğunu
bəzən unudurlar. 1993-cü ildə mən Bakıya gəldikdə, vəziyyət dəhşətli idi. Azərbaycan parçalanırdı, dağılırdı,
cinayətkarlıq son həddə çatmışdı. Bununla yanaşı, müharibə gedirdi və bu vəziyyətdən istifadə edən Ermənistan
silahlı birləşmələri irəliləyir və yeni-yeni ərazilərimizi işğal edirdilər.
O vaxt biz bunların hamısının qarşısını aldıq, amma bizdə hakimiyyət uğrunda, konstitusion hakimiyyəti devirmək
uğrunda silahlı mübarizə xəstəliyi hələ ki, keçib getməyibdir. Belə əhval-ruhiyyə bu gün bəlkə də azdır, lakin hələ var.
1994-cü ilin oktyabrında biz silahlı yolla dövlət çevrilişi cəhdi ilə qarşılaşdıq. Bu cür cəhd 1995-ci ilin
martında da olmuşdu. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda son dərəcə ağır, faciəli vəziyyət yaranmasının martda beş
ili tamam olur.
1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi baş verdi və onun qarşısını almaq mümkün oldu. 1994-cü ilin oktyabrında
dövlət çevrilişi cəhdi edildi. Ola bilsin ki, tarixdə belə analoq yoxdur. Lakin o vaxtlar mən hərbi qüvvəyə, orduya və
sairə malik deyildim, xalqa müraciət etdim və xalq Konstitusiya quruluşunun müdafiəsinə qalxdı və biz qiyamçıları
zərərsizləşdirə bildik, onlar qaçıb dağıldılar. Onların böyük əksəriyyəti tutuldu və məhkəmə orqanlarımız tərəfindən
məsuliyyətə cəlb olundu.
6 aydan sonra – 1995-ci ilin martında isə daha ciddi dövlət çevrilişi cəhdi edildi. Onda Daxili İşlər Nazirliyi
qüvvələrinin bir hissəsi, yəni o vaxtlar yaradılmış XTDM – Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstəsi əvvəlcə nazirliyin
rəhbərliyinin tabeliyindən, sonra da dövlətin, prezidentin tabeliyindən çıxdı. Qanunsuz olaraq toplanmış çox
böyük miqdarda silahı və əlbəttə, müəyyən terror fəaliyyəti, soyğunçuluq təcrübəsinə malik yaraqlıları olan,
Azərbaycandakı müxtəlif siyasi partiyalarla, o cümlədən Xalq Cəbhəsi, Müsavat Partiyası ilə, Rusiyada olan
Mütəllibovla, qaçıb aradan çıxan sabiq prezident Əbülfəz Elçibəylə əlaqəyə girən və şübhəsiz ki, xarici xüsusi
idarələr tərəfindən idarə edilən bu dəstə dövlət çevrilişini həyata keçirməyə başladı.
Bu əlamət bizdə var idi və biz tədbirlər görürdük, məsələn, mən bu adamların ağıllarını başlarına yığıb onları
öz cinayətkar niyyətlərindən əl çəkmələri üçün çox səylər göstərdim, onlarla danışıqlar apardım, hörmətli
adamları, tanınmış yazıçılarımızı, alimlərimizi bu işə səfərbər etdim, bu silahlı dəstələrin bəzi rəhbərləri ilə
danışıqlar apardım, lakin bütün bunlar bir nəticə vermədi. Çünki onlar, bir tərəfdən, həyasızlaşmışdılar, digər
tərəfdən isə müxtəlif siyasi qüvvələrin, üstəlik, xarici xüsusi idarələrin dəstəyini hiss etmişdilər. Onlar burada
hakimiyyətin əvvəlki hakimiyyət olmadığını başa düşməyərək, avantüraya getdilər – hakimiyyəti devirməyə
çalışdılar. Onların ağıllarını başlarına yığmaq, bu hərəkətlərinə yol verməmək üçün göstərdiyim bütün cəhdlər,
gördüyüm bütün tədbirlər heç bir nəticə vermədi.
Martın 17-nə keçən gecə onlar Prezident Sarayını – bax, bu binanı, televiziyanı, Müdafiə Nazirliyini, Daxili
İşlər Nazirliyini tutmaq məqsədi ilə hücuma başladılar və hesab edirdilər ki, hakimiyyət artıq onların əlindədir.
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Lakin biz tab gətirdik və bunun qarşısını aldıq. Doğrudur, bu zaman qan töküldü. 1994-cü ilin oktyabrında
edilmiş ilk dövlət çevrilişi cəhdi zamanı qan tökülməmişdi. Bu dəfə isə qan töküldü. Lakin bu, onların günahı
idi, çünki hücuma keçərək hesab edirdilər ki, birini, ikisini, üçünü öldürəcək, sonra isə prezidentə gəlib
çıxacaqlar – onu ya həbs edəcək, ya da öldürəcək, hakimiyyəti öz əllərinə alacaqlar.
Tezliklə bu hadisənin beş ili tamam olacaqdır. Lakin, təkrar edirəm, onda biz Azərbaycanda yenidən
vətəndaş müharibəsinə, onun bir dövlət kimi parçalanmasına gətirib çıxara biləcək bu faciəli vəziyyəti aradan
qaldırdıq.
Doğrudur, onlar öz niyyətlərini həyata keçirmək fikrindən əl çəkmədilər. Təəccüblüdür ki, onlar bir dövlətin
deyil, bir neçə dövlətin xüsusi idarələrinin köməyindən istifadə edirdilər. Omonçuların bir hissəsini tutmaq
mümkün olmadı, onlar qaçıb aradan çıxdılar, müxtəlif ölkələrdə – Ukraynada, Rusiyada, Türkiyədə gizləndilər.
Sonralar yenə də müxtəlif xüsusi idarələrin köməyi ilə onlar Azərbaycana toplaşdılar. Burada prezident xarici
səfərdən qayıdarkən onun təyyarəsini vurmağa cəhd edildi, Ukrayna prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı
onun və Azərbaycan prezidentinin keçməli olduğu körpünü partlatmağa cəhd göstərildi.
Amma biz bütün bunların qarşısını aldıq. Təqsirkarların əksəriyyəti məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Düzdür,
onların ilhamçılarından bəziləri respublikanın hüdudlarından kənardadır, həmin OMON-un başçılarından biri hazırda
İranda fəaliyyət göstərir. Lakin hesab edirəm ki, indi Azərbaycanda hakimiyyət 1993-cü, 1994-cü və 1995-ci illərdə
olmuş hakimiyyət deyildir. Biz sabitlik yaratmışıq, dövləti möhkəmlətmişik, ən başlıcası isə, sabitlik şəraiti
yaratmışıq və adamlar arxayın yaşayır və işləyirlər.
Əlbəttə, islahatların həyata keçirilməsi, sosial, iqtisadi məsələlərin həlli sahəsində gördüyümüz tədbirlər
həyatı gündən-günə yaxşılaşdırır. Dünən mən elmi işçilərin, səhiyyə, mədəniyyət, sosial sahələrdə çalışan bütün
işçilərin əmək haqqının 25 faiz artırılması haqqında sərəncam imzaladım. Bundan bir neçə ay əvvəl mən bütün
təhsil işçilərinin əmək haqqını 25 faiz qaldırdım. Bir çox digər tədbirlər də görülmüşdür.
Lakin bundan ötrü büdcə vəsaitinin olması üçün iqtisadiyyat işləməlidir, büdcəyə mədaxil olmalıdır. 1994cü, 1995-ci illərdə bizdə inflyasiya 1600 faizə çatırdı. Ancaq üç ildir ki, bizdə inflyasiya yoxdur. İnflyasiya
olmadığına görə bizdə istehlak mallarının qiymətləri aşağı düşür, mən əmək haqqını qaldırıram. Siz təsəvvür
edirsinizmi? İnflyasiyanın olduğu şəraitdə əmək haqqının qaldırılmasını müəyyən dərəcədə başa düşmək olar.
Bu, məcburi tədbirdir. Lakin inflyasiya yoxdur, istehlak mallarının qiymətləri aşağı düşür, milli valyutamızın
məzənnəsi möhkəmlənir və mən adamların əmək haqqını qaldırıram. Bu, işimizin nəticəsidir. Buna görə də
təbiidir ki, təkcə inzibati tədbirlərimizlə və ya dövlət sistemini möhkəmlətmək tədbirləri ilə indiki vəziyyətimizi
yaratmaq olmazdı. Bundan ötrü çox işlər görmək, o cümlədən də iqtisadi, sosial islahatlar, hüquq sistemində,
məhkəmə sistemində və s. islahatlar aparmaq lazım idi.
Buna görə də şadam ki, siz öz gözlərinizlə bunları tam olmasa da, müəyyən dərəcədə görürsünüz. Mənə
xoşdur ki, siz buraya işimiz barədə beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq ekspertlərin konkret rəyləri ilə
gəlmisiniz. Sizə təşəkkürümü bildirirəm və inanıram ki, sizinlə və ümumən bütün ictimai təşkilatlarla
əməkdaşlığımız inkişaf edəcəkdir.
Yeri gəlmişkən, ictimai təşkilatın prezidenti ilə görüşməyim sizdə, nədənsə, müəyyən dərəcədə təəccüb
doğurmuşdur. Bu, mənim üçün normal haldır. Çünki indi, cəmiyyətin demokratikləşməsi prosesinin getdiyi,
demokratik, hüquqi dövlət qurduğumuz bir vaxtda biz bütün vasitələrdən istifadə etməliyik. Məsələn, mən
dövlət orqanları ilə işi nə qədər mühüm bilirəmsə, ictimai təşkilatlarla da işi bir o qədər mühüm hesab edirəm.
Buna görə də sizin səfərinizi və xoş təəssüratlarınızı bir daha alqışlayıram.
Siz mənə keçmişdən bəzi şeyləri xatırlatdınız. Bu, mənim üçün xoşdur. Bilirsinizmi, vaxt ötüb keçir, mənim
özüm bəzi şeyləri unuduram. Unuduram ona görə yox ki, yaddaşım zəifləyibdir. Xeyr. Ona görə ki, o illərdə çox
şeylər olubdur, onların hamısını eyni vaxtda yaddaşda saxlamaq olmur. Əgər bir-iki gün oturub hər şeyi
yerbəyer etsəm, onda onların hamısını xatırlayaram.
Keçmişdə işlədiyim və ya mənim işimlə tanış olan adamlarla görüşdükdə və onlar konkret faktı mənə xatırlatdıqda, əlbəttə, bu, mənim üçün xoşdur. Çünki o vaxtlar da bütün bunlar asan olmamışdı.
Bax, siz dediniz ki, Tümendə işləyirdiniz və Azərbaycanda görülən işlərlə maraqlanırdınız. Bəli, 1969-cu
ildə mən Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçildikdə öz işimə digər partiya
rəhbərləri ilə müqayisədə tamam başqa tərəfdən – korrupsiya ilə, hakimiyyətdən hər cür sui-istifadə halları ilə,
cinayətkarlıqla, xalqın, dövlətin mülkiyyətinin oğurlanması ilə mübarizədən başladım.
Bu zəruri idi, çünki o vaxtlar respublikada vəziyyət bu cür idi. Lakin təkcə Azərbaycanda deyil, Sovetlər
İttifaqının hər yerində vəziyyət belə idi. Haradasa bir qədər çox, haradasa bir qədər az idi. Ancaq əvvəllər belə
bir psixologiya mövcud idi – bir halda ki, hər yerdə belədir, qoy bizdə də belə olsun. Çünki o vaxtlar hakimiyyət
bu cür vəziyyətə ümumən öyrəşmişdi və hesab edirdi ki, bu, müəyyən dərəcədə qaçılmaz haldır.
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Mən isə bu mübarizəyə başladım. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, bu, dərhal Sovetlər İttifaqına və bütün
dünyaya yayıldı. O vaxtlar Əliyevin məşhurluğu, nüfuzu təxminən bir neçə ayda elə artdı ki, adamlar bunu
indiyədək xatırlayırlar.
O vaxtlar bununla yanaşı, mən aşkarlığa da başladım. Onu artıq sonralar, 80-ci illərin ortalarında bütün
ölkədə həyata keçirməyə başladılar. Axı o vaxtlar belə bir psixologiya mövcud idi – əgər bir şey vardısa, onu
MK-da, rayon partiya komitəsində, vilayət komitəsində müzakirə edir, qərar qəbul edirdilər, xalqın isə bundan
xəbəri olmurdu. Mən isə hər şeyi mətbuata, televiziyaya verirdim. Öz aramızdır, bu, adamlarda çox böyük siyasi
fəallıq doğururdu və mən də məhz bunu istəyirdim. Çünki, məsələn, filan birinci katibin rüşvətxorluqda ifşa
olunduğundan və məsuliyyətə cəlb edildiyindən, filan nazirin, yaxud da filan prokurorun və ya milis rəisinin öz
vəzifəsindən sui-istifadəyə görə işdən çıxarıldığından və məsuliyyətə cəlb edildiyindən adamlar xəbər tutanda
xalq başa düşəcək ki, hakimiyyət orqanları bunların hamısını görürlər, bütün bunlara qarşı mübarizə aparırlar.
Belə olan halda xalq hakimiyyət orqanlarını dəstəkləyəcək və onlara kömək edəcəkdir. Çünki əvvəl belə bir
əhval-ruhiyyə vardı ki, bu, sanki belə də olmalıdır.
Yadımdadır, 70-ci illərin təxminən ortalarında biz böyük sui-istifadə, rüşvətxorluq və bu kimi digər hallar
olmuş bir rayonun işini MK-da müzakirə edirdik. O vaxt biz birinci katibi işdən çıxartdıq, sonra məhkəmə
məsuliyyətinə cəlb etdik. Rüşvət vermək üstündə məsuliyyətə cəlb edilmiş bir-iki adamdan soruşdum – siz nə
üçün rüşvət vermisiniz? Onlar deyirdilər – biz hesab edirdik ki, rayon partiya komitəsinin katibinə rüşvət
verilməlidir, bunu normal hesab edirdik. Başa düşürsünüzmü, məsələ nə yerdədir?
Bir sözlə, sonra bu, tədricən yayıldı. Bax, siz deyirsiniz ki, uzaq Tümendə Azərbaycandan xəbərlər
gözləyirdiniz. Siz bizim «Bakinski raboçi» qəzetini xatırlayırsınızmı? O, indi də mövcuddur. Bu qəzet rus
dilində olduğuna görə bütün Sovetlər İttifaqında yayılırdı. Yadımdadır, mənə deyirdilər ki, onun qiyməti 10
qəpikdir, Tbilisidə isə onu 25 manata satırlar. Bu qəzeti digər respublikalarda da satmağa başladılar. Hər yerdə
onu tanışlardan alıb oxuyur, göndərməyi xahiş edirdilər. Maraq böyük idi.
Mən indi də həmin mövqedəyəm, dəyişməmişəm. Əksinə, bu baxımdan daha da sərtləşmişəm. Nəyə görə?
Ona görə ki, bu hallar indi daha geniş yayılmağa başlamışdır. Təkcə Azərbaycanda yox, təkcə postsovet
məkanında yox, həm də bütün dünyada.
Bu yaxınlarda mən Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə söhbət etdim və dedilər ki, sizdə korrupsiya var.
Dedim ki, bəli, bizdə korrupsiya var, məgər sizdə yoxdurmu? Onların biri İtaliyadan, digəri isə Hollandiyadan
idi. İtaliyalı dedi ki, bəli, bizdə də var. Hollandiyalı isə dedi ki, yoxdur. Mən ona dedim – sizdə də var. Siz
Avropa Şurasında işləyirsiniz. Halbuki, yarım il bundan əvvəl Avropa Şurasının İqtisadi Komissiyasını – Jak
Santer başda olmaqla, çox iri beynəlxalq təşkilatı ifşa etmişdilər. Yeri gəlmişkən, biz Santerlə, habelə
Hollandiyadan olan Van den Brukla əməkdaşlıq edirdik. Onların hamısı korrupsiyaya görə istefa verməli oldu.
Yəni bu hal indi hər yerdə çox geniş yayılmışdır. Amma hər bir kəs sübut etmək istəyir ki, bu hal başqa
ölkədə daha çoxdur və ya var, onlardasa yoxdur. Bu, doğru deyildir. Hesab edirəm ki, bu, hər yerdə var –
haradasa çoxdur, haradasa azdır. Azərbaycanda da var, Rusiyada da, Qərb ölkələrində də çoxdur. Yeri
gəlmişəkən, Qərb ölkələri sübut etməyə çalışırlar ki, bu, yalnız keçmiş Sovetlər İttifaqı və Şərqi Avropa ölkələri
üçün səciyyəvi haldır. Buna görə də mənim prinsiplərim əsla dəyişməyibdir, əksinə, daha da sərtləşibdir.
Bəli, mən Ədliyyə Nazirliyində görüşümü də xatırlayıram. Mən bilən, o vaxt nazir Terebilov idi. Siyasi
Büroda biz onu Ali Məhkəmənin sədri vəzifəsinə məsləhət gördük. Terebilovu mən təqdim etməli idim. Lakin
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Kravtsovu nazir təyin etdilər. O, Rusiyanın prokuroru idi. Siyasi Büronun tapşırığı ilə
mən həm Terebilovu, həm də Kravtsovu təqdim etməli idim. Lakin mən iki gün məşğul oldum, vaxtsa gedirdi,
Terebilovun özü təqdimatsız Ali Məhkəməyə getdi. Çünki keçmişdə Ali Məhkəmə sədrinin müavini olmuşdu.
Onu sonralar ədliyyə naziri təyin etdilər. Kravtsov isə təyin olunmuşdu, amma işə başlaya bilmirdi. Mənə zəng
vurub dedilər ki, axı bu iş sizə tapşırılıbdır. Mən oraya gəldim. Yadımdadır, kollegiyanın geniş iclası keçirilirdi.
Mən onu təqdim etdim, xatirimdədir, nitq söylədim. Şadam ki, siz bunu xatırlayırsınız. Hər halda, ədliyyə
nazirliyi spesifik nazirlikdir. Məsələn, yollar nazirliyində və ya səhiyyə nazirliyində, mədəniyyət nazirliyində
nitq söyləməyim başqa işdir, çünki onlar mənə daha yaxın sahələrdir. Amma ədliyyə...
Bəli, nitq söylədim. Nitqimdə o vaxtlar ədliyyə nazirliyi qarşısında duran vəzifələr əsas etibarilə öz əksini
tapmışdı. O vaxtlar, 80-ci illərin ortalarında biz məhz qanunçuluğu möhkəmlətmək istəyirdik. Məsələn, mən
Siyasi Büronun qərarı ilə əmək kollektivi haqqında ilk qanunun hazırlanması üzrə komissiyanın sədri təyin
edilmişdim. Sonra biz dövlət müəssisəsi haqqında qanun hazırladıq. Yaxud da, məsələn, mən arbitraj haqqında
qanunun hazırlanması üzrə komissiyaya başçılıq edirdim. O zaman biz arbitrajı ilk dəfə olaraq dövlətdən ayırdıq
və onu müstəqil təşkilata çevirdik. O vaxtadək arbitraj Nazirlər Sovetinin tərkibində idi. Mən özüm Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini idim. Mən bu layihəni Nazirlər Sovetinin müzakirəsinə çıxartdıqda hamı etiraz
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etdi – necə yəni arbitraj Nazirlər Sovetinin tərkibindən çıxır. Mən onlara sübut etdim ki, arbitraj tabelikdə
olmamalıdır və iqtisadi mübahisələri sərbəst həll edə bilməlidir. Arbitraj Nazirlər Sovetinin tabeliyində olduqda,
iki nazirlik və ya hansısa müəssisələr iqtisadi mübahisə apardıqda, bir-birinə qarşı iddialar irəli sürdükdə, sədrin
müavinlərindən biri öz müəssisəsinin və ya nazirliyinin, digəri isə öz müəssisəsinin və ya nazirliyinin
mənafelərini müdafiə etdikdə, ədalət ola bilməz.
Bax, siz Lebedevi xatırladınız. O da mənə çoxdan unutduğum bir əhvalatı danışdı. Dedi ki, onlar özlərinə
bina tikdirmək istəyirdilər. O vaxtlar isə inzibati binaların tikintisi qadağan edilmişdi. Deyir ki, oraya getdik,
buraya getdik və sairə. Sonra dedilər ki, bu məsələni həll etsə, ancaq Əliyev həll edər, əgər siz onun qəbuluna
duşsəniz... Deyir – mən çox cəhd göstərdim və nəhayət, Sizin qəbulunuza düşdüm. Siz baxdınız, məni
dinlədiniz və yazdınız ki, icazə verirəm. Beləliklə, biz bu binanı tikdirdik. Deyir ki, Siz olmasaydınız, biz onu
tikdirə bilməzdik.
Bir sözlə, şadam ki, o vaxtlar biz faydalı iş, özü də çoxlu iş görürdük. Mən xüsusilə şadam ki, adamlar bunu
xatırlayırlar. Məsələn, mən təsəvvür etməzdim ki, siz keçmiş birgə işimiz haqqında bu qədər çoxlu fakt
xatırlayırsınız.
Mən Moskvada işləyərkən qanunlar və sair hazırlanması ilə əlaqədar ədliyyə naziri ilə, akademiklər
Kudryavtsev, Laptev ilə çox tez-tez görüşür, onlarla çox işləyir, müzakirə edirdim. O vaxtlar məsələlər
mürəkkəb idi. Axı bizdə, Sovetlər İttifaqında hər şey partiyanın qərarı ilə həll edilirdi, qanun formal xarakter
daşıyırdı. Qanunların yaradılması prosesinə isə əslində 80-ci illərin ortalarında başlanmışdı. Mən bu məsələlərlə
çox məşğul olurdum və bu, mənə Sovetlər İttifaqının bir çox hüquqşünasları ilə ünsiyyətdə olmaq imkanı
verirdi. Onların bir çoxu bu gün də fəal işləyir.
Şadam ki, sizin beynəlxalq təşkilat respublikamızla fəal əməkdaşlıq edir, daha doğrusu, respublikamız sizinlə
əməkdaşlıq edir. Mən bunu alqışlayıram və hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıq dərinləşməli və genişlənməlidir.
Hesab edirəm ki, bunun faydası olacaq, ən əvvəl də bizim üçün. Çünki dünya təcrübəsini özündə cəmləşdirən
belə beynəlxalq təşkilatın təcrübəsi hər bir ölkə üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün çox faydalıdır.
Ağamirov bizim həmvətənimizdir? Siz Naxçıvana gəlmisinizmi?
N a t i q A ğ a m i r o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həyatımda ağır dövr – Naxçıvan dövrü olubdur. 1990-cı ildə mən Moskvadan
gəldim, lakin mənə burada, Bakıda yaşamağa icazə vermədilər və mən Naxçıvanda yaşadım. O gəlmişdi,
xatirindədir, necə ağır şəraitdə...
N a t i q A ğ a m i r o v: Bunlar unudulmaz günlərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycandan ayrı düşmüş və blokada vəziyyətində olan muxtar respublikanın,
eləcə də mənim necə ağır şəraitdə yaşadığımızı xatırlayır. Mən orada üç ağır il keçirdim. Bir sözlə, mən onu
həmin vaxtdan xatırlayıram.
Yaxşı, sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ STENLİ
ESKUDERO İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab sədr, xoş gördük. Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
S t e n l i E s k u d e r o: Çox sağ olun, cənab prezident. Vaxt ayırıb məni qəbul etdiyiniz üçün Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab prezident, çox sağ olun. Mən Sizinlə təxminən eyni vaxtda Amerika
Birləşmiş Ştatlarında idim. Daha doğrusu, mən Sizdən bir neçə gün sonra Amerikaya yola düşdüm. Bu, çox
uğurlu bir səfər oldu. Mən səfərim haqqında Sizə bir qədər sonra ətraflı məlumat vermək istəyirəm.
Cənab prezident, mən Vaşinqtonda olduğum zaman məlumat alırdım ki, Sizin də Amerikaya səfəriniz çox
uğurlu keçir. Ölkələrimizin ikitərəfli münasibətlərinin bir sıra sahələrində müəyyən tərəqqi əldə edilmişdir. Elə
bilirəm ki, hər iki tərəf bundan çox məmnundur.
Mən martın 10-da imzaladığınız sərəncamlar münasibətilə təbriklərimi Sizə yetirmək istəyirəm. Bunlardan
birincisi «Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İşgəncələrə Qarşı Komitəsinin və Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının
Azərbaycana dair hesabatı ilə əlaqədar tədbirlər haqqında»dır. Sizin həmin sərəncamınızla işçi qrupu
yaradılmışdır. Sözsüz ki, bu işçi qrupu Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
İşgəncələrə Qarşı Komitəsinin tövsiyələrinin həyata keçirilməsi ilə sıx məşğul olacaqdır. İkinci sərəncam isə
«Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin azadlıqdan məhrumetmə yerlərində səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi barədə»dir. Bununla da Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi həbsxanada saxlanılanlara
bundan sonra baş çəkə biləcəkdir.
Bunlar insan hüquqları və Azərbaycanın demokratikləşməsi yolunda irəliyə doğru atılan çox vacib
addımlardır. Mən bu münasibətlə Sizi bir daha təbrik edirəm.
Cənab prezident, Siz bu sərəncamları martın 10-da imzalamısınız. Martın 10-u isə mənim anadan olduğum
gündür. Ona görə də mən buna ikiqat sevinirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bəlkə bu sərəncamları sizin anadan olduğunuz gün münasibətilə imzalamışam.
Sizin anadan olduğunuz günü bilirdim, ona görə də bu sərəncamları həmin gün imzalamışam.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab prezident, çox sağ olun. Xoş sözlərə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Martın 21-22-si Azərbaycanda Novruz bayramı günlərinə düşür. Təəssüflə də olsa, onu əlavə edim ki,
Amerika qoşunlarının Avropada yerləşdirilmiş hissəsində qoşun komandirinin müavini, admiral Çarlz Abdekin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bu bayram günlərində Bakıya səfərə gələcəkdir.
Admiral Abdek bu rütbədə, bu nüfuzda Azərbaycana səfər edən ilk amerikalı zabitdir. O, Bakıya gələrkən
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla hərbi sahədə birgə işi barədə bir neçə layihə gətirəcəkdir. Əlbəttə,
bu layihələrin həyata keçirilməsi mümkündür. Elə bilirəm ki, bu layihələr gələcəkdə uğurla yerinə yetiriləcəkdir.
Cənab prezident, mən bu layihələr barədə müvafiq sənədləri Prezidentin İcra Aparatının xarici əlaqələr
şöbəsinə artıq təqdim etmişəm.
Cənab prezident, mən istərdim ki, digər məsələlər haqqında Sizinlə bir qədər sonra müzakirə aparım. Lakin
bundan əvvəl istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəriniz haqqında Sizin fikrinizi öyrənim. Bilirəm ki,
mənim ölkəm Sizin bu səfərinizdən çox razıdır, bizim tərəf özünü çox xoşbəxt hiss edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Birincisi, sizi təbrik edirəm ki, öz ölkənizə uğurlu səfər
etmisiniz və çox işlər görmüsünüz.
Mən Amerikaya səfərimi çox uğurlu hesab edirəm. Doğrudur, bu, işgüzar səfər idi, amma onun adının
əhəmiyyəti yoxdur, əsas iş məzmunundadır. Təbiidir ki, mənim bu səfərimin ən əsas mənası prezident Bill
Klintonla Ağ evdə görüşüb, demək olar, bütün məsələlər barəsində danışıqlar aparmağımız idi. Bilirsiniz ki,
həmin görüşdə xanım Madlen Olbrayt, cənab Sendi Berger və digər rəsmi şəxslər də iştirak edirdilər.
Sonra biz cənab Sestanoviç, cənab Kavano ilə birgə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə aid məsələni
demək olar, iki saat ayrıca müzakirə etdik. Başqa görüşlərim də oldu. Mən energetika naziri, kənd təsərrüfatı
naziri ilə və xüsusən, Pentaqonda müdafiə naziri Uilyam Kohen ilə görüşdüm.
Hesab edirəm ki, Cons Hopkins Universitetinin Xüsusi Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunda mənim
görüşüm çox maraqlı idi. Mən gördüm ki, həmin institutun salonuna xeyli adam toplaşmışdı, salon demək olar
ki, tamamilə dolu idi. Onlar Azərbaycana, təbii ki, mənimlə görüşə çox böyük maraq göstərmişlər.
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Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası böyük qəbul təşkil etmişdi. Amerika işgüzar dairələrinin bir çox
nümayəndələri ilə orada çoxlu görüşlərimiz oldu. Amerikaya işgüzar səfərimin birinci gününün ertəsi – bazar
günü cənab Bjezinski məni evinə dəvət etdi. Biz həmin görüşdə keçmiş müdafiə naziri cənab Slezincer,
Respublikaçılar Partiyasından keçmiş müdafiə nazirinin müavini olmuş səfir cənab Volfoviç və digər şəxslərlə
ətraflı söhbət etdik.
Bütün bu görüşlərdə şəxsən mənim məqsədim Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığını daha da sürətləndirmək,
inkişaf etdirmək və yüksəklərə qaldırmaq idi. Biz bütün məsələlər, o cümlədən, Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru
kəməri və Transxəzər qaz kəməri sazişlərinin həyata keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi apardıq. O vaxt
Konqres üzvləri tətildə idilər, onlar istirahət edirdilər. Ona görə də onlarla görüşmək mümkün olmadı.
Hər halda, mən bir daha deyirəm, Amerikaya səfərim çox səmərəli, əhəmiyyətli oldu. Mən bundan çox
razıyam. Amerika hökuməti, şəxsən prezident Bill Klinton Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğum bütün
vaxtda – həm işgüzar səfərim, həm də müalicə edildiyim zamanı mənə çox böyük diqqət və qayğı göstərdilər.
Bilirsiniz ki, mən Cons Hopkins Universitetinin Xüsusi Beynəlxalq Tədqiqatlar İnstitutunda çıxış etdim.
Sonra isə həmin universitetin Göz xəstəlikləri klinikasında gözümdə əməliyyat aparıldı. Mən təsəvvür etmirdim
ki, bu universitet bu qədər böyük və çoxsahəlidir. Göz xəstəlikləri klinikası doğrudan da çox yüksək
səviyyəlidir. Amerikada belə bir adət var ki, səhiyyə sahəsində olan institutların, xəstəxanaların işinə hər il
qiymət verirlər. Orada mənə göstərdilər ki, Cons Hopkins Universitetinin Göz Xəstəlikləri klinikası birinci
yerdədir. Orada çox yaxşı həkimlər, insanlar var. Mənim orada yeni dostlarım vardır.
Təbiidir ki, mən Klivlendə də getdim. Amma orada bir neçə saat oldum, cərrah Brüs Layt, kardioloq Murad
Tuzçu və başqaları ilə görüşdüm. Onlar bu görüşümüzə çox sevindilər. Ən çox ona görə sevindilər ki, oradakı
bütün müayinələrim göstərdi ki, ürək cərrahiyyə əməliyyatı ilə əlaqədar mənim səhhətim onların gözlədiyindən
də yaxşıdır. Ona görə də mən bu səfərimi həm işgüzar, həm də şəxsi nöqteyi-nəzərdən çox uğurlu hesab edirəm.
Xahiş edirəm, prezident cənab Bill Klintona, xanım Madlen Olbrayta, hökumətin başqa üzvlərinə mənə
göstərilən diqqət, qayğı və dostluq münasibətinə görə bir daha təşəkkürümü çatdırasınız.
Mən ölkənizin yüksək rütbəli admiralının Azərbaycana səfərə gələcəyi barədə məlumat almışam. Mən
Pentaqonda olanda müdafiə naziri cənab Uilyam Kohen ilə bir çox məsələləri müzakirə etdik. Sizin ölkənin
admiralının Azərbaycana gəlməsini çox əhəmiyyətli hesab edirəm.
Siz deyirsiniz ki, martın 21–22-si istirahət günləridir. Amma bizim üçün istirahət günü yoxdur. Ona görə də
qoy bu, sizi narahat etməsin.
Sizin başqa təklifləriniz də var, mən onları bilirəm. İndi bu barədə danışa bilərik.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ TƏKBƏTƏK
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
16 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, cənab Kuçma! Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizin Azərbaycana
rəsmi səfərinizi yüksək qiymətləndirirəm. Həmçinin Ukraynanın Luqansk vilayətində şaxtada baş vermiş fəlakət
ilə əlaqədar, cənab Leonid Kuçma, Sizə bir daha başsağlığı verirəm.
Azərbaycan ilə Ukrayna arasında dostluq, strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündən-günə möhkəmlənməsi
hər iki tərəf üçün çox faydalıdır. Ölkələrimizin bütün sahələrində – siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, elm
və digər sahələrdə əlaqələrinin durmadan inkişaf etməsindən məmnunam.
Mən 1997-ci ilin martında dost Ukraynaya rəsmi səfərimi, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində
keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları həmişə razılıqla xatırlayıram. Ölkələrimizin nümayəndə heyətlərinin
qarşılıqlı səfərlərini müsbət dəyərləndirirəm. Ötən beş ildə imzalanmış dövlətlərarası və hökumətlərarası 60-dan
çox sənəd Azərbaycan–Ukrayna əlaqələrinin bütün sahələrdə genişləndirilməsi üçün möhkəm zəmin
yaratmışdır.
Bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatlarda ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələri böyük
əhəmiyyət daşıyır. Beynəlxalq həyatın bir çox məsələlərində Azərbaycan ilə Ukraynanın mövqeləri tam eyni və
ya oxşardır. GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılması vacibdir.
Azərbaycanın və Ukraynanın öz dövlət müstəqilliyini, suverenliyini möhkəmləndirmək mövqelərində
qətiyyətlə dayandıqlarını bir daha yüksək dəyərləndirirəm.
Xüsusi qeyd etməliyəm ki, Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü ağır nəticələrə səbəb olmuşdur.
Respublikamız öz ərazi bütövlüyünün bərpa olunması tələbi ilə çıxış edir. Azərbaycanın haqq işini Ukrayna
dövlətinin və şəxsən cənab Kuçmanın daim müdafiə etməsi, dəstəkləməsi məni çox razı edir.
L e o n i d K u ç m a: Əziz dostum Heydər Əliyev. Sizinlə yenidən görüşdən şərəf duyuram. Rəsmi səfərə
dəvətə görə Sizə minnətdarlıq edirəm. Əziz bayram münasibətilə Azərbaycan xalqını və Azərbaycan dövlətinin
başçısı kimi, Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
1995-ci ildə Azərbaycana ilk rəsmi səfərimi həmişə məmnunluqla xatırlayıram. Ölkələrimiz arasında
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etməsinin və strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinin xüsusi
əhəmiyyət daşıdığını bildirirəm.
Azərbaycan ilə bütün sahələrdə əlaqələrin sıxlaşdırılmasına Ukrayna böyük maraq göstərir. Bir sıra
beynəlxalq, regional təşkilatlarda, GUÖAM çərçivəsində ölkələrimizin əməkdaşlığının daha da
genişləndirilməsini vacib hesab edirəm.
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
və birbaşa aparılan danışıqların müsbət nəticələr verəcəyinə əminəm. Ukrayna Azərbaycanın mövqeyini, ərazi
bütövlüyünün bərpa olunmasını həmişə müdafiə etmiş və bundan sonra da müdafiə edəcəkdir.
Azərbaycanın müdrik və çox zəngin təcrübəyə malik prezidenti Heydər Əliyev öz məsləhətləri ilə mənə
həmişə düzgün yol göstərir. Çətin məqamlarda Ukraynaya daim kömək göstərdiyinə görə prezident Heydər
Əliyevə bir daha dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
İkitərəfli əlaqələrin dərinləşdirilməsinə, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsinə dair məsələlərin müzakirə edilməsini vacib hesab edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir, cənab Kuçma. Mənə elə gəlir ki, biz həmçinin, tarixi Böyük İpək yolunun,
Avropa–Qafqaz–Asiya nəqliyyat dəhlizinin daha səmərəli işləməsi üçün Ukrayna–Azərbaycan əməkdaşlığını
genişləndirməli, regionda vəziyyətin sabitləşməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN VƏ UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD
KUÇMANIN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA HƏR İKİ ÖLKƏNİN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ARASINDA AZƏRBAYCAN–UKRAYNA DANIŞIQLARINDA
ÇIXIŞI
Prezident sarayı
16 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident, çox hörmətli Leonid Daniloviç!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram və Sizə, Leonid Daniloviç, dəvətimi qəbul edib Azərbaycana
rəsmi səfərə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Son illər ölkələrimiz arasında təşəkkül tapmış münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir. Bu, təbii ki, şəxsi
əlaqələr, görüşlər, fikir mübadiləsi, dövlətlərarası münasibətlər məsələlərinin və digər məsələlərin müzakirəsi
üçün zərurət və şərait yaradır.
Fikir mübadiləsinə keçməzdən əvvəl, faciəli hadisə və insan tələfatı ilə əlaqədar sizə bir daha başsağlığı
vermək istərdim. Mən sizə başsağlığı teleqramı göndərmişdim və bu başsağlığını həlak olanların ailələrinə
çatdırmaq xahişi ilə bunu bir daha şəxsən deyirəm.
Bu gün Azərbaycanda bayram günüdür. Bu, Azərbaycanın milli bayramıdır. Siz bizə bu bayram günündə
gəlmisiniz və bu, çox xoşdur, çünki bayram bayramdır, biz bayram əhval-ruhiyyəsindəyik və deməli, sizin
gəlişiniz bizim üçün sevinc və bayram olmaqla yanaşı, görüşümüz ikiqat bayram şəraitində keçəcəkdir.
Leonid Daniloviç, Sizin 1995-ci ildə Azərbaycana ilk rəsmi səfərinizdən sonra Ukrayna ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlıq münasibətləri, bizim zənnimizcə, çox intensiv inkişaf etmişdir. Bu müddət ərzində bizim
aramızda – prezidentlər arasında çox görüşlər, o cümlədən mənim 1997-ci ildə Ukraynaya rəsmi səfərim
olubdur. Bundan əlavə, Yaltada, Kiyevdə, Moskvada, digər ölkələrdə çox görüşlər olubdur. Biz müxtəlif
beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda, dövlət başçılarının beynəlxalq görüşlərində birlikdə iştirak etmişik.
Müxtəlif məsələlərin müzakirəsi üçün Azərbaycandan Ukraynaya və Ukraynadan Azərbaycana çox nümayəndə
heyətləri gedib-gəlmişdir.
Bu gün məmnunluq hissi ilə demək olar ki, bu qısa müddətdə, təxminən beş ildə 60-dək dövlətlərarası,
hökumətlərarası sənəd imzalanmışdır və bunlar da münasibətlərimizin gələcək inkişafının xarakterini
müəyyənləşdirir.
Ukrayna Azərbaycan üçün dost ölkədir. Bizim fikrimizcə, bu illər ərzində münasibətlərimiz o dərəcədə
inkişaf etmişdir ki, indi onlar dostluq, strateji tərəfdaşlıq, sıx əməkdaşlıq xarakteri daşıyır.
Bəyan edirəm ki, əvvəllər olduğu kimi, bu gün də biz dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında bütün sahələrdə
– siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, elm və digər sahələrdə əməkdaşlığı çox yüksək qiymətləndiririk.
Məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, beynəlxalq həyatın bir çox məsələlərində, Ukraynada və Azərbaycanda
həyata keçirilən tədbirlərdə Ukrayna ilə Azərbaycanın mövqeləri ya eynidir, ya da bir-birinə yaxındır.
Başlıcası isə, məncə, bundan ibarətdir ki, Azərbaycan və Ukrayna öz ölkələrinin milli, dövlət
müstəqilliyinin, suverenliyinin müdafiəsi və möhkəmlənməsi mövqelərində qətiyyətlə dayanmışlar, Ukrayna və
Azərbaycan demokratikləşdirmə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə əzmlə gedirlər. Təbii ki, bu, əməkdaşlığımız üçün
əlverişli şərait yaradır. Düşünürəm ki, bu əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsi, dərinləşməsi və genişlənməsi
üçün hələ böyük ehtiyat mənbələri, imkanlar var. Sizin Azərbaycana səfəriniz bizə bu istiqamətdə yeni addımlar
atmağa imkan verir.
Sizi bir daha salamlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Leonid Daniloviç, biz həm Ukrayna, həm də Azərbaycan nümayəndə heyətləri
üzvlərinin məlumatını dinlədik. Hesab edirəm, onların verdikləri bütün məlumatlar təsdiqləyir ki,
əməkdaşlığımız irəliləyir və yüksələn xətlə gedir.
Şübhəsiz ki, biz iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üçün tədbirlər görəcəyik. Sizin xahişinizlə neft məhsulları
göndərilməsi haqqında öz öhdəliklərimizi yerinə yetirəcəyik, buna əmin ola bilərsiniz, heç bir problem
olmayacaqdır.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan neft, qaz hasilatında, neft məhsulları istehsalında böyük perspektivlərə malikdir.
Bu mövzuda əvvəllər keçirilmiş söhbətlərimiz də qüvvədə qalır. Yəni Bakı–Supsa neft kəməri çəkməyimizin, -
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beynəlxalq konsorsium tərəfindən «Çıraq» platformasından çıxarılan neft indi bu kəmərlə faktiki olaraq ixrac
edilir, - birlikdə xeyir-dua verdiyimiz və yaratdığımız Poti-İliçovsk bərə keçidinin, şübhəsiz, böyük perspektivi
olacaq və bunlar birgə həyata keçirdiyimiz böyük proqramın – TRASEKA-nın, İpək yolunun bərpasının bir
hissəsidir.
1998-ci ilin sentyabrında keçirilmiş və sizin, Leonid Daniloviç, fəal iştirak etdiyiniz beynəlxalq konfransı
böyük məmnunluqla xatırlayıram. Biz sizinlə bu məsələ barəsində sənədlər imzaladıq. Bu, Azərbaycan ilə
Ukrayna arasında və Xəzəryanı ölkələr, yəni Mərkəzi Asiya ölkələri, Gürcüstan, Azərbaycan və Ukrayna
arasında iqtisadi əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin strateji istiqamətlərindən biridir. Hesab edirəm ki,
biz bu xətti, bu oxu möhkəmlətməli və inkişaf etdirməliyik, bunun nə dərəcədə səmərəli olacağını, mənə elə
gəlir ki, gələcək göstərəcəkdir.
O ki qaldı siyasi sahədə əməkdaşlığa, bəli, 1997-ci ilin oktyabrında Strasburqda biz sizinlə GUÖAM-ın
yaradılması haqqında təşəbbüs göstərdik. O vaxtlar bunun nə demək olduğu, niyə, necə yaradılması və sair
bəzilərinə aydın deyildi. Bu, həmin ölkələrin dövlət başçılarının iradəsinin ifadəsi idi. İndi göründüyü kimi,
əslində, qısa müddətdən sonra bizim bu təşkilat ölkələrimiz üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə, hər
şeydən öncə bu təşkilatın iqtisadi tərəfi. Lakin siyasi tərəfi də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Təbii ki, Qərbi Avropa strukturlarına inteqrasiya sahəsində Ukraynanın böyük təcrübəsi var. Biz bu yolla
gedirik və «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında əməkdaşlıqda da, Şimali Atlantika Assambleyasının
proqramında əməkdaşlıqda da sizin təcrübənizə və dəstəyinizə ehtiyac duyuruq. Bu yolla getmiş ölkələrin
təcrübəsindən, GUÖAM üçün bir model kimi, istifadə etmək barədə onların təklifini yaxşı təklif hesab edirəm.
Biz bu təcrübədən nəyi götürə biləcəyimizi müəyyənləşdirmək üçün birgə işləməliyik.
Təkrar edirəm, biz bir çox siyasi məsələlərdə də sizin dəstəyinizə ehtiyac duyuruq. Mən şadam ki, bu gün siz
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə öz ölkənizin mövqeyini bir daha bəyan
etdiniz. Bu gün bəyan edirəm ki, əlbəttə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə
əlaqədar çox itkilərimiz olmuşdur, neçə illərdir ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı
altındadır, oradan zorla qovulmuş bir milyondan artıq adam çox ağır şəraitdə, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Buna baxmayaraq, belə bir şəraitdə biz məsələnin sülh yolu ilə nizama salınması üçün tədbirlər görürük. Bu baxımdan Ukrayna bizi həmişə fəal dəstəkləmişdir. Bizi dəstəkləməyiniz barədə bugünkü bəyanatınız da bizim
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Ümidvarıq ki, gələcəkdə Ukrayna Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
dincliklə nizama salınması prosesinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Biz Avropa Şurasına üzvlüyə namizədik və indi bu təşkilata daxil olmaq prosesi gedir. Siz bu yolu
keçmisiniz, Ukrayna Avropa Şurasının üzvüdür. Biz bu yolla gedirik və burada da sizin dəstəyinizə ümid
bəsləyirik.
Təkcə bunda deyil, həm də Azərbaycanın Avropa, Qərb Birliyinə inteqrasiyası ilə bağlı bütün digər işlərdə
də biz sizin təcrübənizə də, dəstəyinizə də ehtiyac duyuruq. Ümidvaram ki, bütün bu məsələlərdə
əməkdaşlığımız gələcəkdə daha səmərəli, daha bəhrəli olacaqdır.
Hazırlanmış sənədlər, xüsusən dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında müqavilə çox mühümdür. Bu,
1995-ci ildən sonra fəal əməkdaşlığımızın əslində yekunudur. Bu dövr ərzində biz bir sıra birgə sənədlər qəbul
etmişik və beləliklə, addımbaaddım irəliləmişik. Elə bu gün imzalayacağımız sənədin də, şübhəsiz, gələcək
əməkdaşlığımız üçün çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Digər sənəd – 2009-cu ilədək əməkdaşlığımız haqqında müqavilə də çox mühüm məzmuna malikdir və
burada çox konkret tədbirlər nəzərdə tutur. Qalan bütün sənədlər də mühümdür. Buna görə də hesab edirəm ki,
bu gün biz indiyədək görülmüş işlərdən razı qala bilərik və gələcəyə böyük nikbinliklə baxa bilərik, mən bunu
nəzərdə tuturam ki, biz, demək olar, bütün məsələlərdə baxışların oxşarlığını görərək, əslində bütün məsələlərdə
bir-birimizi başa düşürük.
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AZƏPBAYCAN–UKRAYNA SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Prezident sarayı
16 mart 2000-ci il
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycanda əlamətdar gündür – Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycana
rəsmi səfəri başlanmışdır.
Xalqlarımız dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Ukrayna ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər sıx
dostluq, əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma və ən xoş münasibətlərlə səciyyələnir.
Son illər biz münasibətlərimizin inkişafında böyük yol keçmişik. Prezidentlərin, müxtəlif səviyyəli
nümayəndə heyətlərinin çoxlu görüşləri olmuş, bu görüşlər zamanı bir sıra məsələlər müzakirə edilmiş, 60-dək
dövlətlərarası, hökumətlərarası sənəd imzalanmışdır. Bu, ölkələrimiz arasında, dövlətlərimiz arasında daha
uğurlu əməkdaşlığın təmin edilməsi üçün yaxşı normativ-hüquqi bazadır.
Ukrayna prezidenti çox hörmətli Leonid Daniloviçin indiki səfəri münasibətlərimizi daha yüksək səviyyəyə
qaldırır. Mən onu nəzərdə tuturam ki, biz həm kifayət qədər sanballı inkişaf yolu keçmişik və həm də bu gün
mühüm sənədlər, xüsusən dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında müqavilə imzaladıq.
Bu müqaviləyə böyük əhəmiyyət verirəm, çünki bu, sadəcə olaraq dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq
haqqında sənəd deyildir, o həm də çox dərin məzmuna malikdir, beynəlxalq həyat, ölkələrimiz arasında
münasibətlərin möhkəmləndirilməsi, dövlətlərimizdə müxtəlif islahatlar aparılması məsələlərində müstəqil
Ukraynanın və müstəqil Azərbaycanın prinsipial xəttini bir daha və yenidən təsdiqləyir.
Mən şadam ki, Leonid Daniloviç dəvətimi qəbul etmiş və Azərbaycana səfərə gəlmişdir. Bu gün biz təkbətək
kifayət qədər səmərəli söhbət etdik, bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardıq. Deyə bilərəm ki,
müzakirə etdiyimiz bütün məsələlərdə biz baxışlarımızın uyğun gəldiyini gördük. Bu, şəxsən məni çox
sevindirir, çünki biz Ukraynaya elə bir ölkə kimi baxırıq ki, onunla strateji xarakterli uzunmüddətli, uzunsürən
və daimi əməkdaşlıq edəcəyik və etməliyik.
Bu gün nümayəndə heyətləri vasitəsilə apardığımız danışıqlar da, imzaladığımız sənədlər də indiyədək
etdiyimiz əməkdaşlığın nəticəsidir. Demək istəyirəm ki, bizim müvafiq nazirliklər və baş idarələr, Azərbaycanın
və Ukraynanın xarici işlər nazirlikləri, nazirlər kabinetləri bu görüşümüzün və imzaladığımız sənədlərin
hazırlanması üçün böyük, səmərəli iş görmüşlər.
Mən söhbətlərdən də, fikir mübadiləsindən də, bu gün mühüm sənədlər imzalamağımızdan da çox
məmnunam.
Leonid Daniloviç, Sizi bir daha salamlayır və sözü Sizə verirəm.
Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın bəyanatı
Cox hörmətli Heydər Əliyeviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar, jurnalist korpusunun hörmətli nümayəndələri!
İlk öncə, qonaq kimi, Ukrayna nümayəndə heyətini mehribanlıqla və qonaqpərvərliklə qarşıladığına görə
Azərbaycan tərəfinə ürəkdən və səmimiyyətlə təşəkkür etmək istəyirəm. Azərbaycan üçün belə böyük bayram
günündə sizi əlavə zəhmətə saldığımıza görə bu gün müəyyən dərəcədə üzrxahlıq etdim. Lakin Heydər Əliyeviç
əmin etdi ki, biz bu bayramı birlikdə qeyd edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bax, bayram elə budur.
L e o n i d K u ç m a: Şadam ki, bu gün Heydər Əliyeviçlə - təkcə Ukraynada deyil, təkcə MDB-də deyil,
həm də bütün dünyada məşhur olan dövlət xadimi və siyasi xadimlə uzun sürən dialoq aparmaq imkanım oldu.
Artıq neçə illərdir ki, biz məhrəmanə münasibətlər saxlayırıq, aramızda həmişə konstruktiv dialoq olur.
Razılaşmaq istəyirəm ki, iki əsas sənədin – dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında müqavilənin, iqtisadi
müqavilənin imzalanması bugünkü görüşümüzün, sözsüz, başlıca yekunu olmuşdur. Bu sənədlər bizə haqqında
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həmişə danışdığımız strateji tərəfdaşlığa həqiqətən nail olmaq üçün imkan verir. Bu, ən əvvəl Ukrayna tərəfinin,
zənnimcə, həm də Azərbaycan tərəfinin xeyrinədir, eyni zamanda ümumi gələcəyimizə nikbinliklə
baxmağımıza imkan yaradır.
Problemlərin siyasi bloku, həmişəki kimi, yenə də çox zəngin olmuşdur – bunlar Qafqazda sabitlik
problemidir, Dağlıq Qarabağ, işğal edilmiş ərazi problemləridir, habelə qaçqınlar problemidir. Bu, nəinki
iqtisadi, həm də ciddi siyasi problemdir. Mən Heydər Əliyeviçi əmin etdim ki, biz Azərbaycanın mövqeyinə
tamamilə şərikik və bu problemlərin həllində hər hansı şəkildə çox yaxından iştirak etməyə hazırıq. Çünki
həmin problemlər həll edilməsə, bu regionda heç vaxt sülh olmayacaqdır. Bu, heç də təkcə Azərbaycanın və
Ermənistanın deyil, heç də təkcə qonşuların problemi deyildir. Düşünürəm ki, bu, qlobal problemdir və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatından, Təhlükəsizlik Şurasından tutmuş bütün beynəlxalq təşkilatlar onun həllinə
qoşulmalıdırlar. Hesab edirəm ki, indi Ukraynanın Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmasını nəzərə alaraq,
Ukrayna orada da öz sözünü deyəcəkdir.
Əlbəttə, biz ölkələrimizin MDB-də rolu və yerləri ilə, nəqliyyat dəhlizləri, ən əvvəl, Xəzər dənizi
regionundan neft və qaz göndərilməsi ilə bağlı problemlərdən də yan keçmədik. Çoxdan planlaşdırılmış
səfərimin Ukrayna üçün belə həyati əhəmiyyətli problem olan neft məhsulları göndərilməsi məsələsinin həllinin
zəruriliyi ilə bir vaxtda düşməsinə görə müəyyən dərəcədə şad olduğumu söyləsəm, gərək ki, sirr açmış
olmaram.
Mən Gürcüstanda dedim, işə bax ki, Ukraynanın həyatı üçün məsul anlarda, - keçən il məhsul yığımı zamanı,
bu il əkin kampaniyası zamanı, - ona neft məhsullarının göndərilməsini dayandırmağı sanki kimsə qabaqcadan
planlaşdırır. Buna görə də Heydər Əliyeviçə səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, o, ötən il də, bu gün
də Ukraynaya kömək etmiş və neft məhsullarının ilk hissəsi artıq göndərilmişdir.
Odur ki, biz sabahkı günə nikbinliklə baxırıq, hərçənd Ukraynada da, Azərbaycanda da problemlər çoxdur.
Lakin əgər biz qarşılıqlı surətdə məqbul, faydalı qərarları birlikdə axtarmağa çalışsaq, əlbəttə, bu problemlər
təklikdə olduğundan daha asan həll ediləcəkdir.
Bir sözlə, Heydər Əliyeviç, bir daha ürəkdən sağ olun deyirəm ki, strateji tərəfdaşımız – Azərbaycan ölkəsi
var, böyük dostum – prezident Heydər Əliyeviç var, mən onunla gecə də, gündüz də ünsiyyətdə ola bilərəm və
o, Ukrayna üçün ağır anlarda onun köməyinə gəlməkdən heç vaxt imtina etməyəcəkdir. Sağ olun.

***
S u a l («Azadlıq» radiosu, «Obşaya qazeta»): Sualım hər iki prezidentədir. Siz Şimali Qafqazdakı
vəziyyəti müzakirə etdinizmi və əgər müzakirə etdinizsə, hazırda Çeçenistanda baş verən hadisələr
barəsində prinsipial mövqeyiniz necədir? Siz Çeçenistan probleminin güc metodları əsasında həlli ilə
razısınızmı? Siz Rusiyada Azərbaycanın və bəzən hətta Ukraynanın çeçen separatçılarını dəstəkləməkdə
və onlara kömək etməkdə təqsirləndirilməsinə necə baxırsınız?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bayaq dediyim kimi, biz müasir beynəlxalq həyatın, demək olar, bütün məsələlərini
müzakirə etdik. Şübhəsiz ki, biz Şimali Qafqazda, ümumən Qafqazda, o cümlədən Çeçenistanda vəziyyət
barəsində də fikir mübadiləsi apardıq.
Əlbəttə, mən və Leonid Daniloviç böyük təəssüflə dedik ki, Çeçenistanda artıq neçə aydır müharibə gedir,
özü də bu, hərbi əməliyyatların, necə deyərlər, ikinci dövrəsidir. Şübhəsiz ki, günahsız insanların həlak olması
bizi narahat edir. Bununla yanaşı, biz terrorizm, separatizm və ekstremizmlə barışa bilmərik.
O ki qaldı Azərbaycanın mövqeyinə, ölkəmiz artıq 12 ildir, bəlkə bundan da çoxdur ki, separatizmdən
əziyyət çəkir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmiş Sovet İttifaqının ərazisindəki bütün
münaqişələrdən əvvəl, Dağlıq Qarabağdakı və Ermənistandakı bir qrup adamın məhz separatçı hərəkətləri
nəticəsində yaranmışdır. Bu separatizm Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibəyə gətirib çıxarmışdır. Ona
görə də biz separatizmi dəstəkləyə bilmərik.
Biz hər hansı ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulmasının əleyhinəyik. Hər hansı ölkənin ərazi bütövlüyünün
pozulmazlığı haqqında beynəlxalq hüquqi prinsip, təbii ki, hamıya aiddir. Amma nədənsə belə hesab etmişlər ki,
bu, Azərbaycan barəsində mümkündür. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü artıq çoxdan, səkkiz ildən də əvvəl
pozulmuşdur. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
Lakin bu gün ürək ağrısı ilə deyirəm ki, MDB-yə daxil olan ölkələr, elə Rusiyanın özü də və ya başqa
Avropa ölkələri erməni separatizmini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasını nədənsə pisləmir, onlara
qarşı sanksiyalar tətbiq etmirlər. Əksinə, bir sıra hallarda biz beynəlxalq sənədləri imzaladıqda və Ermənistan
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tərəfi bu və ya digər ölkənin ərazi bütövlüyü haqqında tezislə razılaşmadıqda, onlar konsensusdan istifadə
edərək buna nail olurlar.
Buna görə də, təəssüf ki, dünyada, o cümlədən keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanında mövcud olan ikili standart
hamı üçün böyük faciədir. Lakin bu faciəyə bəziləri bir qədər əvvəl, digərləri bir qədər sonra məruz qalırlar.
Əgər erməni separatçıları Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasına çalışanda Sovet İttifaqı tərəfindən,
sonra isə Rusiya, digər MDB ölkələri tərəfindən təsirli tədbirlər görülsəydi, onda sonralar Çeçenistanda,
Abxaziyada, Dnestryanı bölgədə, keçmiş Sovetlər İttifaqının başqa regionlarında meydana gəlmiş münaqişələr
bəlkə də olmazdı.
Bir halda separatizm bağışlanır, ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulması görməməzliyə vurulur, digər halda
isə separatizmə qarşı müharibə aparılır və o, ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda aparılır. Bununla mən əsla ölkənin
ərazi bütövlüyünün qorunmasına qarşı, separatizm əleyhinə mübarizə aparılmasına qarşı çıxış etmək istəmirəm.
Biz separatizmin əleyhinəyik, hər hansı ölkənin ərazi bütövlüyünün pozulmasının əleyhinəyik, beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə əməl olunmasına tərəfdarıq. Bu, hər bir dövlətin sərhədlərinin toxunulmazlığı, onun
ərazisinin bütövlüyü deməkdir.
Görürsünüzmü, bu baxımdan bizdə necə də təzadlı hisslər var. Mən bu baxışları və bu əhval-ruhiyyəni
əvvəllər də bildirmişdim, bu gün Leonid Daniloviç Kuçmaya da bildirdim.
L e o n i d K u ç m a: Bu problemin Heydər Əliyeviçin şərhində qoyuluşu ilə razılaşmaya bilmərəm.
Həqiqətən, bu gün dünyada ikili standartlar siyasəti mövcuddur. Əlbəttə, bu, Heydər Əliyeviçin dediyi
separatizmi heç vaxt dayandırmayacaqdır və onda bu, əsrin ən başlıca xəstəliyinə çevriləcəkdir. Bu isə indi
dünyada hamının pislədiyi terrorizmin törətdiyi xəstəlikdir, lakin biz ona qarşı konkret ciddi tədbirlər görülməsinin şahidi deyilik.
Əlbəttə, bu gün hamı və həmişə ərazi bütövlüyü prinsipini əsas tutmalıdır, xüsusən də ona görə ki, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı kimi beynəlxalq təsisatlar var. Düşünürəm ki, bu, pozulmaz qayda olmalıdır. Əgər belə
olmasa, onda biz bir-birimizə suallar verəcək, bir-birimizi qınayacaq və bu vəziyyətdən çıxış yolunu heç zaman
tapmayacağıq.
Ona görə də biz Çeçenistan problemini ancaq Rusiya Federasiyasının ərazi bütövlüyü kontekstində nəzərdən
keçirə bilərik. Çünki bu məsələdə zəncirvari reaksiyanın nə demək olduğunu, o cümlədən də Rusiya üçün nə
demək olduğunu gözəl başa düşürük.
Məgər Moskva hadisələri, digər hadisələr Dağıstandan–Rusiya ərazisindən başlanmışdır? Hansı normal
adam bununla razılaşa bilər və ya bunu qəbul edə bilər? Bu, bütün dünyada çox sürətlə yayılan xəstəlikdir.
Lakin bu zaman dinc əhalinin, əsasən qocaların, uşaqların əzab-əziyyət çəkməsinə də, əlbəttə, heç kim haqq
qazandıra bilməz. Buna görə də biz ən əvvəl istəyirik ki, Çeçenistan problemi mümkün qədər tezliklə həll
edilsin, Ceçenistanda çoxdan gözlənilən sülh, nəhayət, bərqərar olsun.
S u a l (Azərbaycan Dövlət Televiziyası): Mənim sualım hörmətli Leonid Daniloviçədir. Səkkiz
milyonluq Azərbaycan xalqı Sizi Heydər Əliyeviçin səmimi dostu kimi tanıyır. Bilmək istərdik, Sizi hansı
səciyyəvi cəhətlər və xüsusiyyətlər yaxınlaşdırır?
L e o n i d K u ç m a: Bizim aramızda bir-birimizə son dərəcə böyük etimad var. Heydər Əliyeviç,
bağışlayın, mən öz fikrimi deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur.
L e o n i d K u ç m a: Siyasətdə qarşılıqlı etimad isə çox böyük şeydir. Hesab edirəm ki, ölkələr və xalqlar
arasında münasibətlər bu ölkələrin liderlərinin bir-birini nə dərəcədə başa düşməsindən çox asılıdır. Buna bir
çox misallar, hətta müharibədən sonrakı tarixdən misallar gətirmək olar ki, gərgin dövlətlərarası münasibətlər
sonralar dostluq, qarşılıqlı yardım və tərəfdaşlıq haqqında müqavilələrə çevrilmişdir. Helmut Kolun vaxtilə
mənə çəkdiyi bir misalı deməyə bilmərəm. O demişdi ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra Almaniya ilə
Fransa arasında münasibətlər çox gərgin idi. Helmut Kolun söylədiyinə görə, Almaniya kansleri seçildikdən
sonra o və Fransa prezidenti Fransua Mitteran hər ay Fransa və ya Almaniyada, yaxud da üçüncü ölkənin
ərazisində görüşmək barədə razılığa gəlmişdilər. Hətta lüzum olmadıqda da bu görüşləri keçirirdilər və bunun
sayəsində də Almaniyanın və Fransanın yüksək siyasi dairələri, bu ölkələrin sakinləri öz dövlətlərinin
gələcəyinə tamam başqa cür baxmağa başlamışdılar.
Burada da belədir. Əlbəttə, mən Heydər Əliyeviçin Ukrayna barəsində gördüyü işləri nəzərdə tuturam. Onu
həmişə öz sözünün üstündə duran adam kimi Ukraynada yaxşı tanıyırlar. Bu isə mənə də inam verir ki,
münasibətlərimiz üzərində səma həmişə açıq olacaqdır. Son dərəcə böyük təcrübəsi olan Heydər Əliyeviçin
Azərbaycanın tarixinin ən ağır dövründə respublikaya başçılıq etməsini, bütün hadisələrin dinc məcrada
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inkişafına imkan verməsini Ukraynada biz, bir prezident kimi mən də görməyə bilməzdik. Buna görə də şadam
ki, Heydər Əliyeviç mənim mehriban dostumdur və mən bu dostluğu həmişə əziz tutacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Belə başa düşdüm ki, bu sual mənə verilməmişdi, buna baxmayaraq öz
fikrimi söyləməyə bilmərəm.
Əvvəla, Leonid Daniloviç, şübhə etməyin ki, dediklərinizin hamısı tamamilə mənim fikirlərimdir və mən
dostluğumuzun, münasibətlərimizin xarakteri baxımından onları təsdiqləyirəm.
Öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, axı dostluq ikitərəfli prosesdir. Burada həlledici amillər olduqca çoxdur.
Ölkələrin liderləri üçün, siyasi xadimlər üçün ən başlıcası onların siyasi baxışlarıdır, siyasətidir. Müasir
mərhələdə prezidentlər Kuçmanın və Əliyevin siyasi baxışlarının üst-üstə düşməsi bu illər ərzində aramızda
yaranmış dostluğun və əməkdaşlığın məhz əsasını təşkil edir.
Leonid Daniloviçin Ukraynada apardığı daxili və xarici siyasət bizim həyata keçirdiyimiz siyasətə tam
uyğundur. Yəni, biz bir çox məsələlərdə eyni mövqelərdə dururuq.
Bundan əlavə, şəxsi münasibətlərin də əhəmiyyəti var. Mən Leonid Daniloviçi çoxdan tanıyıram. O,
Ukrayna prezidenti seçildiyi vaxtdan bəri isə aramızda əlaqələr güclənmiş, biz bir-birimizi daha yaxşı tanımışıq.
Mənə elə gəlir ki, bizim şəxsi xarakterlərimizdə oxşarlıq çoxdur. Leonid Kuçma doğru deyir ki, ölkə liderləri
arasında sağlam əsasa malik səmimi dostluq xalqlar və ölkələr arasında münasibətlərin inkişafı üçün çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Mən şadam ki, mənimlə Leonid Daniloviç Kuçma arasında çox sağlam, yaxşı, insani dostluq yaranmışdır.
Bu dostluq mənə, o cümlədən bir çox məsələlərin həllində ümumi işimizə kömək edir. Əgər bu dostluq
olmasaydı, tez-tez ünsiyyətlərimiz də olmazdı. Yadımdadır, mən Leonid Daniloviçin 60 illiyini onunla birlikdə
qeyd etmək üçün xüsusi olaraq Yaltaya getmişdim. Mən də, o da çox şad olduq.
Yaxud da, məsələn, Ukraynada prezident seçkilərini biz Azərbaycanda böyük diqqətlə izləyirdik və Leonid
Daniloviçin seçilməsini istəyirdik. Mən Kiyevə getməyə hazırlaşırdım, lakin mümkün olmadı. Əvəzində mən
Ukrayna televiziyasına çox geniş müsahibə verdim və Ukraynanın lideri kimi, Ukraynanın qarşısında duran
çətin və mürəkkəb məsələləri bu gün, bu mürəkkəb şəraitdə həll etməyə qadir olan adam kimi, Leonid Kuçmaya
Azərbaycan xalqının münasibətini və öz münasibətimi Ukrayna ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırdım. Bizim
ümidimiz doğru çıxdı. Leonid Kuçma inamlı qələbə qazandı və təbii, mən elə şad idim ki, Leonid Kuçmanın
andiçmə mərasimində iştirak etmək üçün Kiyevə getdim. Yeri gəlmişkən, mərasim çox gözəl şəraitdə keçdi.
Bizim şəxsi münasibətlərimizlə bağlı bir çox başqa faktları da göstərmək olar. Hesab edirəm ki, bu şəxsi
münasibətlər, bizim şəxsi dostluğumuz Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığın gələcək
inkişafının əsasıdır.
L e o n i d K u ç m a: Onda gərək mən izahat verim. Mən Sizin seçkilərdən əvvəl Bakıya gəlməmişdim,
çünki Sizin alternativinizin olmayacağına şübhə etmirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz borclu qalırsınız. 2003-cü ildə seçkilər keçiriləcək...
L e o n i d K u ç m a: Yaxşı, gələrəm.
H e y d ə r Ə l i y e v : Əgər ehtiyac olsa.
S u a l («İnterfaks», Ukrayna): Heydər Əliyeviç, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze dünən
Tbilisidə keçirilən mətbuat konfransında bildirmişdir ki, Gürcüstan 2005-ci ildə NATO-nun qapısını
döymək niyyətindədir. Deyin, Azərbaycan NATO-nun qapısını döymək niyyətindədirmi? Belədirsə, onda
nə vaxt?
İkinci sual Leonid Daniloviçədir. Leonid Daniloviç, Ukrayna öz borclarının restrukturizasiyasına və
BVF tərəfindən geniş maliyyələşdirilməyə nail ola biləcəkmi?
L e o n i d K u ç m a: Dünən çox yaxşı informasiya dərc edilmişdir ki, kreditorların 89 faizi Ukrayna
tərəfinin təklif etdiyi şərtlərlə borcların restrukturizasiyasına razıdır. Odur ki, bu gün biz nikbin əhvalruhiyyədəyik və demək olar, şübhə etmirik ki, Ukraynanın borcları hökmən restrukturizasiya ediləcəkdir.
Geniş maliyyələşdirilmə proqramına gəldikdə isə, yaxşı başa düşürsünüz ki, hazırda Beynəlxalq Valyuta
Fondu üçün öncül məsələ kadr məsələsidir. Bu məsələ nə vaxt həll olunsa, – bu istiqamətdə bir neçə addım
atılmışdır, belə ki, Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
prezidentinin namizədliyini dəstəkləmişlər, Yaponiya öz namizədini geri götürmüşdür, - yəqin, yaxın vaxtlarda
BVF-in sədri seçiləcəkdir və onda Ukraynanın geniş maliyyələşdirilməsi proqramı üzrə dialoqu bərpa etmək
mümkün olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məndən NATO haqqında soruşurdunuz. Belə dəqiq proqnoz verdiyinə görə dostum,
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin bəyanatını məmnunluqla qəbul edirəm. Görünür, bunun üçün
onun əsası var.
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L e o n i d K u ç m a: Həmin vaxtadək onun prezidentliyinin ikinci müddəti qurtarır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq, görünür, onun mülahizələri, hansısa proqramları var. Çünki NATO-ya daxil
olmaq birtərəfli proses deyildir. NATO-ya daxil olmaq üçün gərək NATO da bu və ya digər ölkəni qəbul etmək
istəsin. Buna belə sadə və bəsit şəkildə yanaşmaq olmaz. Mən Azərbaycanı nəzərdə tuturam.
Əlbəttə, biz «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində əməkdaşlığımızı çox yüksək qiymətləndiririk
və bu baxımdan Şimali Atlantika İttifaqında, NATO-nun həyata keçirdiyi bir çox digər tədbirlərdə çoxlu
konkret addımlar atmışıq. Yeri gəlmişkən, bu gün danışıqlarımız zamanı Ukraynanın müdafiə naziri Ukrayna ilə
NATO-nun bəzi birgə tədbirlər planlarından söhbət açdı və Azərbaycanı da bunlarda iştirak etməyə dəvət etdi.
Hesab edirəm ki, biz bunu hökmən edəcəyik.
Yəni Azərbaycan ilə NATO arasında münasibətlərin inkişaf etməsi prosesi gedir. Hesab edirəm ki, bu proses
normal gedir və bu düzgündür. Biz bu yolla gedəcəyik. Əgər bu, kiminsə xoşuna gəlmirsə, onun öz işidir. Lakin
bundan guya xoşu gəlməyən adamların özləri deyirlər ki, NATO-ya daxil olmaq istəyirlər. Belə çıxır ki, hamı
NATO-ya daxil olmaq istəyir. Bununla yanaşı, kimsə NATO-ya daxil olmaq istədiyini bəyan etdikdə, dərhal
deyirlər ki, o, nə üçün bunu bəyan edir? Belə bir vəziyyətdə biz başqalarından geri qala bilmərik. Bax, belə.
L e o n i d Ku ç m a: Sox aydındır.
S u a l («Hezavisimaya qazeta»): Leonid Daniloviç, neft sahəsində əməkdaşlıqda nə kimi irəliləyiş var?
L e o n i d K u ç m a: Bu qəzet kimdən müstəqildir? Kimin qəzetidir? Hə, bu, «Nezavisimaya qazeta»dır.
O, bütün MDB liderlərinin «sevimli» qəzetidir. Biz tez-tez oradan elə «komplimentlər» alırıq ki, düşünürsən,
o, həqiqətənmi müstəf
qildir?
M ü x b i r: Qəzet o dərəcədə müstəqildir ki, artıq indi ondan heç nə asılı deyildir.
L e o n i d K u ç m a: Mən Tbilisidə dedim və bu gün də təkrar etmək istəyirəm ki, biz yalnız bir ölkəyə,
Rusiyaya ümid ola bilmərik, biz Ukraynaya enerji daşıyıcıları göndərilməsinin alternativ mənbələrini axtarırıq
və axtaracağıq. Onlardan biri də Xəzər dənizi regionudur, Azərbaycandır. Odur ki, biz həmişə görüşəndə,
şübhəsiz, bu mövzuda danışıqlar aparırıq. Planlarımıza, - onlar artıq təkcə Ukraynanın planları deyil, bizi başqa
ölkələr də dəstəkləyir, - terminal tikintisi və Odessa-Brodı neft kəməri çəkilməsi daxildir. Biz bu kəmərin
təxminən 700 kilometrindən 500 kilometrini çəkmişik. Gələn il boru kəmərini də, terminalı da istifadəyə
verəcəyimizə Ukraynada şübhə edən yoxdur. Düşünürəm ki, bu cür imkan yarandıqdan sonra beynəlxalq
şirkətlər də, neft çıxaran ölkələr də Ukraynanın təklifinə tamamilə və ya bir qədər başqa cür baxacaqlar.
Dekabr ayından Rusiyadan bir barrel belə neftin gəlmədiyi də «Nezavisimaya qazeta» üçün sirr deyildir.
Həm də, ən təəccüblüsü odur ki, Ukrayna üçün yox, Rusiya üçün. Çünki Odessa neft emalı zavodu
«LUKoyl»un mülkiyyətidir. Özəlləşdirmə zamanı «LUKoyl» bu zavoda müəyyən miqdarda neft göndərmək
barədə öz üzərinə öhdəlik götürmüşdür, belə ki, biz istehsalın dayanması və adamların qovulması ilə
nəticələnəcək özəlləşdirmə ilə razı deyilik. Lakin «LUKoyl» dekabr ayından bəri bir barrel də olsun neft
göndərə bilmir, çünki ona imkan vermirlər.
Kremençuk neft emalı zavodu Tatarıstanla birgə müəssisədir. Tatarıstan neftinin tərkibində çoxlu miqdarda
kükürd var və Kremençuk zavodu məxsusən Tatarıstan nefti üçün tikilmişdir. Bu nefti bilərəkdən Ukraynaya,
Tatarıstan-Ukrayna zavoduna buraxmırlar. Onda deyin, Rusiya öz hərəkətləri ilə bizi alternativ mənbələr
axtarmağa vadar etməyəcəkmi? Nəinki edəcək, o, bunu uğurla edir.
Odur ki, bu gün mən Heydər Əliyeviçə təşəkkürümü bildirdim ki, Azərbaycan çətin məqamda Ukraynaya
kömək əlini uzadır. Rusiya isə sanki heç görmür. Özü də, gömrük haqqı yalnız Ukrayna üçün 20 dollaradək
artırılmışdır. Baxmayaraq ki, bu gün neftin qiyməti 2,5 dəfə artmışdır.
Ona görə də mən bu yaxınlarda bəyan etmişəm və bu gün də təkrar edə bilərəm ki, Rusiya Ukraynaya nə
qədər çox təzyiq göstərsə, biz ondan bir o qədər uzaqlaşacağıq. Əgər bu, Rusiyanın maraqlarına uyğundursa,
qoy olsun. Lakin mən hesab edirəm ki, yox, bu, nə Ukraynanın, nə də Rusiyanın maraqlarına uyğun deyildir.
Çünki Ukrayna Rusiya ilə strateji tərəfdaşlığa həvəs göstərir. Strateji tərəfdaşlıq isə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı
surətdə faydalı, xalqların maraqlarına cavab verən tərəfdaşlıq deməkdir.
Biz tez-tez qardaşıq və sairə kimi gəlişigözəl sözlər deməyi xoşlayırıq. Lakin hansısa problemlərin, ilk
növbədə iqtisadi problemlərin həllinə gələndə isə, yalnız bir tərəfin maraqları nəzərə alınır. Bu tərəfdaşlıqdırmı?
Yox.
Yaxud, 1994-cü ildə biz azad ticarət haqqında müqavilə imzaladıq. Biz onu dərhal parlamentdə ratifikasiya
etdik, Rusiya isə indiyə qədər onu öz parlamentinə verməyibdir. Orada 63 məhsulun adının çıxarıldığı göstərilir
və bu gün o, əlavə olaraq nəzərdən keçirilərkən Rusiya bizə daha 300-ə qədərini çıxarmağı təklif edir. Özü də,
orada Ukraynadan Rusiyaya göndərilən bir sıra strateji mallara qadağa var. Bunun arxasında kim dayanır? Qoy
sizin müstəqil qəzetiniz desin.
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S u a l («Kommersant» qəzeti): Leonid Daniloviç, Siz Ukrayna ilə Rusiya arasında qarşılıqlı
münasibətlərin, o cümlədən ticarət sahəsində münasibətlərin bugünkü vəziyyətindən danışdınız. Siz
Moskvanın bu cür mövqeyini nə ilə izah edərdiniz? Sizin fikrinizcə, Ukrayna-Rusiya münasibətlərinin, o
cümlədən enerji ehtiyatları göndərilməsi məsələsində inkişaf perspektivləri necədir?
L e o n i d K u ç m a: Belə bir atalar sözü var – üyüdülüb un olar. Ona görə də hesab edirəm ki, bunlar
müvəqqəti, konyunktur çətinliklərdir. Onlar mütləq aradan qaldırılacaqdır. Axı tale belə gətirib ki, biz
qonşuyuq. Qonşular isə həmişə sülh və dostluq şəraitində yaşamalı, bir-birini başa düşməli, bir-birinə hörmət və
kömək etməlidirlər. Tarix göstərir ki, təzyiq siyasəti yaxşı nəticə vermir. Odur ki, iqtisadi müharibələr həmişə
sülhlə bitir. Biz buna ümid edirik.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMANIN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
Bakı Əyləncə Mərkəzi
16 mart 2000-ci il
Cənab prezident, hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, dostlar!
Bu gün Azərbaycanda milli bayram – Qurban bayramıdır. Bu, müqəddəs və fərəhli bayramdır. Bu bayram
günündə biz yaxın dostlarımızı – Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanı və onun nümayəndə heyətini qəbul
edirik. Buna görə də ilk öncə istərdim ki, sizi bayram münasibətilə təbrik edim. Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını
Qurban bayramı münasibətilə təbrik etmək, hamıya sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq, xoşbəxtlik, həyatda və işdə
uğurlar arzulamaq istəyirəm.
Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycana rəsmi səfəri Azərbaycan–Ukrayna
münasibətləri salnaməsinin mühüm səhifəsidir.
Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında dostluq əlaqələrinin zəngin, qədim tarixi var. Biz Ukrayna və
Azərbaycan xalqlarının bütün ən yaxşı nümayəndələrinə minnətdarlıq hissi ilə ehtiramımızı bildiririk. Onlar bu
dostluq münasibətlərini onilliklər, yüzilliklər ərzində yaratmış, möhkəmlətmiş və inkişaf etdirmişlər.
Xalqlarımız arasında indiki münasibətlər keçmişlərdəki münasibətlərlə müqayisədə keyfiyyətcə başqa
xarakterə malikdir. Ukrayna və Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkələrimiz arasında
dostluq, əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri təşəkkül tapmışdır. Biz buna doğru lap əvvəldən,
müstəqil dövlətlər olduğumuz ilk günlərdən irəliləmişik.
Tarixi baxımdan o qədər də çox vaxt ötməyibdir. Lakin biz böyük yol keçmiş və çox şeyə nail olmuşuq.
Başlıcası budur ki, biz dostuq, dostluq münasibətləri saxlayırıq, həyatın bütün sahələrində Ukrayna ilə
Azərbaycan arasında sıx əməkdaşlığı təmin edirik və siyasi, iqtisadi və sosial sahələrdə strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə çatmışıq.
Ukrayna böyük Avropa ölkəsidir, müstəqil dövlətdir, beynəlxalq həyatda, Avropada və bütün dünyada
sanballı nüfuza malikdir. Biz Ukrayna ilə dostluğu və əməkdaşlığı özümüz üçün çox mühüm amil hesab edirik.
Bu, ona əsaslanır ki, Ukrayna da, Azərbaycan da xalqlarımızın azad, müstəqil olmasını, öz taleyimizi özümüzün
müəyyən etməyimizi, öz məsələlərimizi müstəqil həll etməyimizi və beynəlxalq birliyin tamhüquqlu üzvü
olmağımızı yüksək qiymətləndirirlər.
Ukrayna böyük iqtisadi potensiala malik ölkədir, onun istedadlı xalqı, böyük elmi, zəngin mədəniyyəti var.
Bütün bunlar indi, Ukraynanın müstəqil dövlət olduğu və əsl müstəqil siyasət apardığı, demokratiya, bazar
iqtisadiyyatı, Avropa strukturlarına inteqrasiya yolu ilə getdiyi dövrdə daha dolğun şəkildə üzə çıxır.
Eyni hallar Azərbaycanda da baş verir. Ölkələrimiz arasında təşəkkül tapmış dostluğun, əməkdaşlığın və
strateji tərəfdaşlığın başlıca əsası məhz budur. Zənnimcə, bu, Ukrayna üçün də, Azərbaycan üçün də böyük
sərvətdir. Azərbaycanda biz bu münasibətləri, dostluğu yüksək qiymətləndiririk və əlbəttə, bu dəyərlərə həmişə
sadiq qalacağıq.
Hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın 1995-ci ildə Azərbaycana ilk rəsmi səfərindən sonra münasibətlərimiz
xüsusilə intensiv inkişaf etməyə başlamışdır. O vaxtdan beş il ötmüşdür. Lakin, sözün düzü, bu görüşə
hazırlaşarkən, bu dövrün salnaməsinin səhifələrini, necə deyərlər, vərəqləyərkən özüm də təəccübləndim ki, bir
gör, biz nə qədər işlər görmüşük, nə qədər nailiyyətlər qazanmışıq. Onu nəzərdə tuturam ki, ölkələrimiz arasında
60-dan çox dövlətlərarası, hökumətlərarası sənəd imzalanmışdır, onlar əməkdaşlığımızın müqavilə-hüquqi
əsasını müəyyənləşdirmişdir. Mən bu müddət ərzində dostum Leonid Daniloviç Kuçma ilə mənim aramda
olmuş çoxsaylı görüşləri nəzərdə tuturam. Mən Ukrayna və Azərbaycan hökumət başçılarının, Ukrayna və
Azərbaycanın müxtəlif nümayəndə heyətlərinin görüşlərini, təkcə iqtisadiyyat problemləri ilə deyil, başqa
problemlərlə də bağlı daimi əlaqələri nəzərdə tuturam.
Hesab edirəm ki, ötən beş ildə böyük yol keçilmişdir, biz çox şeyə nail olmuşuq. Bu gün, Leonid Daniloviç
Kuçmanın Azərbaycana rəsmi səfərinin başlandığı gün biz daha da irəlilədik. Biz təkbətək çox səmərəli söhbət
etdik, bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardıq, dövlətlərarası münasibətlərin bir çox məsələləri,
dünyada gedən proseslər barəsində baxışlarımızın tam oxşarlığını, anlayışımızın yekdilliyini bir daha
təsdiqlədik.
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Mən bu söhbətdən çox məmnunam və Leonid Daniloviç Kuçma ilə aramızdakı dostluq münasibətlərini,
səmimi münasibətləri çox yüksək qiymətləndirirəm.
Nümayəndə heyətlərimiz də səmərəli iş apardılar. Başlıca iş səfərin hazırlanması dövründə görüldü, bu gün isə
böyük fikir mübadiləsi oldu. Biz mühüm sənədlər imzaladıq, başlıcası isə, münasibətlərimizin gələcək inkişaf
perspektivlərini müəyyənləşdirən sənəd – Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq
haqqında müqavilə imzaladıq.
İqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığımız üçün imkanlar olduqca böyükdür. Ümumi sərhədlərimiz olmasa da,
biz yaxın qonşularıq, çox oxşar coğrafi və coğrafi-strateji mövqeyimiz var. Bundan əlavə, biz böyük İpək
yolunun magistralı üstündə yerləşirik. Buna görə də əməkdaşlığımızın mühüm sahəsi məhz bundan ibarətdir ki,
Ukrayna da, Azərbaycan da TRASEKA proqramının həyata keçirilməsinə, böyük İpək yolunun bərpası
proqramına böyük əhəmiyyət verirlər.
1998-ci ilin sentyabrında Bakıda keçirilmiş və işində Leonid Daniloviç Kuçmanın fəal iştirak etdiyi
beynəlxalq konfrans TRASEKA proqramını həyata keçirməyin və böyük İpək yolunu bərpa etməyin
perspektivlərini və konkret yollarını müəyyənləşdirdi. Bu, bizim aramızda əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar
açır. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq prosesində Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün əhəmiyyətli sahələr
Ukraynada olduqca çoxdur.
Xəzər hövzəsi, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz sərvətləri, Transqafqaz magistralı,
Bakı-Supsa, Bakı-Ceyhan neft kəmərləri, gələcəkdə isə neft məhsullarının indi çəkilməkdə olan Odessa–Brodı
boru kəməri ilə nəql olunmaq üçün Ukraynaya göndərilməsi imkanları Ukraynanı, əlbəttə, cəlb edir.
Ola bilsin ki, bu, konkret məsələdir, lakin indi bu məsələlər çoxdur. Odur ki, biz malik olduğumuz
imkanlardan istifadə etmək üçün konkret tədbirlər görməliyik. Bu isə əməkdaşlığımızı həm inkişaf etdirəcək,
həm də möhkəmlədəcəkdir.
GUÖAM təşkilatında iştirakımız əməkdaşlığımızın mühüm amilidir. Bu təşkilatı ölkələrimiz – Ukrayna,
Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova 1997-ci ilin oktyabrında Strasburqda yaratmışlar. Sonra Özbəkistan da bizə
qoşulmuşdur.
Qarşımızda ölkələrimizin milli mənafeləri ilə bağlı çox mühüm və nəcib məqsədlər durur. Bu təşkilat əsla
hər hansı digər ölkələrə qarşı yönəldilməyibdir, o, ancaq öz coğrafi mövqeyi, iqtisadi və digər imkanları
baxımından əməkdaşlıq spesifikasına malik olan ölkələrimiz arasında daha sıx əməkdaşlığı təmin etməkdən ötrü
yaradılmış və mövcuddur. Bu gün biz belə əməkdaşlığa sadiqliyimizi bir daha təsdiqlədik və əlbəttə, bundan
ötrü çox iş görəcəyik.
Ukrayna və Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və inkişafı ilə, müxtəlif siyasi,
iqtisadi və sosial islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı eyni problemlərlə, eyni proseslərlə üzləşirlər. Əlbəttə,
bu yolda çətinliklərimiz çoxdur. Lakin biz əminik ki, bu çətinlikləri dəf etmək mümkündür.
Ukrayna islahatların aparılmasında öndədir, Avropa strukturlarına inteqrasiya üçün çox addımlar atmışdır. Biz
Ukraynanın təcrübəsindən istifadə edirik, bu işlərdə onun dəstəyinə ümid bəsləyirik. Ümidvarıq ki, bu sahədə də fəal
əməkdaşlıq üçün imkanlarımız var.
Çox geniş iqtisadi və intellektual potensialları olan ölkə kimi, Ukrayna Avropanın yüksək inkişaf etmiş
ölkəsinə çevrilmək, öz xalqına ən yaxşı həyat şəraiti təmin etmək üçün böyük perspektivə malikdir. Məsələn,
mən Ukraynaya bələdəm və orada gedən prosesləri izləyirəm, inanıram ki, bütün bunlar yaxın gələcəyin
reallığıdır.
Ukraynanın prezidenti, dostumuz – Azərbaycan xalqının dostu, şəxsən mənim dostum Leonid Daniloviç
Kuçma Ukraynanın demokratikləşməsində, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində, onun dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində böyük rol oynayır.
Leonid Daniloviç Kuçmanın çox böyük fəaliyyəti Ukraynada da, onun hüdudlarından kənarda da geniş
dəstəklənir, Ukraynaya da, onun lideri Leonid Daniloviç Kuçmaya da hüsn-rəğbət və hörmət qazandırır.
Leonid Daniloviç Kuçma Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində də böyük
rol oynayır. Təbii ki, əməkdaşlıq ikitərəfli prosesdir. Gərək buna hər iki tərəf çalışsın. Bütün bu illər ərzində
mən Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycanla dostluğu və əməkdaşlığı necə qiymətləndirdiyini, bu
əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və inkişafı üçün nə qədər işlər gördüyünü həmişə müşahidə etmişəm.
Leonid Daniloviç Kuçma buna görə, böyük xidmətlərinə görə, Azərbaycanın ən yüksək ordeni – «İstiqlal»
ordeni ilə təltif edilmişdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yüksək mükafatı Leonid Daniloviçə sabah
təntənəli şəraitdə təqdim olunacaqdır.
Azərbaycanda ukraynalılar da yaşayırlar. Doğrudur, onlar çox deyil, təxminən 30 min nəfərdir. Lakin onlar
Azərbaycanın tamhüquqlu vətəndaşlarıdır, iqtisadiyyata və Azərbaycanın həyatının digər sahələrinə böyük töhfə
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verirlər. Onlar keçmişdə çox işlər görmüşlər. Onlar bu gün də müstəqil Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları olaraq, Azərbaycan üçün, Azərbaycan–Ukrayna dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi üçün
çox şey edirlər.
İndi Ukraynada da çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Onlar təqribən 500 min nəfərdir. Bu gün Leonid Daniloviç
Kuçmaya, Ukraynanın bütün hakimiyyət orqanlarına böyük təşəkkür hissi ilə demək istəyirəm ki,
azərbaycanlılar Ukraynada öz doğma evlərindəki kimi yaşayırlar. Onların bir çoxu Ukrayna həyatının müxtəlif
sahələrində fəal çalışırlar. Onlar orada uzun illərdən bəri, on illərdən bəri yaşayırlar və həyatlarından razıdırlar.
Bilirəm ki, Ukraynada yaşayan bütün azərbaycanlılar Ukraynada bu yaxınlarda keçirilmiş prezident seçkilərində
Leonid Daniloviç Kuçmaya səs vermişlər.
L e o n i d K u ç m a: Ümumiyyətlə, onlar Sizə qulaq asırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar bizə nəinki qulaq asır, həm də Azərbaycan xalqının şəxsən sizə münasibətini
hiss edirlər. Onlar Azərbaycan prezidentinin şəxsən sizə münasibətini hiss edirlər. Bundan əlavə, onlar
Ukraynada sizin dəstəyinizi duyur, sizin Ukrayna xalqı üçün, Ukraynada yaşayan bütün vətəndaşlar üçün nə
qədər böyük işlər gördüyünüzü, hələ nə qədər çox işlər görə biləcəyinizi görür və dərk edirlər. Odur ki, bu
səsvermə kor-koranə deyildi, əksinə, hər şeydən əvvəl sizin Ukrayna xalqı qarşısında böyük xidmətlərinizə
görə, Ukraynanın inkişafındakı böyük xidmətlərinizə görə şüurlu surətdə və qəlbin hökmü ilə edilmiş səsvermə
idi.
Münasibətlərimizin indisi və gələcəyi üçün bu hal da mühüm amildir. Zənnimcə, indi münasibətlərimiz elə
bir mərhələdədir ki, biz buna sevinə bilərik.
Bu gün biz mətbuat konfransında dedik, bir daha demək istəyirəm ki, Leonid Daniloviç Kuçma
Azərbaycanda böyük nüfuz və hörmətə malikdir. Leonid Daniloviç mənim şəxsi dostumdur və mən fəxr edirəm
ki, belə dostum var. Əlbəttə, bu dostluq çox böyük dövlətlərarası əhəmiyyətə malikdir, əslinə qalsa, o, ölkələr
arasında dostluq münasibətləri, əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq adlandırdığımız amillərin mühüm tərkib
hissəsidir.
Leonid Daniloviç, mənim dəvətimi qəbul edib, Azərbaycana gəldiyinizə görə sizə minnətdaram. Zənnimcə,
mənim kimi, siz də məmnunsunuz ki, bu gün biz xeyli iş gördük. Hesab edirəm ki, Azərbaycana səfəriniz
münasibətlərimizdə yeni dövrdür, onun gələcək üçün böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Müstəqil Ukraynanın şərəfinə badə qaldırmağı təklif edirəm!
Ukrayna xalqının şərəfinə!
Ukraynanın daha da çiçəklənməsi şərəfinə!
Ukrayna prezidenti, dostumuz Leonid Daniloviç Kuçmanın şərəfinə!
Ukrayna nümayəndə heyəti üzvlərinin şərəfinə!
Hörmətli dostlar, sizin sağlığınıza!
Leonid Daniloviç, sizin sağlığınıza, sizə işinizdə uğurlar, həyatda xoşbəxtlik arzulayır, gözəl ailənizə ən xoş
diləklərimizi bildirirəm.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMANIN AZƏRBAYCAN İCTİMAİYYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞÜ VƏ ONA «İSTİQLAL» ORDENİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ
NİTQİ
Prezident sarayı
17 mart 2000-ci il
Cənab prezident, çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma!
Hörmətli qonaqlar, hörmətli səfirlər, mətbuat nümayəndələri, xanımlar və cənablar!
Ukrayna prezidenti çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatır. Biz bu
səfəri və onun yekunlarını Ukrayna və onun prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma tərəfindən Azərbaycana böyük
diqqətin təzahürü kimi, ölkələrimiz və dövlətlərimiz arasında dostluğun və əməkdaşlığın getdikcə
möhkəmlənməsinin sübutu kimi, bu çətin şəraitdə Azərbaycanın dəstəklənməsinin sübutu kimi qiymətləndiririk.
Leonid Daniloviç, səfərinizə görə, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin
daha da inkişaf etməsi naminə sizinlə birlikdə həyata keçirə bildiyimiz böyük və səmərəli işə görə sizə bir daha
təşəkkür edirəm.
Biz bu səfərdən və onun nəticələrindən çox məmnunuq, çünki yenidən fikir mübadiləsi apara, ölkələrimiz
arasında dostluğun, əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə yönəldilmiş dövlətlərarası
münasibətlərimizə aid geniş əhatəli məsələləri müzakirə edə bildik. Biz dünyada baş verən proseslərə aid
məsələlərin geniş dairəsini də müzakirə etdik.
Sizinlə birlikdə gördüyümüz işə yekun vuraraq, çox böyük məmnunluqla deyə bilərəm: mən şadam ki, biz
yenə də və yenə də eyni mövqelərdəyik, belə deməyə həqiqətən əsasımız var ki, Ukrayna ilə Azərbaycan
arasında dostluq və əməkdaşlıq strateji xarakterə malikdir.
Gənc müstəqil dövlət olan Azərbaycan öz xarici siyasətində dünyanın bütün ölkələri ilə, xüsusən qonşularla
yaxşı, qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlər qurmağın zəruriliyini əsas tutur. Əlbəttə, bu zaman biz başlıca
prinsipləri əsas tuturuq. Dövlətimizin bu başlıca prinsipləri və dostluq münasibətləri yaratdığımız və bu
münasibətlərin inkişafına çalışdığımız dövlətin başlıca prinsipləri üst-üstə düşdükdə, şübhəsiz, gözəl nəticələrin
şahidi oluruq.
Ukrayna olduqca zəngin iqtisadi və intellektual potensiala malik böyük ölkədir. Ukrayna çox mühüm
coğrafi-strateji mövqedə yerləşir, müasir beynəlxalq həyatda, dünya siyasətində və Avropa Birliyi
strukturlarında əhəmiyyətli rol oynayır. Buna görə də Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dostluğun və
əməkdaşlığın bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Lakin, dediyim kimi, başlıca şərtləri, əlbəttə ki, Ukrayna və Azərbaycanın xarici və daxili siyasətinin əsas
prinsipləridir. Əslinə qalsa, dostluğumuzu da bu prinsiplər müəyyənləşdirir.
Mən bu prinsiplərdən danışarkən onu nəzərdə tuturam ki, gənc müstəqil dövlət olan Azərbaycan öz
müstəqilliyini, suverenliyini möhkəmlətməyə və inkişaf etdirməyə, özünün ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin
pozulması ilə bağlı mürəkkəb problemləri həll etməyə, Ermənistanla münaqişə problemini – Azərbaycan
ərazisinin bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağı qoparıb Ermənistana birləşdirmək məqsədi ilə erməni
separatçılarının Azərbaycanı zorla cəlb etdikləri problemi həll etməyə çalışır.
Azərbaycanın digər problemləri də çoxdur. Lakin bütün bu problemlərə, çətinliklərə baxmayaraq, biz öz
azadlığımızın və dövlət müstəqilliyimizin ardıcıl şəkildə möhkəmləndirilməsini və inkişaf etdirilməsini,
ümumbəşəri demokratik dəyərlərə sadiqliyi, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunu, bazar
iqtisadiyyatı yaradılması və dünya iqtisadiyyatına, Qərb strukturlarına inteqrasiya üçün nəzərdə tutulmuş iqtisadi islahatların aparılmasını öz daxili və xarici siyasətimizin əsası sayırıq.
Biz bütün bu məsələlərdə Ukraynanın və Azərbaycanın siyasi xəttinin tam uyğun gəldiyini görürük. Buna
görə də, əslinə qalsa, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yaradılmasının lap əvvəlindən, - bu,
xüsusən 1995-ci ilə, Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycana ilk rəsmi səfərə gəldiyi vaxta
aiddir, - biz həmin prinsipləri əsas tutaraq, Ukrayna ilə dostluq və əməkdaşlığı möhkəmləndirməyin zəruriliyini,
buna ehtiyac olduğunu görmüşük.
Şadam ki, münasibətimiz, rəyimiz, mövqemiz Ukrayna tərəfindən və onun prezidenti hörmətli Leonid
Daniloviç Kuçma tərəfindən dəstəklənmişdir. Şadam, biz gördük ki, bütün bu prinsipial məsələlərdə Ukrayna
da, Azərbaycan da eyni mövqe tutur, eyni siyasi xətt yeridirlər. Bax, bu da onu şərtləndirib ki, ötən beş il
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ərzində biz əməkdaşlığımız üçün, dostluğumuzun möhkəmlənməsi üçün etibarlı əsas yaradılması sahəsində
böyük yol keçmişik və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri səviyyəsinə çıxmışıq.
Biz artıq dünən dedik ki, bu qısa tarixi müddətdə Ukrayna ilə Azərbaycan arasında 60-dək sənəd imzalanmış
və onların hamısı son dərəcə böyük əhəmiyyətə malikdir. Təbii ki, hər bir sənəd Ukrayna ilə Azərbaycan
arasında münasibətlərin inkişafına dair konkret praktiki məsələlərin həlli ilə bağlı müəyyən əhəmiyyət daşıyır.
Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycana indiki səfərinin mühüm yekunu ondan ibarətdir ki, biz dostluq,
əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq haqqında çox mühüm sənəd imzaladıq. Bu, dövlətlərimizin, Leonid Daniloviç
Kuçmanın və Azərbaycan prezidentinin birgə səylərinin nəticəsidir. İndi münasibətlərimizin, əməkdaşlığımızın
perspektivini də məhz bu müəyyən edir.
Dünən və bu gün söhbətlərimiz zamanı biz yəqin etdik, hər halda, mən yəqin etdim ki, Azərbaycanla
Ukrayna arasında dostluq münasibətlərinin, tərəfdaş əməkdaşlığının Azərbaycan üçün də, Ukrayna üçün də çox
böyük əhəmiyyəti var. Hər halda, biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirəm ki, Ermənistanın təcavüzü ilə
əlaqədar, müxtəlif xarici qüvvələr tərəfindən təzyiqlə bağlı çox çətinliklər çəkən və bir çox digər hallarla
qarşılaşan Azərbaycan Ukrayna kimi belə strateji tərəfdaşa, dosta malik olmaqla qarşılaşdığımız mürəkkəb
problemlərin həllində, şübhəsiz ki, ona ümid bəsləyə bilər.
Biz bilirik ki, Ukraynada da daxili və xarici xarakterli problemlər az deyildir. Dünən biz bu barədə çox ətraflı
danışdıq. Yəni bizi ən əvvəl belə bir möhkəm inam bağlayır ki, biz milli azadlığı, dövlət müstəqilliyini
möhkəmləndirmək yolu ilə gedirik. Bu mövqedə olan ölkələr sırasından dost və tərəfdaşları biz özümüzə həmin
prinsipial mövqeləri əsas tutaraq müəyyənləşdiririk.
Biz Ukraynada həyatın gedişini, orada baş verən prosesləri, onun öz dövlət müstəqilliyinin qısa müddəti
ərzində dünyada, Avropa Birliyində necə yüksək nüfuz qazandığını böyük diqqətlə izləyirik. Ukrayna bir çox
Avropa strukturları ilə, demək olar, inteqrasiyadadır, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür və Dünya
Birliyində özünə layiq yeri tutmaq üçün, görünür, hələ çox işlər görəcəkdir.
Bizi xüsusilə sevindirən odur ki, Ukrayna müstəqillik yolu ilə qətiyyətlə gedir. Ukraynanın tarixi bizə
məlumdur. Biz bilirik ki, Ukrayna xalqının bir çox ən yaxşı övladları azadlıq, müstəqillik arzusu ilə yaşamış, bu
amal uğrunda mübarizə aparmışlar. Lakin Ukrayna xalqının belə böyük xalq olmasına baxmayaraq, uzun illər və
yüzilliklər ərzində o, öz istədiyinə, yəni azadlığa qovuşmaq imkanına malik olmamışdır.
Sovetlər İttifaqına daxil olmuş digər respublikalar kimi, Ukrayna da Sovetlər İttifaqının süqutundan sonra
dövlət müstəqilliyini qazanmışdır. Ancaq bu, dövlət xarakterli akt idi. Milli müstəqilliyə, dövlət müstəqilliyinə
nail olmaq özlüyündə tarixi əhəmiyyətə malikdir. Amma Azərbaycanın timsalında gördüyümüz kimi, ölkənin
yeni şəraitdə müstəqillik mövqelərində təşəkkül tapması çətin işdir. Biz müstəqilliyə, açığını deyəcəyəm,
asanlıqla nail olduq, ona görə ki, Sovetlər İttifaqı dağıldı və bu, bizim hamımıza öz dövlət müstəqilliyimizi
bəyan etməyə şərait yaratdı. Lakin sonrakı illərdə həm daxili, həm də xarici xarakterli mürəkkəb, çətin proseslər
getdi. Söz yox ki, tab gətirmək, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, möhkəmlətmək, inkişaf etdirmək bacarığı
xalqın, təbii ki, dövlətin və şübhəsiz, dövlət liderinin öz işidir.
Xüsusən də ona görə ki, Ukrayna kimi çox böyük iqtisadi potensiala və çox mühüm strateji mövqeyə malik
dövlət onu öz nüfuz dairəsinə salmaq istəyən müxtəlif ölkələrin diqqətini cəlb etmişdir və edir. Biz bunu çox
yüksək qiymətləndiririk ki, ötən illər ərzində Ukrayna xalqı müstəqillik yolu ilə ardıcıl surətdə gedir, Ukrayna
müstəqillik mövqelərində möhkəm dayanır, dünya siyasətində də, beynəlxalq təşkilatlarda, regional və
beynəlxalq xarakterli müxtəlif məsələlərin həllində qətiyyətli, prinsipial mövqe – Ukrayna xalqının, müstəqil
Ukraynanın milli mənafelərinə tam uyğun olan mövqe tutur.
Azərbaycanda biz məhz bu cür xətti həyata keçirərək, Ukraynada görülən bütün işləri yüksək
qiymətləndiririk. Bir daha nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, bu, dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı və strateji
tərəfdaşlığımızı müəyyənləşdirən mühüm amildir.
Təbii ki, hər bir ölkədə məsələləri hökumət, dövlət həll edir və mənim fikrimcə, çox şey dövlət liderlərindən
asılıdır, xüsusən də belə mürəkkəb keçid dövründə. Mən demişəm və bu gün bir daha demək istəyirəm, şadam
ki, qardaş Ukrayna xalqının Leonid Daniloviç Kuçma kimi layiqli lideri – prezidenti vardır.
Əlbəttə, istər daxili, istərsə də xarici siyasət məsələlərini həll etməyin Ukrayna üçün necə mürəkkəb və çətin
olduğunu mən bu salonda əyləşənlərdən daha yaxşı bilirəm. Prezident Leonid Daniloviç Kuçma daxili xarakterli
məsələləri həll edərkən, beynəlxalq təşkilatlarda çıxış edərkən, müxtəlif beynəlxalq və regional problemlər
barəsində öz baxışlarını və mövqelərini açıqlayarkən onun fəaliyyətini izləyirəm. Öz xalqının layiqli lideri, öz
xalqının layiqli oğlu olan Leonid Daniloviç Kuçmanın öz xalqının milli mənafelərini necə əzmlə və ardıcıllıqla
qoruması məndə həmişə böyük heyranlıq hissi doğurur. Öz xalqının milli mənafeləri Leonid Daniloviç
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Kuçmanın həyatının və fəaliyyətinin başlıca amalıdır. Bizim dünənki və bugünkü görüşlərimiz, rəsmi çıxışlarımız zamanı hamı yəqin edə bildi ki, Leonid Daniloviç həqiqətən belə bir liderdir.
Lakin bu, göydən düşmür. Belə bir lider olmaq üçün böyük həyat yolu keçmək lazımdır, zəngin biliyə,
böyük əməli fəaliyyət təcrübəsinə malik olmaq lazımdır, xarakter, iradə lazımdır. Bütün bunlar olmasa, onda,
əlbəttə, xalq onun milli mənafelərini qorumağa qadir liderə malik ola bilməz.
Mən Leonid Daniloviç Kuçmanı çoxdan tanıyıram. Deyə bilərəm ki, Leonid Daniloviç təbiətən olduqca
istedadlı insandır. O, öz istedadı sayəsində hələ ilk gənclik illərindən kosmos kimi, kosmik raketlərin, strateji
təyinatlı raketlərin ixtirası və böyük proqramların həyata keçirilməsi kimi çox mürəkkəb bir sahədə elm və
praktikanın çox mühüm, ciddi məsələləri ilə məşğul olmuşdur. Biz bu proqramlara yaxşı bələdik.
Leonid Daniloviç Kuçma görkəmli alim, görkəmli mühəndis, görkəmli konstruktordur, ən başlıcası isə,
bacarıqlı, istedadlı insandır. Bütün bunlar ona keçmişdə mürəkkəb məsələləri həll etməyə, kosmik texnika, raket
texnikası sahəsində ümumdünya əhəmiyyətli çox böyük təşkilatlara başçılıq etməyə imkan vermişdir.
Lakin bu, onun keçmiş fəaliyyətidir. Görünür, Ukrayna müstəqil dövlətə çevrildikdən sonra onun geniş
siyasi fəaliyyətə qoşulması üçün məhz bu, əsas olmuşdur. Çox zəngin həyat təcrübəsinə, şübhəsiz, böyük elmi
potensiala və əməli fəaliyyət təcrübəsinə malik olan Leonid Daniloviç yeni şəraitdə, müstəqillik şəraitində
Ukraynanın siyasi həyatına çox asanlıqla və tez daxil olmuş, məşhurlaşmış, Baş nazir təyin edilmiş, 1994-cü
ildə isə ölkə prezidenti seçilmişdir.
Bütün bu illər ərzində mən onun fəaliyyətini diqqətlə izləmişəm və deyə bilərəm ki, hər şey əla idi. Hərçənd,
çətinliklər lap çox olmuşdur. Biz bu çətinliklər barədə dəfələrlə danışmış, söhbət etmiş, fikir mübadiləsi
aparmış, bir-birimizlə məsləhətləşmişik. Lakin Leonid Daniloviç bu çətin şəraitdə öz dövlətinin – Ukraynanın
sükanı arxasında qətiyyətlə dayanmışdır, öz xalqının milli mənafelərini əzmlə qoruyur və məhz buna görə də
1999-cu ildə seçkilərdə prezident vəzifəsi uğrunda mürəkkəb mübarizədə Leonid Daniloviç yenidən inamlı
qələbə qazandı və Ukraynanın prezidenti seçildi.
Açığını deyim ki, Leonid Daniloviçin dostu kimi, habelə Ukrayna ilə Azərbaycan arasında münasibətləri
Azərbaycanın gələcək inkişafının mühüm amili hesab edən Azərbaycan prezidenti kimi, mənim üçün çox
mühüm idi ki, Leonid Daniloviç qələbə qazansın. Mən olduqca şadam ki, bu qələbə qazanıldı və Leonid
Daniloviç yenidən Ukraynanın prezidenti seçildi.
Leonid Daniloviç yenidən prezident seçildikdən sonra ötən qısa müddətdə əvvəllər çətin həll olunan daxili
həyat məsələlərini həll etmək üçün çox tədbirlər görmüşdür. Əminəm ki, bundan sonra daha asan olacaq,
Leonid Daniloviç öz seçicilərinin etimadını, əlbəttə, öz dostlarının ümidlərini şərəflə doğruldacaq və Ukraynanı
onun olmalı olduğu səviyyəyə qaldıracaqdır.
Bu günlərdə biz ən çox Azərbaycan–Ukrayna münasibətlərindən danışdıq. Mən çıxışımın əvvəlində qeyd
etdim ki, səfərin nəticələrindən, söhbətlərimizin məzmunundan, fikir mübadiləsindən, mühüm sənədlər
imzalamağımızdan məmnunam. Lakin ölkələr arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi, şübhəsiz ki, ikitərəfli
prosesdir. Əvvəldə dediyim kimi, o, mücərrəd ola bilməz, dostluq və əməkdaşlıq müəyyən prinsiplər əsasında
qurula bilər. Prinsiplər olmadan bu dostluq və əməkdaşlıq sırf formal xarakter daşıyacaqdır. Formal xarakter isə,
məncə, heç bir ciddi ölkəyə, heç bir ciddi liderə gərək deyildir.
Azərbaycan–Ukrayna münasibətlərinin bu gün belə yüksək səviyyədə olmasında, bu səfər zamanı bizim
münasibətlərimizin gələcək inkişafı üçün yol açmağımızda əziz dostum, çox hörmətli Leonid Daniloviç
Kuçmanın olduqca böyük xidməti var.
Onun bu beş ildə həmin istiqamətdə gördüyü işlərin hamısını bu gün sadalamaq çətindir. Təkcə onu deyim
ki, hər görüş zamanı mən Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycan xalqına, bizim taleyimizə, müstəqil
Azərbaycana ən səmimi, ən hörmətli, ən xoş münasibətlər bəslədiyini görmüşəm.
Ukrayna və Azərbaycan böyüklüyünə görə, hər halda, bərabər ölkələr deyildir. Ukrayna çox böyük,
Azərbaycan isə nisbətən kiçik ölkədir. Doğrudur, hər ölkənin öz üstünlükləri var. Ancaq liderlərin şəxsi
münasibətlərinin, - dünən Leonid Daniloviç Kuçma bu barədə yaxşı dedi, - müstəsna əhəmiyyəti var.
Şadam ki, bizim aramızda şəxsi etimad, səmimi və yoldaşlıq münasibətləri yaranmışdır. Mən bütün bunlarda
yenə də Leonid Daniloviç Kuçmanın xidmətini görürəm. Əvvəla, onun siyasi xəttini, dünyada baş verən
proseslərə baxışlarını, demokratik dəyərlərə sadiqliyini, ikincisi, onun şəxsi insani keyfiyyətlərini,
valehediciliyini, dostluq etmək və dostluğu qiymətləndirmək bacarığını görürəm. Mən bunların hamısını həmişə
görmüşəm, indiki görüşümüz zamanı da bunların hamısını yenidən hiss etdim.
Buna görə də, Leonid Daniloviç, siz Azərbaycanda böyük nüfuz və hörmət qazanmısınız.
Azərbaycanda Ukrayna xalqına, Ukraynaya həmişə dostluq münasibəti bəslənilmişdir – əgər bir neçə əsr
əvvəli götürsək, keçmiş dövrlərdə də, XX əsrdə də. Lakin Azərbaycanda Ukraynaya dostluq münasibəti biz
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müstəqil dövlətlər olduqdan sonra, Azərbaycan xalqı Ukraynanın və Ukrayna xalqının hansı yolla getdiyini
gördükdən sonra xüsusilə inkişaf etmişdir.
Xalqa hörmət tutumlu ifadədir. Lakin şəxsən sizə hörmət böyükdür. Əvvəla, 1995-ci ildə də, 1998-ci ildə də
Azərbaycana səfərləriniz zamanı siz ictimaiyyətimizə çox böyük təəssürat bağışlamısınız. İkincisi, burada
adamlar, hər halda, mətbuat vasitəsilə bilirlər ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda bizim aramızda nə qədər
görüşlər olubdur. Dövlət başçılarının elə bir görüşü olmayıbdır ki, orada Leonid Daniloviçlə biz ayrıca görüşüb,
bizi maraqlandıran məsələləri müzakirə etməyə imkan tapmayaq. Özü də bu görüşlərin keçirilməsi üçün
təşəbbüslər eyni dərəcədə həm Leonid Daniloviçə, həm də mənə məxsusdur. Əlbəttə, bu gün mən özüm
haqqında danışmaq istəmirəm, bu gün mən dostum Leonid Daniloviç haqqında danışıram. Əgər Leonid Daniloviçin həmin təşəbbüsünü, Azərbaycana, mənə göstərdiyi mehribanlığı hiss etməsəydim, təbii ki, onda mən
bəlkə də belə qətiyyətlə təşəbbüs göstərməzdim. Odur ki, bu məsələdə başlıca xidməti Leonid Daniloviç
Kuçmaya aid edirəm.
Dövlətlərimiz, xalqlarımız arasında münasibətlərin məzmunu da məhz bütün bunlardan ibarətdir. Bütün
bunlar prezidentlər arasında – Leonid Daniloviç Kuçma ilə mənim aramda dostluğu, dövləti əhəmiyyəti olan
dostluğu əks etdirir. Bizim heç birimiz, - nə o, nə də mən, - hansısa şəxsi məqsədlər güdmürük. Bunların hamısı
dövlətlərimizin naminədir, xalqlarımızın naminədir.
Leonid Daniloviçin müstəqil Azərbaycan Respublikasının ən yüksək mükafatına – «İstiqlal» ordeninə layiq
görülməsini də, əslinə qalsa, məhz bütün bunlar şərtləndirmişdir.
Mən Azərbaycanın bu yüksək mükafatını bu gün sizə təqdim etmək şərəfinə malik olduğuma görə çox böyük
məmnunluq duyuram. Yeri gəlmişkən, bu orden Azərbaycanın ən yüksək mükafatıdır. Çox simvolik haldır ki,
bu orden «İstiqlal» adlanır. Mən Azərbaycanın bu yüksək mükafatını Ukrayna xalqının istiqlaliyyəti uğrunda
böyük mübarizə, Azərbaycanın böyük dostuna, öz prinsiplərində möhkəm dayanın böyük insana təqdim edirəm.
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1995-ci il MART DÖVLƏT ÇEVRİLİŞİNƏ CƏHDİN BEŞ İLLİYİNİN TAMAM OLMASI İLƏ
ƏLAQƏDAR KEÇİRİLMİŞ MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞI
Prezident sarayı
17 mart 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin qorunub saxlanması ilə bağlı, eyni zamanda faciəli
hadisələrlə əlaqədar mən sizi müşavirəyə dəvət etmişəm. Bildiyiniz kimi, son vaxtlar Azərbaycanda olan mənfi
qüvvələr həm respublikadakı havadarlarının təsiri altında, həm də xaricdə olan ayrı-ayrı dairələrin, qüvvələrin –
ölkəmizə qarşı təxribatçılıq hərəkətləri aparmaq istəyən şəxslərin göstərişi, məlumatları əsasında Azərbaycanda
ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa çalışıblar.
Sizə məlumdur ki, son vaxtlar, son aylar respublikamızda və hətta ölkəmizdən kənarda Azərbaycanda dövlət
çevrilişinin gözlənilməsi haqqında şayiələr, söhbətlər, danışıqlar geniş yayılmışdır. Bunlar hamısı Azərbaycanın
və xarici ölkələrin mətbuatında, digər informasiya orqanlarında da əksini tapmışdır. Şübhəsiz ki, bu da
respublikamızda, insanlarda narahatçılıq törədir, vahimə hissi yaradır, ölkəmizdə mənəvi-psixoloji mühitə mənfi
təsir göstərir.
Bunlar hamısı olmuş həqiqətlərdir, sizə məlum olan faktlardır. Axır zamanlar belə söhbətlər gedir, bizə
məlumatlar gəlirdi, şayiələr də yayılırdı: deyirdilər fevral ayında, fevral ayı keçəndən sonra mart ayında, ən
nəhayət, Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda dövlət çevrilişi olacaq, ölkəmizin qanuni dövləti devriləcək
və burada yenidən vətəndaş müharibəsi baş verəcəkdir. Hətta bəzi ölkələrin səfirləri son vaxtlar mənimlə
görüşləri zamanı çox narahatçılıq hissi ilə bu məlumatların yayılması haqqında bildiklərini mənə çatdırır və
müəyyən qədər xəbərdarlıq edirdilər.
Bu məlumatlar, xəbərdarlıqlar hamısı prezident kimi, mənim tərəfimdən təhlil olunurdu. Şübhəsiz ki, mən
bunlara laqeyd baxa bilməzdim. Bunların hamısını nəzərə alırdım. Amma eyni zamanda həmişə, keçmişdə
olduğu kimi, xalqın rəyini, əhval-ruhiyyəsini hiss edərək, xalqın dövlətçiliyimizi qorumaq əzmini, Azərbaycan
prezidentini daim müdafiə etdiyini bilərək hesab edirdim ki, bunların heç birisi ya baş verə bilməz, yaxud da baş
versə, heç bir nəticə əldə olunmaz.
Çevrilişin gözlənildiyi barədə son vaxtlar Moskva mətbuatında məlumatlar gedirdi, Mütəllibovun, Surət
Hüseynovun müsahibələri, ayrı-ayrı müxbirlərin yazıları, qəzetlərdə, başqa informasiya orqanlarında verilən
xəbərlər, şübhəsiz ki, respublikamızda aranı qızışdırırdı. Amma təkcə Moskvada deyil, başqa ölkələrdə də belə
yazılar gedirdi. Nəhayət, son vaxtlar bu hadisələrin, yəni çevriliş əməliyyatının Rövşən Cavadovun və onun
ətrafında olan Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin gücü ilə aparılacağı bildirilirdi. Təəssüflər olsun ki, Rövşən
Cavadov da bir-iki ay bundan əvvəl orada-burada, qəzetlərdə öz müsahibələrində, çıxışlarında bu fikirləri birbaşa, yaxud dolayısı ilə ifadə edirdi. Bizə gələn məlumatlardan görünürdü ki, Rövşən Cavadov öz dairəsində
olan adamlarla daha açıq danışıqlar aparır, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi etmək haqqında fikirlərini
gizlətmirdi və bunu da bildirirdi. Bu məlumatlar da bizə gəlib çatırdı və biz onları əldə edəndən sonra müəyyən
təhlillər aparıb lazımi tədbirlər görməyə çalışırdıq ki, bu hadisələrə yol verilməsin.
Rövşən Cavadov son vaxtlar ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin, qrupların əlində, demək olar ki, bir alətə
çevrilmişdi. O, guya böyük bir hərbi gücə malik olduğuna görə ayrı-ayrı qüvvələr bundan istifadə etməyə
çalışmış, onu qızışdırmış, bəzi siyasi oyunlara sövq etmişdilər. O, gah gənclər təşkilatı yaradıb, gah bir xeyriyyə
cəmiyyətinə rəhbərlik edib, gah başqa işlərlə məşğul olub – hər halda, öz işi ilə məşğul olmayıbdır. Ona rəvac
verənlər, qızışdıranlar, havadarlıq edənlər, onu maliyyələşdirənlər – bunlar hamısı göz qabağında idi. Təəssüflər
olsun ki, həmin mafioz qruplardan savayı, bu işlərə ayrı-ayrı siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların nümayəndələri də qoşulmuşdu. Dediyim kimi, respublikamıza qarşı düşmənçilik mövqeyi tutan Mütəllibov, Surət
Hüseynov, Rəhim Qazıyev və başqaları da bundan müxtəlif yollarla istifadə etməyə çalışmışlar.
Bunları nəzərə alaraq, - keçən dəfə televiziya ilə müraciətimdə də dedim, - Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri
hörmətli Altan Karamanoğlunun verdiyi məlumatlardan sonra, onun təklifi ilə və Rövşən Cavadovun, doğrudan
da, nəsə edə biləcəyini hiss edərək mən onu yanıma dəvət etdim. Hesab etdim ki, əgər o, əyri yoldadırsa ona
müəyyən məsələləri başa salmaq lazımdır. Ancaq o, birinci dəfə də, ikinci dəfə də təyin olunan vaxtda gəlmədi.
Sonra o, öz ətrafında bu dəvətlər haqqında cürbəcür mənfi söhbətlər aparmışdır. Bunlar hamısı məlumdur.
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Nəhayət, martın 12-dən 13-nə keçən gecə Qazax və Ağstafa rayonlarında həmin bu XTPD, Rövşən Cavadov
və onun ətrafında olan banda tərəfindən dövlət çevrilişinə cəhd göstərilmişdir. İndi kim bunu necə ifadə edir,
ona necə qiymət verir – bu onun öz işidir, ancaq dövlət çevrilişinin buynuzu olmur ki! Əgər silahlı qüvvələr
tərəfindən rayonda dövlət hakimiyyət orqanları zəbt edilibsə, onların fəaliyyəti dayandırılıbsa, polis orqanı zəbt
olunubsa, bütün polis işçiləri tərksilah ediliblərsə, dövlətin silahları ayrı-ayrı adamların əlinə keçibsə, rabitə ələ
keçirilibsə, - demək, bu rayonda dövlət hakimiyyəti devrilib, Qazaxda da, Ağstafada da belə olmuşdur. Biz bu
məsələyə də yenə soyuqqanlıqla, təmkinlə yanaşdıq, məsələni araşdırıb lazımi tədbirlər görməyə çalışdıq. Bunu
mən martın 15-dəki müraciətimdə demişəm, indi təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq bir həqiqət aydındır ki,
Qazax, Ağstafa rayonlarında dövlət çevrilişinə cəhd başlanmış və həyata keçirilmişdi. İndi artıq məlum olan
planlara görə o, davam edib digər rayonları da əhatə etməli və Bakıya gəlməli idi, yaxud Bakıda da bu çevriliş
başlanmalı idi. Biz bunu hiss etdik və gördük.
Bizim iki gün ərzində məsələni sülh yolu ilə yatırtmaq və onun qarşısını almaq üçün gördüyümüz tədbirlər
nəticə vermədi. Martın 13-dən 14-nə keçən gecə həmin silahlı dəstə öz niyyətini yerinə yetirmək üçün – yəni,
Tovuz, Gəncə bölgələrini zəbt etmək üçün Tovuzda olan hərbi hissəyə hücum etdi, döyüş başlandı və bu döyüş
nəticəsində o banda darmadağın oldu. Orada olan itkilər və bizim çətinliklərimiz sizə məlumdur. Bu gün artıq
sizə deyə bilərəm ki, həmin bu bandanın üzvləri – orada deyirdilər ki, XTPD-nin cəmi 60 nəfər üzvü var, lakin
onlar kənardan da adamlar cəlb edib silahlandırmışdılar – 160 nəfər həbs olunmuşdur.
Görürsünüz, bu qrup, bir neçə adam – ola bilər 10–15, 20–25 adam cinayət edərək nə qədər adamı dartıb bu
cinayətə gətirib çıxarmışdır. Qeyd etdiyim kimi, biz bunun qarşısını aldıq. Ancaq bütün bu işlərə rəhbərlik edən
Rövşən Cavadov öz niyyətlərindən əl çəkmədi. O, Qazaxa getmişdi ki, guya bu işlərin həll olunmasına kömək etsin.
Kömək etmədi. Əksinə, orada aranı daha da qızışdırdı. Ondan sonra gəlib burada, 8-ci kilometr qəsəbəsində XTPDnin bazasında bu dəstəni qızışdırıb, silahlandırıb dövlət çevrilişi etməyə hazırladı.
Bunların hamısını görərək və qarşıdakı təhlükəni, respublikamızda yenə də dövlət çevrilişi cəhdi baş verə
biləcəyini hiss edərək mən martın 15-də televiziya ilə xalqa müraciət etdim. Müraciət məlumdur. Mən orada
bütün prosesləri təhlil etdim. Müraciətimin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Rövşən Cavadova, onun dəstəsinə
və respublikamızın içindən, xaricindən ona havadarlıq edən, onu istiqamətləndirən, ona güc verən, bu işlərə
sövq etdirən qüvvələrə başa salım ki, Azərbaycanı dağıtmaq, qan tökmək daha bəsdir. Bunlardan əl çəkmək,
Azərbaycanın dövlətçiliyini qorumaq lazımdır. Azərbaycan xalqı artıq öz dövlətçiliyini qiymətləndirməlidir,
bunu anlamalıdır və bunun nə qədər böyük sərvət olduğunu bilməlidir və hər bir vətəndaş bu sərvətin
qorunmasına öz payını verməli, öz xidmətini göstərməlidir.
Deyə bilərəm ki, bizə, mənə gələn teleqramlardan, məktublardan, telefon zənglərindən və bu iki günün içərisində ictimaiyyətimizdə gedən proseslərdən məlum olur ki, mənim bu müraciətim xalq tərəfindən böyük
rəğbətlə və hörmətlə qarşılanıbdır. Azərbaycan prezidentinin xarici və daxili siyasəti, onun fəaliyyəti və irəli
sürdüyü vəzifələrin hamısı xalqın əksəriyyəti tərəfindən bəyənilibdir. Bu günlər respublikanın şəhərlərində,
rayonlarında əmək kollektivlərində keçirilən yığıncaqlar, mitinqlər, gedən danışıqlar, müsahibələr, yazılar –
hamısı onu göstərir ki, xalq həmrəydir, dövlətçiliyi qorumaq əzmindədir və prezidenti müdafiə edir.
Mən güman edirdim ki, şübhəsiz, buna ümid bəsləyirdim ki, bütün bunlar azğınlaşmış, mənəfiyyatını itirmiş
insanları müəyyən qədər oyada bilər, onlara təsir edə bilər, onlar bunu anlaya bilərlər. Bir halda ki, insanlar,
hörmətli adamlar, əmək kollektivləri, ağsaqqallar mitinqlər keçirir, çıxışlar edirlər, teleqramlar verirlər,
televiziya və radio ilə öz fikirlərini deyirlər – onlar buna biganə qalmamalıdırlar. Mən bütün bunlardan həmin
azğınlaşmış adamlara ictimaiyyətin təsiri kimi istifadə etməyə çalışdım. Ümidvar idim ki, bu, öz nəticəsini
verəcəkdir.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bu, istənilən nəticəni vermədi. Müraciətimlə yanaşı, mən bəzi başqa tədbirlər də
gördüm, bəzi vasitələrlə XTPD-nin adamlarına çatdırdım ki, əgər onlar bu əməllərindən əl çəksələr – bunu öz
müraciətimdə də dedim, - onlar əfv olunacaqlar, mən hətta onlara bundan da artıq bəzi vədlər verdim ki, işlə
təmin olunacaqlar, onlara qayğı göstəriləcək. Lakin bütün bunları anlamadılar, başa düşmədilər.
Bilirsiniz ki, mən dünən bir fərman verdim. Bu fərmanın da məqsədi ondan ibarətdir ki, XTPD-də olan
adamları bir də başa sala bilim ki, onlar cinayətlərindən əl çəksələr, sakit yaşayacaqlar və hətta cinayət
etdiklərinə görə məsuliyyətə alınmayacaqlar. Mənim bu fərmanım dünən axşam televiziya ilə oxundu. Həmin
XTPD-nin içərisində sağlam ruhlu adamlar çoxdur.
Oradan mənə belə təkliflər, xahişlər gəlmişdir ki, «Bizim əksəriyyətimiz buradan çıxmaq istəyirik. Sizin
çağırışınızı qəbul edirik, müraciətinizə səs veririk. Ancaq burada yaranmış mənəvi-psixoloji mühit – bir
tərəfdən, bizə olan təzyiq, zorakılıq, ikinci tərəfdən, özümüzdə olan qorxu bizə imkan vermir. Ona görə də sizin
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bu müraciətinizi və əfv haqqında bəyanatınızı bir hüquqi sənədlə də ifadə etsəniz, biz bu addımları ata bilərik».
Bu müraciətləri nəzərə alaraq mən dünən belə bir fərman verdim.
Həmin bu XTPD-nin komandiri Nizami Şahmuradov və onun müavini Cəfərov dünən xahiş etdilər ki, onları
qəbul edim. Baxmayaraq ki, günahkardırlar, onlar özləri çox cinayətlər ediblər – mən onları da qəbul etdim.
Uzun-uzadı söhbətlər apardım. Xeyli vaxt sərf edərək onları başa salmağa çalışdım ki, siz çox pis yola
düşmüsünüz, cinayət etmisiniz, bu yoldan çəkinin, siz komandirsiniz, gedin onları başa salın, anladın.
Doğrudur, onlar bu danışıqlarda «Biz prezidenti dəstəkləyirik, prezidentin tərəfdarıyıq, biz siyasətə qarışmırıq,
siyasət adamı deyilik» və sair sözlər söylədilər. Ancaq bir həqiqət şəxsən mənə əvvəl də məlum idi və bu günlər
daha da dəqiq məlum oldu ki, Rövşən Cavadov və onun qardaşı Mahir Cavadov mafioz hərəkətləri ilə və eyni
zamanda mafioz qruplarla olan əlaqələri ilə həddindən artıq vəsait əldə edib, bu insanların bəzilərinə xeyli pul
və başqa vəsaitlər verməklə, ikinci tərəfdən isə hədələyib qorxutmaqla bunları öz təsiri, tabeliyi altında
saxlamış, demək olar ki, qul, özlərinin əlində alət etmişlər.
Mən dünən Nizami Şahmuradov və Cəfərovla danışığımda bunu bir daha hiss etdim. Mən onlara anlatdım ki,
siz gəncsiniz, ayılın, başa düşün ki, bir, iki, üç adamın zoru altında, yaxud onun sizə verdiyi qeyri-qanuni maddi
imtiyazlar, başqa şeylərlə əlaqədar bu cinayət yolu ilə gedirsiniz, bunun axırı yoxdur. Mən bunu da etdim.
Dünən axşam bizim hörmətli xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə mənə telefon etdi, narahatlığını bildirdi və
dedi ki, mən nə edə bilərəm? Mən ona dedim ki, siz hər şeyi görürsünüz. Əgər Azərbaycan xalqı bu cür
cinayətkar adamların əlinə düşüb, onların iradəsi altında yaşayacaqsa, mən hesab edirəm ki, bu xalqın artıq axırı
gəlib çatıb. Siz bunları, bu prosesləri görürsünüz və mənim müraciətimi eşitmisiniz. Hərə öz sahəsində öz işini
görsün. O da ürək ağrısı ilə dedi ki, bəli, bunlar hamısı məni incidir, ürəyimi ağrıdır və çox narahat edir. O dedi
ki, mən öz tərəfimdən lazımi tədbirlər görərəm.
Yəni, martın 15-dəki müraciətimdən sonra apardığım işləri də sizə deyirəm və bu işlər də məhz onunla
əlaqədardır ki, məsələləri sülh yolu ilə yatırdaq, cinayətkarları bu cinayət yolundan çəkindirək, respublikamızın
dövlətçiliyini qoruyaq, ictimai-siyasi sabitliyi təmin edək və onun pozulmasına yol verməyək.
Ancaq bunlar nəticə vermədi. Bu günlər bizə ciddi məlumatlar gəlirdi ki, Rövşən Cavadov artıq dövlət
çevrilişi etməyə hazırlaşıb və bunu həyata keçirəcəkdir. Rövşən Cavadov da bunu gizlətmirdi. Keçən il
oktyabrın əvvəlində olduğu kimi, son günlər bu XTPD haqqında məlumat yayılandan sonra ayrı-ayrı mafioz
adamlar, cürbəcür siyasətbazlar, guya siyasətlə məşğul olan adamlar başladılar ora axışmağa, onunla danışıqlar
aparmağa. Bundan bəlkə hərə öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırdı. Şübhəsiz, xarici ölkələrin,
respublikamızın müxbirləri də ora getdilər, onun fikirlərini bilmək istədilər. O, açıq-aydın müsahibələr verirdi.
Siz bunları artıq bilirsiniz, bunlar mətbuatda da dərc olunub. Moskva televiziyası bunu həddindən artıq
şişirdilmir şəkildə veribdir. Rövşən Cavadov başqa ölkələrin televiziya və mətbuat orqanlarında da öz
niyyətlərini açıqca deyirdi və yenə də bildirirəm ki, bu, nəinki mətbuatda dərc olunub, hətta onun verdiyi
müsahibələr barədə yazılar bizə də gəlibdir.
Bəli, o deyirdi ki, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyini zorakılıqla dəyişdirmək istəyir, vətəndaş
müharibəsindən də çəkinməyəcək, vətəndaş müharibəsi olacaq. Hakimiyyəti ələ keçirmək, siyasi şura yaratmaq,
bu şuraya rəhbərlik etmək istəyir və ayrı-ayrı partiyaların nümayəndələrini həmin siyasi şuraya dəvət edəcəkdir.
Cürbəcür belə sözlər, çağırışlar, açıq bəyanatlar verirdi. Yəni, bu, gizli məlumatlar deyildi. O öz fikirlərini açıqaydın bildirirdi.
Yəqin ki, bu elə onun öz şəxsiyyətinə xas olan bir şeydir və ona görə də təəssüf etməyə də ehtiyac yoxdur.
Çünki görünür, o, bu cür tərbiyə almış və bu tərbiyənin sahibidir. Dövlətçilik haqqında, Azərbaycanın prezidenti
haqqında, başqa vəzifəli şəxslər haqqında çox çirkin, təhqiramiz sözlər deməkdən də çəkinməmişdir. Hətta
dünən və ya srağagün axşam Moskvanın hansı proqramındasa verirdilər, - o deyirdi ki, «Azərbaycanda real
qüvvə məndə – Rövşən Cavadovdadır. Yəni, dövlət hakimiyyətində, Azərbaycan prezidentində deyil, bu qüvvəyə mən malikəm. Ona görə də bu qüvvə ilə mən Azərbaycanda dövləti dəyişdirəcəyəm».
Bu bəyanatların nə qədər təhlükəli, ağrıdıcı olmasına baxmayaraq, şəxsən mən onlara çox soyuqqanlıqla, çox
səbrlə yanaşırdım və hesab edirdim ki, onlar heç bir nəticə verməyəcəkdir. Dünən bizə məlumatlar gəldi ki,
orada dövlət çevrilişinin planı, dörd əməliyyat qrupu hazırlanıb, onların qarşısına vəzifə qoyulubdur: birincisi
Prezident sarayını zəbt etmək, Azərbaycan prezidentini ya öldürmək, ya həbs etmək, ikincisi Ali Soveti zəbt
etmək, üçüncüsü Azərbaycan milli televiziyasını zəbt etmək, dördüncüsü Respublika Daxili İşlər Nazirliyini
zəbt etmək üçün ayrılmışdı.
Bunların icraçıları da artıq məlum idi. Bu tədbirin necə həyata keçirilməsi də aydın idi. Şübhəsiz ki, biz
bunlara biganə qala bilməzdik, öz tədbirlərimizi görürdük. Bildiyiniz kimi, XTPD-nin bazasında onlar o
silahları yerləşdirmişdilər və orada çox narahat hərəkətlər edirdilər. Bundan əlavə, onun ətrafında olan hər bir
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binanın damında iriçaplı və başqa növ silahlarla silahlanmış 15–20 nəfər adam da qoymuşdular. Bütün o
meydan, məhəllə silah altında yaşayırdı. Bu, 5–6 evin üstündə idi. Gedənlər görmüşdülər.
Bütün bunlar onu göstərdi ki, bəli, onlar həqiqətən bu işə hazırlaşırlar. Bunları nəzərə alaraq biz o məhəlləni
hərbi hissənin gücü ilə müəyyən qədər mühasirəyə almağa çalışdıq ki, orada giriş-çıxışa nəzarət olunsun, əgər
onlar bir hərəkət edərlərsə, biz onun qarşısını ala bilək. Bizim o hərbi qüvvəmiz o qədər də böyük deyildi,
sadəcə olaraq, orada vəziyyətə nəzarət etmək məqsədilə qoyulmuşdu.
Bu gecə təxminən saat 2 radələrində XTPD üzvləri artıq hücuma başladılar, atəş açdılar, birinci atəşlə bizim
dörd əsgərimizi öldürdülər. Ondan sonra həmin planlarını həyata keçirməyə başladılar. Şübhəsiz ki, onlar bunun
üçün orada olan hərbi qüvvələri ləğv etməli, məhv etməli idilər.
Əsgərlərimiz, silahlı qüvvələrimizdə xidmət edən zabitlərimiz, ordu dəstələri şücaət, mərdlik, müqavimət
göstərdilər və böyük döyüş başlandı. Bu döyüş təxminən gecə saat 4-də çox şiddətləndi və saat 11.30-a, yaxud
11.40-a qədər davam etdi. Döyüş çox kəskin oldu. Onlar azğıncasına, vəhşicəsinə hərəkət etdilər. Əllərində olan
böyük silahlardan atəş açdılar. Şübhəsiz ki, Azərbaycanın dövlətçiliyini qoruyan hərbi hissə də onlara qarşı atəş
açdı.
İtkilər var, yaralananlar var. Böyük qan tökülüb. Bu, bizim üçün faciədir. Həmin bu əməliyyatlara başçılıq
edən Rövşən Cavadov səhərə yaxın yaralanıb, sonra Daxili İşlər Nazirliyinin qospitalına gətirilib, orada ölüb.
Onun qardaşı Mahir Cavadov öz evində iki gün böyük bir quldur dəstəsi ilə mühafizə olunaraq – Daxili İşlər
Nazirliyinin əməkdaşları onu cinayətlərinə görə həbs etmək istəmişlər, orada müqavimət göstərmişdir, 5–6 polis
nəfərini yaralamışdır, - oradan qaçıb bazaya girmişdi. Onun indi harada olduğu məlum deyil. O biriləri haqqında
da mənim məlumatım yoxdur və bugünkü danışıq üçün bu, əsaslı deyil.
Hər halda, nəhayət, Rövşən Cavadov və onun himayəsində olan dəstələr uzun müddət ayrı-ayrı qüvvələrin
təsiri altında, bu qüvvələr tərəfindən istiqamətləndirilərək Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq,
dövlətçiliyimizə qəsd etmək niyyətlərini son dərəcədə həyata keçirməyə çalışdılar, ancaq buna nail ola
bilmədilər. Azərbaycanın mərd, cəsur əsgərləri, respublikamızın müstəqilliyinin, dövlətçiliyinin keşiyində duran
Azərbaycan övladları onların cavabını verdilər, respublikamızın dövlətçiliyini, müstəqilliyini qorudular. Ancaq
təəssüf ki, böyük itkilər oldu və böyük qan töküldü.
Mən bunu, qan töküləcəyini görürdüm. Ona görə əvvəllər də və xüsusən martın 15-də xalqa müraciət edəndə
də dəfələrlə dedim ki, artıq bəsdir, qan tökmək lazım deyil. Ancaq bu insanlara nə qardaş qanı, nə millət qanı,
nə xalq qanı əzizdir. Öz çirkin niyyətləri, əməlləri onlar üçün hər şeydən üstündür, özləri də bu çirkin
əməllərinin qurbanı oldular.
Azərbaycan dövlətçiliyini, müstəqilliyini, suverenliyini, xalqın həyatını qoruyaraq həlak olmuş
döyüşçülərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi xahiş edirəm.
Allah onlara rəhmət eləsin!
Mən çıxışımın əvvəlində dedim, bu gecəki hadisə bir tərəfdən Azərbaycan dövlətinin qüdrətini, onun
iradəsini bütün düşmən qüvvələrə – Azərbaycanın içində də, xaricində də olan qüvvələrə nümayiş etdirdi. Bu,
Azərbaycan xalqının, müstəqil respublikamızın tarixində əlamətdar bir hadisədir, haldır və mən bunu yüksək
qiymətləndirirəm.
Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin qorunması uğrunda xidmət göstərmiş döyüşçülərimizin
hamısına, vətəndaşlarımıza öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün bu işlərdə Müdafiə Nazirliyinin
zabitləri, əsgərləri, Daxili İşlər Nazirliyinin, Xüsusi İdarənin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları
iştirak etmişlər. Ancaq bu qiyamın, dövlət çevrilişinin qarşısının alınmasında Müdafiə Nazirliyi zabitlərinin,
generallarının, əsgərlərinin və müdafiə naziri Səfər Əbiyevin, baş qərargahın rəisi Nəcməddin Sadıqovun
xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm və onlara təşəkkür edirəm.
Bizim orada döyüşən qəhrəman zabitlərimiz çoxdur. Həlak olanlar da və axıra qədər döyüşüb
dövlətçiliyimizi qoruyanlar da var. Bunların hamısı qeyd olunacaqdır. Onların hamısı Azərbaycan Respublikası
prezidentinin fərmanları ilə mükafatlandırılacaqdır. Ancaq orada bilavasitə döyüş aparanlardan alay komandiri
Rövşən Əkbərovun, batalyon komandiri Ağayevin xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm. Güman edirəm ki, burada
ayrı-ayrı familiyaları çəkməyə daha ehtiyac yoxdur. Bizim bu müşavirəmiz ümumi siyasi xarakter daşıyır. Mən
bəyan edirəm ki, heç kəs unudulmayacaq, hər kəsin xidməti qeyd olunacaqdır.
Görürsünüz, həyatımızın ziddiyyətləri necədir. Bir tərəfdə Azərbaycana, onun dövlətinə, müstəqilliyinə
sədaqətlə xidmət edən gənc, qəhrəman övladlarımız, əsgərlərimiz, zabitlərimiz, ordumuz, ikinci tərəfdə isə
Azərbaycan xalqına xəyanət edən, müstəqilliyimizi pozmaq, respublikamızı yenidən vətəndaş müharibəsinə
sürükləmək, Azərbaycanı parçalamaq istəyən düşmən qüvvələr. Onlar bizim içimizdə və xaricdədir. Görünür ki,
bu da həyatımızın gerçəkliyidir. Biz bunu bilməliyik və bunları bilərək öz işimizi qurmalıyıq. Bir sözlə, bu gecə,
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yəni martın 16-dan 17-ə keçən gecə Azərbaycanda güclü dövlət çevrilişi cəhdi meydana çıxdı və onun qarşısı
məharətlə, cəsarətlə, dövlətin qüdrəti ilə alındı. Dövlət çevrilişinə bu cəhd keçmişdə olan cəhdlərin davamıdır.
Bu, bilavasitə 1994-cü il okbyabrın əvvəlindən başlamış dövlət çevrilişi cəhdidir. Mən martın 15-də xalqa
müraciətimdə bunu qeyd etdim. O vaxt da dövlət çevrilişini Surət Hüseynovla bərabər, əl-ələ Rövşən Cavadov
hazırlayırdı, onun ətrafında olan quldur dəstələri hazırlayırdı və o vaxtda, o ərəfədə – sentyabr ayında, hətta
avqust ayında Azərbaycan mətbuatında da, xarici mətbuatda da çevrilişin hazırlanması, gözlənilməsi barədə
yazılar verilirdi. Surət Hüseynovun, Rövşən Cavadovun adları həmin yazılarda var idi.
Xatirinizdədir, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına, BMT Baş Məclisinin sessiyasına yola düşərkən İstanbulda
dayandım. Burada mətbuat nümayəndələri böyük bir həyəcan hissi ilə mənə sual verirdilər və qəzetlərdə də
böyük şriftlərlə yazılmış məqalələr göstərirdilər ki, Azərbaycanda çevriliş gözlənilir, bu çevrilişi Rövşən
Cavadov, Surət Hüseynov edəcəklər. Orada bir neçə başqa familiya da yazılmışdı.
O vaxt bunlar hamısı bir yerdə idi. Həmin o dövlət çevrilişi cəhdi oktyabrın 4-də özünü büruzə verdi. O,
oktyabrın əvvəlində başlanmışdı, Rövşən Cavadovun, onun qardaşı Mahir Cavadovun Azərbaycan Respublikası
Prokurorluğunu zəbt edib orada qeyri-qanuni, cinayətkar hərəkətlər etməsindən başlanmışdı. O günlər
xatirimizdədir. Biz o günləri necə əzab-əziyyətlə keçdik və bizə nə qədər müdriklik, səbrlilik lazım idi ki, bu
məsələlərin inkişaf etməsinə yol verməyək.
Ancaq bu hadisələr inkişaf etdi, oktyabrın 4-də çevriliş Gəncədə başlandı. Mənim xalqa müraciətim Rövşən
Cavadovu məcbur etdi ki, geriyə çəkilsin. Amma onlar bir idilər, bizə məlumdur. Artıq mən bunu deyə bilərəm,
o vaxt isə demək istəmirdim. Mən o vaxt istədim ki, Rövşən Cavadovu və onun yanında olanları gənc adamlar
kimi, bu məsələləri bəlkə başa düşmədiklərinə, anlamadıqlarına görə bunlardan ayıram, onlara güzəşt etdim,
onları bağışladım. Onunla söhbətlər apardım, başa saldım ki, bu yoldan çəkil. Ona görə də mən o vaxt bir neçə
faktı demədim. Ancaq bu fakt məlum idi ki, respublika prokurorluğu zəbt olunanda Rövşən Cavadov Surət
Hüseynova telefon etdi və bildirdi ki, «Mən prokurorluğu götürdüm, siz də gedin Ali Soveti və Prezident
Aparatını götürün». Ondan sonra bir daha prokurorluqdan, baş prokurorun kabinetindən telefon edib Surət
Hüseynova demişdi ki, «Biz hərəkət etmişik, siz niyə gecikirsiniz?».
Başqa sübutlar və dəlillər də var. Bunların hamısını istintaq açacaqdır. Ən nəhayət, oktyabrın 4-də mən televiziya ilə zalqa birbaşa müraciət edəndən sonra yüz minlərlə adam Prezident Aparatının qarşısına toplaşan
zaman Rövşən Cavadov buraya gəldi, prezidentin yanında olduğunu göstərməyə çalışdı. Ancaq məlumdur ki,
həmin bu binadan o, telefonla Gəncə ilə danışdı, orada olan Səfixanova və başqalarına bildirdi ki, «Biz
fəaliyyətimizi dayandırdıq, siz də dayandırın, artıq geriyə çəkilirik».
Bunların hamısı bu məsələləri onların bir yerdə hazırladıqlarının sübutudur. İstintaqda başqa sübutlar da var.
Mən bunları sadəcə olaraq, açmaq istəmirdim. Çünki mən istəyirdim ki, Rövşən Cavadovu və onun yanında
olan adamları tərbiyə edim, onları bu cinayət əməllərindən uzaqlaşdırım. Ancaq mümkün olmadı. Ona görə ki,
görünür, bu insanın, gənc adamın təbiəti belə imiş. Ona görə ki, bu adam və onun qardaşı uzun illər
Azərbaycanda azğınlıq ediblər, çox cinayət işləri görüblər və onların qarşısı alınmayıb. Ayrı-ayrı dairələr, ayrıayrı vəzifəli adamlar onlara havadarlıq ediblər, onları maliyyələşdiriblər, cinayətlərinin üstünü örtüblər. Bəziləri
qorxub, bəziləri onlardan istifadə edib. Beləliklə, onlar qudurublar.
Xatirimdədir, 1993-cü ilin iyun ayında Əbülfəz Elçibəy məni Bakıya dəvət edəndə mən onunla söhbət edirdim.
Gərək ki, bu söhbətdə Rəsul Quliyev də iştirak edirdi. Bəzi adamlardan söhbət düşdü. Gördüm ki, Əbülfəz Elçibəy
çox böyük əzab-əziyyətlə deyir ki, bu Cavadov qardaşları nə qədər böyük cinayətlər edirlər. Eyni zamanda mən hiss
etdim ki, bu adam nə qədər acizdir. Cinayətləri görür, ürək ağrısı ilə deyir, ancaq qarşısını ala bilmir. Niyə? Çünki
onlar artıq çərçivədən çıxmışdılar və başqa-başqa dairələrdən o qədər idarə olunurdular ki, görünür. Əbülfəz Elçibəy
də burada heç bir iş görə bilməmişdi.
Bir sözlə, yenə də deyirəm, görünür, pozulmuş mənəviyyatları onları belə bir axıra gətirib çıxartdı. Bu da
tamamilə qanunauyğundur. Təbiidir. Belə də olmalı idi. Ancaq millətimizə, cəmiyyətimizə, dövlətimizə onlar nə
qədər zərbələr vurur, işimizi ləngidir, pozur, - bunlar hamısı göz qabağındadır. Bir sözlə, bu çevriliş cəhdi
oktyabrdakı dövlət çevrilişi cəhdinin təbii davamıdır və hamısı bir kompleksdir.
Artıq məlumdur ki, bunlar Moskvada yerləşmiş Mütəllibov, Surət Hüseynov, gah Moskvada, gah da deyirlər
Azərbaycanda olan Rəhim Qazıyev və onlar kimi adamlar tərəfindən, habelə xarici ölkələrdəki ayrı-ayrı
dairələr, Azərbaycandakı ayrı-ayrı mafioz qruplar tərəfindən idarə olunurlar. Təəssüf ki, Azərbaycanda da bəzi
siyasi partiyalar, ictimai-siyasi təşkilatlar bu cür adamlardan, quldur dəstələrindən istifadə edir, öz hakimiyyət
iddialarını yerinə yetirməyə çalışırlar. Təsadüfi deyil ki, bu son günlərdə Rövşən Cavadovun hərəkətlərinə o
partiya ordan, bu partiya burdan müraciət verdi, bəzi partiyalar guya bizimlə onların arasında vasitəçilik etmək
istədilər. Hətta bəzi təşkilatlar, partiyalar (ola bilər məndən sonra çıxış edənlər bunları desinlər) ümid bəslədilər
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ki, bəli, bu gün bizim haqqımızda bəyanat verəcək, biz bundan istifadə edəcəyik, sabah o birisinin haqqında
bəyanat verəcək, - istifadə edəcəyik. Bunlar hamısı onu göstərir ki, guya müxalifətdə duran həmin bəzi
partiyalar üçün də dövlət, xalq, millət qiymətli deyil. Ancaq öz şəxsi hikkələri, niyyətləri, çirkin hərəkətləri
qiymətlidir.
Demək, bu mənfi qüvvələrin hamısının birləşməsi gətirib Rövşən Cavadov kimi bir amilin meydana
çıxmasına səbəb oldu. Hesab edirəm ki, bu, nəinki, bugünkü Azərbaycan üçün böyük bir təhlükə idi, həm də
respublikamızın sabahı, gələcəyi üçün təhlükə idi. Çünki bu dəstə, bu qrup, böyük silahlara malik olan, çox
böyük cinayətlər etmiş və çox böyük cinayətlər etməyə hazır olan adamlar, şübhəsiz, Azərbaycanı dağıtmağa
qadir idilər. Onlar başqa vaxt da dağıda bilərdilər. Necə ki, 1993-cü ilin iyun ayında o birisi qrup dağıtdı,
onlardan da çox dağıda bilərdilər. Ancaq mən yenə də məmnuniyyət hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycan dövləti
artıq özünü qorumağa qadirdir, gücü də, iradəsi də və bütün imkanları var. Azərbaycan öz dövlətçiliyini,
müstəqilliyini bundan sonra qoruyub saxlayacaqdır.
Şübhəsiz ki, bütün bunlardan nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu gecə bizim həyatımızda böyük faciə baş verib,
insanlar tələf olub, qan tökülüb. Binalar dağılıbdır. Bu məhəllədə böyük atəşlər açılıbdır. Bir neçə gün bundan
qabaq bu hadisələr Tovuzda, Qazaxda baş veribdir. Ancaq güman edirəm ki, biz artıq bunlara son qoyuruq. Bu
itkilərimiz, çətinliklərimiz, bizə vurulan maddi və mənəvi zərbələr nə qədər ağır olsa da, eyni zamanda, onu
göstərir ki, Azərbaycanda sabitlik saxlanılır, qorunur və bunu pozmaq heç də mümkün deyil.
Mən sizə deyim ki, bu son günlərdə respublikamızda yaranmış vəziyyət Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
imicinə, nüfuzuna çox mənfi təsir göstərməyə başladı. Ayrı-ayrı ölkələrdə öz diplomatik missiyalarına göstəriş
verdilər ki, onların əməkdaşları buradan çıxıb getsinlər. Bəzi ölkələrdən buraya gəlməyə hazırlaşan adamlar öz
səfərlərini dayandırdılar. İş adamları fikirləşməyə başladılar ki, burada iş aparmaq, investisiya qoymaq bəlkə də
bundan sonra təhlükəlidir. Bizdə sabitliyin pozulması Azərbaycanın ətrafında olan ölkələri də narahat edirdi.
Türkiyənin hörmətli prezidenti Süleyman Dəmirəl bu müddətdə Pakistandan mənimlə üç dəfə telefon əlaqəsi
saxlayıb. Axırıncı dəfə dünən də zəng etdi. Hər dəfə də narahatçılığını bildirdi.
Azərbaycanda sabitliyin saxlanması, dövlətçiliyin qorunması haqqında rəsmi bəyanat verib. Türkiyənin Baş
naziri, hörmətli xanım Tansu Çillər də bu barədə bəyanat verib. ABŞ Dövlət Departamenti bəyanat verib. Başqa
ölkələrdən də bəyanatlar gəlir. Burada olan səfirliklərdən narahatçılıq hissi, eyni zamanda bəyanatlar gəlir.
Bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyə, onun haqqında yaranmış
fikrə, addım-addım, qram-qram yığılan imicimizə bu cinayətkarlar bir-iki günün içində nə qədər böyük zərbələr
vurublar.
Güman edirəm ki, məsələ artıq hamıya, bütün dünyaya, ölkəyə məlum oldu. Çünki bəzi dairələrdə, təəssüf
ki, Moskva televiziyasında bu hadisələrin şərhi şişirdilmiş və qızışdırıcı xarakter daşıyırdı. Bu hadisələrdən
qabaq Moskva mətbuatında Mütəllibovun «Azərbaycan böyük dəyişikliklər qarşısındadır, qan töküləcək», Surət
Hüseynovun «Azərbaycanda dövlət çevrilişi olacaq, qan töküləcək» məzmunlu müsahibələri verilmişdi. Hətta
bir neçə gün bundan qabaq onlar orada bəyanat veriblər – düzdür, mətbuatda bu yoxdur – guya Mütəllibovla
Surət Hüseynov hazırlaşırlar ki, bu hadisələr genişlənən kimi gəlsinlər burada hakimiyyətdə iştirak etsinlər.
Yaxud, hakimiyyəti ələ alsınlar. Bunlar hamısı puça çıxdı və puça da çıxacaq idi. Mən bunları bilirdim, əmin
idim. Ona görə ki, yenə də deyirəm, mən xalqımıza güvənərək buna əmin idim, öz iradəmə güvənərək buna
əmin idim.
Ancaq bütün bunlardan nəticə çıxarılmalıdır. O mənada nəticələr çıxarılmalıdır ki, dövlətimizi qoruyan orqanlar
gərək öz işlərini daha yaxşı qursunlar, möhkəmləndirsinlər. Çünki bu günlər əldə olunmuş nailiyyətlərlə yanaşı, bu
orqanların işində böyük səhvlər, nöqsanlar da aşkar oldu, meydana çıxdı.
Ümumiyyətlə, hər bir insan, vətəndaş və xüsusən vəzifəli şəxs öz mövqeyini artıq müəyyən etməlidir. Son
günlər mənə ordan-burdan xəbərlər gəldi: bəzi adamlar oturub fikirləşirlər, külək hansı tərəfə əsir – o tərəfə, bu
tərəfə əsir? Mən hansı tərəfdə duracağam, nə təhər eləyəcəyəm? Bəzi adamlar öz qınına çəkilib gözləyirdi ki, nə
təhər olacaq, kiminlə birləşəcəyəm, kim gələcək, kim gedəcək? Mən fikirləşirdim: yazıq bu adamlar! Bunlar nə
qədər zavallı, nə qədər mənəviyyatsızdırlar ki, indi – Azərbaycan ayağa qalxdığı bir vaxtda da belə fikirlərlə
yaşayırlar. Bəziləri bunu istəyirlər, ona görə belə yaşayırlar. Bəziləri yalnız özlərini saxlayıb, qoruyub, nəyin
bahasına olursa-olsun, kimin hakimiyyətində – hətta Rövşən Cavadov kimi yaramaz bir adamın hakimiyyəti
altında olsun, yaşamaq, öz vəzifəsində qalmaq barədə fikirləşirlər. Bunlar hamısı mənəviyyatsızlıq nümunələridir. Buna görə də hər kəs, hər bir vətəndaş bu işlərdən, proseslərdən nəticə çıxarmalıdır, cəmiyyətimizdə öz
mövqeyini bildirməlidir, axıradək bir mövqedə durmalıdır.
Siz mənim mövqeyimi bilirsiniz: Azərbaycanın müstəqilliyi, dövlətçiliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin
toxunulmazlığı, xalqımızın rifah halı – budur mənim mövqeyim. Azərbaycanın bu bəla vəziyyətindən
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çıxarılması, respublikamızın demokratiya yolu ilə getməsi, demokratik islahatların aparılması, demokratik
seçkilərin keçirilməsi, demokratik Konstitusiyanın qəbul olunması – budur mənim mövqeyim. Mən bu
mövqeyimlə yaşayıram, bundan sonra da bu mövqe ilə fəaliyyət göstərəcəyəm. Bütün dünyaya bəyan edirəm ki,
heç bir qüvvə məni, xalq tərəfindən seçilmiş qanuni Azərbaycan prezidenti kimi, öz mövqeyimdən çəkindirə
bilməz.
Bu gunlərdə gedən proseslər bunu bir daha sübut etdi.
Bax, bu hadisələr haqqında qısa məlumat və bəzi fikirlər bundan ibarətdir. Hesab edirəm ki, bizim güc
nazirliklərinin başçıları bu hadisələr haqqında təfsilatlı məlumatlar versinlər ki, hər şey aşkar olsun. Mən buraya
gələn gündən, yəni Azərbaycanda işə başladığım gündən aşkarlıq ruhunda fəaliyyət göstərirəm. Ona görə də
buradakı çıxışlar canlı yayımla bütün Azərbaycana göstərilir. Mən xahiş etdim ki, buraya müxbirlər dəvət
olunsun, onlar deyəsən burada iştirak edirlər. Xalqdan gizli heç bir şeyimiz yoxdur. Bir prezident kimi, mənim
xalqdan gizli heç nəyim yoxdur. Hər şeyi açıq deyirəm, sabah da, gələcəkdə də açıq deyəcəyəm. Ona görə də
xalqın, əhalinin daha geniş məlumat alması üçün istəyirəm ki, güc nazirlikləri, nazirlər mənim bu çıxışıma əlavə
olaraq və yaxud hadisələrin təfsilatını çatdırmaq üçün öz sözlərini desinlər. *
YEKUN ÇIXIŞI
Görürəm ki, çıxış etmək istəyənlər çoxdur. Ancaq bildirmək istəyirəm ki, mənim təxirəsalınmaz çoxlu başqa
işim də var. Hesab edirəm ki, artıq baş vermiş olan hadisə, onun səbəbləri və gedən proseslər burada açıq-aşkar
bildirildi. Odur ki, mən bir neçə kəlmə ilə bu müşavirəni yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Qeyd etmək istəyirəm ki, biz hamımız baş vermiş hadisələrdən nəticə çıxarmalıyıq. Bu hadisələr
Azərbaycana müəyyən zərbələr vursa da, bizim üçün yeni dərd, kədər gətirsə də, eyni zamanda,
dövlətçiliyimizin möhkəm, qüdrətli olduğunu nümayiş etdirdi və bir daha göstərdi ki, ölkəmizdə, respublikamızda hər bir vətəndaş qanun-qaydaya, Konstitusiyaya, insan hüquqlarının qorunmasına riayət etməlidir. Bir
daha hamı bilməlidir ki, zor işlətməklə respublikamızda nəyəsə nail olmaq mümkün deyildir. Biz demokratiya
yolu ilə gedirik, gedəcəyik, demokratik proseslərin inkişafı üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. Lakin zorakılığa,
güc işlədilməsinə yol verilməyəcəkdir. Bu, bizim qanunlarımıza, beynəlxalq hüquq normalarına ziddir və biz
bunlara yol verməyəcəyik.
Şübhəsiz, heç kəs istəməzdi, mən də istəməzdim ki, öz şəxsi hikkələrini, şəxsi niyyətlərini zor gücünə
həyata keçirməyə çalışan adamlar gəlib respublikamızı belə faciəli vəziyyətə salsın və özləri də həm fiziki, həm
də mənəvi cəhətdən məhv olsunlar. Amma bu, onların öz günahıdır və onlara havadarlıq edənlərin, onları
qızışdıranların, onlardan alət kimi istifadə edənlərin günahıdır. Bunları deməklə mən bütün siyasi qüvvələrə,
qruplara, partiyalara, təşkilatlara, ayrı-ayrı şəxslərə müraciət və xəbərdarlıq edirəm ki, bu yollardan əl çəksinlər.
Respublikamız ağır keçid dövrünü yaşayır. Dərin iqtisadi-sosial böhran içindəyik. Xalqımızın böyük bir
qismi maddi-iqtisadi cəhətdən əzab-əziyyət çəkir. Respublikamızdakı bir milyondan artıq qaçqın bizim üçün
böyük bir problemdir. Onların həyat tərzi, yaşayışı bizim üçün böyük bir problemdir. Onların həyat tərzi,
yaşayışı bizim diqqət mərkəzimizdədir. Ancaq, eyni zamanda onlara lazımi qayğı göstərmək üçün bizə işləməyə
imkan vermək gərəkdir. Qeyri-qanuni yollarla zənginləşmiş qanunu pozan, mənəviyyatımıza zidd həyat tərzi
keçirən ayrı-ayrı adamlar düşünməlidirlər ki, xalqın əksəriyyəti ağır vəziyyətdə yaşayır. Ağır vəziyyətdə
yaşayanlar o kəslərdir ki, biz müharibə şəraitinə düşdüyümüz vaxtdan indiyədək respublikanın ağırlıqlarını öz
üzərlərində aparırlar. Ona görə də bu hadisələr, bu faciə hər kəsə, hər bir siyasi quruma, hər bir ictimai təşkilata,
hər bir siyasi partiyaya xəbərdarlıq kimi qəbul olunmalıdır.
Mən bir daha böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, xalqımız yenə ağır bir sınaqdan çıxdı.
Həm də bu sınaqdan çıxmağa xalqımızın müdrikliyi, milli həmrəyliyi, inamı, dövlətçiliyə hörmət və ehtiramı
kömək etdi. Mən Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını bir daha həmrəyliyə dəvət edirəm. Azərbaycanın bütün
siyasi qurumlarını, təşkilatlarını, partiyalarını bir daha həmrəyliyə dəvət edirəm. Azərbaycanın bu günü və
gələcəyi naminə. Əminəm ki, biz bu böyük sınaqdan çıxaraq, respublikada vəziyyəti daha da sabitləşdirməyə və
qarşımızda duran vəzifələri həyata keçirməyə nail olacağıq. Mən buna əminəm. Dövlətçiliyə, Azərbaycanın

Müşavirədə Milli Təhlükəsizlik nazirinin vəzifəsini icra edən Namiq Abbasov, Daxili İşlər naziri Ramil
Usubov, Müdafiə naziri Səfər Əbiyev, Respublika Baş Prokurorunun vəzifəsini icra edən Eldar Həsənov, Baş
nazirin vəzifəsini icra edən Fuad Quliyev, Xarici İşlər naziri Həsən Həsənov, Ədliyyə nazirinin birinci müavini
Südabə Həsənova və başqaları çıxış etdilər.
*
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Konstitusiyasına, Azərbaycanın hüquqi dövlət qurumuna xalq tərəfindən göstərilən bu dəstək, hörmət və
ehtirama görə bütün Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu ağır sınaq dövründə mərdlik və cəsarət göstərənlərə, xalqımızı bu böyük bəladan xilas edənlərə
qəlbimdəki ən gözəl hissləri çatdırıb təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Milli ordumuza, onun
əsgərlərinə, zabitlərinə, hüquq-mühafizə orqanlarında fəaliyyət göstərən sədaqətli əməkdaşlara və bu ağır
günlərdə çox zəhmət, əziyyət çəkmiş dövlət orqanlarına, vətəndaşlarımıza təşəkkürümü, minnətdarlığımı
bildirirəm. Bu günlərdə respublikamıza böyük maraq göstərmiş, dövlətçiliyimizin qorunması sarıdan narahat
olmuş və bizi dəstəkləmiş xarici ölkələrin rəhbərlərinə, onların diplomatik nümayəndəliklərinə, səfirliklərinə
təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu faciəli gündə Azərbaycanın dövlətçiliyini qoruyaraq, cəsurluq göstərib şəhid olanların xatirəsini yad
edirəm, onlara Allahdan rəhmət diləyirəm, ailələrinə başsağlığı verirəm, onlara Tanrıdan səbr diləyirəm. Onlar
əmin ola bilərlər ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti qəhrəmanlıq göstərmiş şəhidlərimizin xatirəsini
heç vaxt unutmayacaqlar. Şəhidlərin xatirəsi əbədiləşdiriləcək və ailələri daim dövlətin qayğısı ilə əhatə
olunacaqlar.
Mən hesab edirəm ki, bu gün biz irəliyə daha inamla, nikbinliklə baxa bilərik. Qarşımızdakı planların həyata
keçirilməsi üçün daha sərbəst fəaliyyət göstərə bilərik və əminəm ki, bizim gələcəyə doğru yolumuz uğurlu
olacaqdır.
Hamımıza təşəkkür edirəm və bununla da bugünkü görüşü sona çatdırıram. Sağ olun.
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2000-ci il MARTIN 26-da KEÇİRİLƏCƏK BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİ İLƏ
ƏLAQƏDAR MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
20 mart 2000-ci il
Mən sizin hamınızı, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm, hər
bir insana, ölkəmizin hər bir vətəndaşına cansağlığı, səadət və uğurlar arzulayıram.
Bu gün sizi bayram tədbirlərindən ayırıb müşavirəyə dəvət etməkdə məqsəd ondan ibarətdir ki, bu, çox
zəruridir. Çünki dekabrda keçirilmiş bələdiyyə seçkiləri zamanı seçkilər baş tutmayan məntəqələrdə, yaxud bəzi
nöqsanlara, səhvlərə görə seçkilərin nəticələri ləğv olunmuş məntəqələrdə martın 26-da yeni seçkilər, yəni ikinci
tur keçiriləcəkdir. Mən buna böyük əhəmiyyət verərək, lazım bildim ki, siz - bələdiyyə seçkilərinin yenidən
keçiriləcəyi rayonların icra hakimiyyəti başçıları və respublikanın bir sıra digər yüksək vəzifəli şəxsləri bu müşavirəyə dəvət edilsinlər.
Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilk dəfədir ki, keçirilir. Bu, bizim ölkəmizdə demokratik qaydada
qurulmuş təsisatlar sisteminin bir hissəsidir. Bu, bizim üçün yeni bir qurumdur, onun da özünəməxsus tələbləri
vardır. Bunlar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunubdur. Təbiidir ki, Konstitusiyada
ümumi müddəalar verilibdir. Ancaq bizim dövlət həyatımızda, ictimai-siyasi həyatımızda bələdiyyələrin rolu,
vəzifələri hələ bundan sonra daha da açılacaq, vətəndaşlar və bələdiyyələrin özləri tərəfindən dərk olunacaqdır.
Bunlar hamısı bələdiyyələrin istənilən səviyyədə fəaliyyət göstərməsini təmin edəcəkdir.
Biz bələdiyyə seçkilərinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Çünki onlar yeni yerli, eyni zamanda qeyri-dövlət
idarəetmə orqanlarıdır. Azərbaycanda belə orqanların yaranması ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesinin bir hissəsidir və demokratiyanın inkişaf etməsinin bir mərhələsidir.
Qeyd etdiyim kimi, bu, bizim üçün yenidir. Ola bilər ki, buradakı ilk addımlarda səhvlər də, çatışmazlıqlar da
olsun. Bunlar da ötən seçkilər zamanı olubdur. Amma keçən ilin dekabr ayında bələdiyyələrə seçkilər keçirilməsi
Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etməsi sahəsində irəliyə doğru atılmış yeni bir addımdır. Mən əminəm ki, biz
bu ilk addımlarımızı sonralar daha da gücləndirəcəyik və Azərbaycanda bələdiyyə sistemi yaranacaq, fəaliyyət
göstərəcəkdir, bir demokratik ölkə kimi Azərbaycanın inkişafına öz xidmətlərini verəcəkdir.
Dekabrın 12-də seçkilər ümumiyyətlə, uğurla keçibdir, onların nəticələri müsbət qiymətləndirilir.
Müşahidəçilər tərəfindən bu seçkilərin nəticələri belə qiymətləndirilibdir ki, bu, demokratiya sahəsində yeni
dəyərli bir addımdır. Ancaq dediyim kimi, səhvlər də, çatışmazlıqlar da olubdur. Bəzən görünür ki, bu səhvlər,
çatışmazlıqlar insanların bu seçkilərin keçirilməsində lazımi səriştəsi olmamağından, yaxud da, sadəcə,
məsələyə məsuliyyətsiz yanaşmağından baş veribdir. Bəzən də ayrı-ayrı yerlərdə kobud səhvlər buraxılıbdır.
Bilirsiniz ki, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda kobud səhvlər buraxıldığına görə həmin rayonun icra
hakimiyyəti başçısını elə bələdiyyə seçkiləri keçirilən gündə işdən azad etdim. Mən belə qərar qəbul edərək
bütün dövlət orqanlarını və xüsusən, yerli icra hakimiyyəti orqanlarını, onların başçılarını xəbərdar etmək və
onlara bildirmək istədim ki, biz hər bir məsələnin demokratik yolla həll olunmasını istəyirik. Hər bir seçki
demokratik yolla keçirilməlidir. Demokratiya təmin edilən yerdə onun nəticələri də ədalətli və bizim üçün də
məqbul olacaqdır. Ancaq bizim bəzi vəzifəli şəxslər, o cümlədən icra hakimiyyəti başçıları hələ ki, köhnə əhvalruhiyyədən xilas ola bilməyiblər. Ona görə də buraxdıqları səhv həm bizim ümumi işimizə zərər gətirir, həm də
onlar özləri vəzifələrindən məhrum olurlar.
Bilməlisiniz ki, bu, belə də olacaqdır. Çünki demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsi Azərbaycanda
demokratik dövlət quruluşunun ardıcıl surətdə təmin olunması üçün lazımdır. Amma kimsə hesab edirsə ki, o,
başqa cür də hərəkət edə bilər və onun bu başqa cür hərəkəti guya Azərbaycanın dövlətçiliyinə, yaxud da
bugünkü hakimiyyətə xidmət edir, çox böyük səhv edir. Bugünkü hakimiyyət – həm Azərbaycanın ali
qanunvericilik orqanı parlament, həm də Azərbaycan prezidenti demokratik seçkilər əsasında seçilmiş
hakimiyyətdir. Bugünkü iqtidar, hakimiyyət son yeddi ildə Azərbaycanda gördüyü işlərə, fəaliyyətinə görə
Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin dəstəyinə nail olubdur, hüsn-rəğbətini qazanıbdır. Ona görə də bu
həqiqət seçkilərdə həmişə təmin olunmalıdır.
Hansısa süni hərəkətlər edib, yəni nəyisə süni yolla düzəltməyə çalışmaq, - bu gün mən sizə, həm də
ölkəmizin bütün ictimaiyyətinə, Azərbaycanın iqtidarında olan bütün şəxslərə, həm də bütün icra orqanlarında
çalışanlara deyirəm, - belə hərəkətlər bizə zərər gətirir. Bizim bunlara ehtiyacımız yoxdur. Çünki bugünkü

295

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

iqtidar Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin dəstəyini qazanıbdır. Əgər dəstəyini qazanıbsa, demək,
onların əksəriyyəti də bugünkü iqtidara səs veribdir və səs verəcəkdir.
Ancaq eyni zamanda, təbiidir, demokratiya ondan ibarət deyildir ki, hamı bir adama, bir qüvvəyə səs versin.
Demokratiya ondan ibarətdir ki, demokratiya, demokratik seçkilər cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin fikirlərini
əks etdirsin. Biz heç vaxt iddia etmirik ki, son vaxtlar ölkəmizdə nə qədər çox iş görmüşüksə, Azərbaycan
vətəndaşlarının hamısı bizi dəstəkləyir. Yox, narazı olan təbəqələr, bugünkü siyasəti sadəcə, anlamayanlar,
yaxud da ki, hakimiyyət uğrunda mübarizə edərək, təbiidir, öz məqsədlərinə nail olmaq üçün bugünkü iqtidarın
əleyhinə təbliğat aparanlar vardır. Bəzi adamlar həmin təbliğatın təsiri altına düşürlər. Bunlar hamısı təbii haldır,
ona öyrəşmək lazımdır. Bunları inkar etmək lazım deyildir. Ona görə də həm bu dəfəki, həm gələcəkdəki
seçkilər – bütün seçkilər gərək ədalətli, demokratik olsun. Bunu da biz hamımız təmin etməliyik. Yerli icra
hakimiyyəti orqanları isə burada öz üzərinə düşən vəzifələri həyata keçirməlidirlər. Onlar qanunsuz hərəkətlərlə
– guya Azərbaycan iqtidarının nümayəndələrinə kömək etmək məqsədi ilə – əksinə, bizim işimizə zərər
gətiriblər.
Mən bu sözləri əvvəlcədən deyərək, bildirmək istəyirəm ki, sizi bura dəvət etmişəm ki, bu barədə bir daha
xəbərdarlıq edim.
Hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Cəfər Vəliyev sizin qarşınızda duran vəzifələr və
vəziyyət haqqında öz fikirlərini söyləməlidir. Ondan sonra, lazım olsa, mən indi dediklərimə əlavə edə bilərəm.
Buyurun.
***
C ə f ə r V ə l i y e v (Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri): Möhtərəm cənab prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Məlum olduğu kimi, 1999-cu il dekabrın 12-də respublikamızda bələdiyyələrə seçkilər uğurla keçdi.
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində yerli özünüidarə orqanlarına ilk seçkilər hazırlıq tədbirlərinin miqyasına,
seçkilərdə iştirak edən seçki komissiyaları üzvlərinin, bələdiyyə üzvlərinə namizədlərin və onların vəkillərinin,
26 siyasi partiyanın və ictimai birliyin, habelə müşahidəçilərin sayına görə çox mühüm və böyük bir tədbir idi.
Açıq və aşkar şəraitdə həyata keçirilən seçki tədbirlərinə 350 min nəfərdən artıq adam cəlb olunmuşdu.
Xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyətlər
Konqresinin, ABŞ-ın Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun və Milli Demokratiya İnstitutunun, Şərqi Avropa
Demokratiya İnstitutunun, bəzi ölkələrin səfirliklərinin 40-a qədər müşahidəçisi də Mərkəzi Seçki
Komissiyasında akkreditə olunmuşdur.
Avropanın Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresi bələdiyyə seçkilərini ölkəmizdə demokratiya
istiqamətində atılmış ilkin və mühüm addımlardan biri kimi qiymətləndirmişdir. Açıq və aşkar şəraitdə keçən
seçkilər nəticəsində respublikamızda 51 şəhər, şəhərlərdə 8 rayon, 123 qəsəbə və 2409 kənd bələdiyyəsinə
ümumən 20456 üzv seçilmişdir.
Bələdiyyə seçkiləri əhaliyə yerli özünüidarənin yaranmasında fəal iştirak etmək imkanı verdi, öz seçibseçilmək hüquqlarından istifadə etməyə onların böyük maraq və məsuliyyətlə yanaşmasına, demokratik dövlət
quruculuğu ilə irəliləyən ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin daha da möhkəmlənməsinə kömək etdi.
Lakin bələdiyyələrə ilk seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi dövründə yol verilmiş bir sıra nöqsanlar
nəticəsində bəzi seçki ərazilərinin 16 bələdiyyəsinə seçki baş tutmamış, səsvermənin gedişinə və səslər
hesablanarkən onların nəticələrinə təsir göstərən qanun pozuntuları baş verdiyinə görə Mərkəzi Seçki
Komissiyasının, həmçinin ayrı-ayrı ərazi seçki komissiyalarının qərarları ilə 60 bələdiyyədə seçkilərin nəticələri
ləğv olunmuşdur.
Beləliklə, «Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında» qanuna müvafiq olaraq bu il martın 26-da 26 seçki
ərazisinin 76 bələdiyyəsinə təkrar seçkilər təyin edilmişdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyası bələdiyyələrə ilk seçkilərin təcrübəsini ümumiləşdirərək seçki komissiyalarının
işinə tənqidi yanaşmışdır və indi təkrar seçkilərə ciddi hazırlıq gedir. Bir sıra ərazi və məntəqə seçki
komissiyalarının tərkibi təzələnmiş, onların işindəki qüsurların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülmüşdür.
Cənab prezident, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri və MSK aparatının məsul işçiləri dəfələrlə yerlərə
getmiş, seçkilərə hazırlığın gedişi ilə tanış olmuş, seçki qanunu müddəalarının praktiki tətbiqi qaydalarını izah
etmiş, komissiyalara yardım göstərmişlər.
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Mərkəzi Seçki Komissiyası təkrar seçkilərin keçiriləcəyi ərazilərin ərazi seçki komissiyaları sədrlərinin
seminar-müşavirələrini təşkil etmişdir. Sonuncu müşavirədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatının rəhbəri cənab Ramiz Mehdiyev iştirak etmişdir.
Cənab prezident, Siz də qeyd etdiniz, məlum olduğu kimi, ötən ilin dekabr seçkiləri zamanı Nərimanov
rayonunda qanun pozuntularına yol verildiyinə görə burada seçki baş tutmamış sayılmışdır. Bələdiyyəyə təkrar
seçkilərdə həmin nöqsanların təkrar olunmaması üçün seçki ərazisində xeyli iş aparılmış, ərazi və məntəqə seçki
komissiyalarının tərkibi təzələnmiş, onların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra tədbirlər görülmüşdür.
Bununla belə, mart ayının əvvəllərində biz həmin rayonda bir daha araşdırma apardıq. Məlum oldu ki, yenə
də bəzi nöqsanlara yol verilmişdir. Biz məcbur olduq ki, aşkar etdiyimiz nöqsanlarla əlaqədar martın 18-də yeni
bir seminar keçirək. Mənim iştirakımla keçirilən bu təlim-seminarda biz çox ciddi söhbət apardıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni Nərimanov rayonunda yenə də nöqsanlara yol verilir?
C ə f ə r V ə l i y e v: Bəli, bu yaxınlaradək bəzi məntəqələrdə nöqsanlar var idi. Cənab prezident, biz oraya
komissiya göndərmişdik. Mən özüm də oraya getdim, ərazi və məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri və
üzvlərinin hamısının iştirakı ilə bir daha seminar keçirdim. İki saat ərzində bütün nöqsanları bir daha araşdırdıq.
Onlar söz verdilər ki, bütün bu nöqsanları 10 gün müddətində aradan qaldıracaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, onlar özləri üçün nəticə çıxarmayıblar? İcra hakimiyyətinin başçısı
vəzifəsindən azad edilibdir, yeni başçı təyin olunubdur. Bəs belə olarmı ki, hələ də nöqsanlara yol verilir?
Bunlar xəstədir, nədir?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v (Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab prezident, bu nöqsanlar
Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin yox, seçki komissiyasının işindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Seçki komissiyasının üzvləri də Nərimanov rayonunun vətəndaşlarıdır.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab prezident, Siz dediyiniz kimi, onlar köhnə təsəvvürlü adamlardır.
Onlar elə bilirlər ki, guya bu hərəkətləri ilə bizə yaxşılıq edirlər. Hətta namizədlərin arasında da belələri vardır.
Cəfər Vəliyev bu işə düzgün qiymət verdi. Ondan sonra məhkəmələr də bu məsələ ilə əlaqədar şikayətlərə
baxdılar, 5 nəfərin namizədliyini bərpa etdilər. Mən Sizə söz verə bilərəm ki, Sizin qarşımıza qoyduğunuz
vəzifələr Nərimanov rayonunda tam həyata keçiriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.
C ə f ə r V ə l i y e v: Cənab prezident, biz kömək məqsədi ilə orada yoxlama aparmışıq. Bildiyiniz kimi, 76
bələdiyyədən ən böyüyü Nərimanov rayon bələdiyyəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğru deyirsiniz, həmin rayonun ərazisi başqalarına nisbətən böyükdür.
C ə f ə r V ə l i y e v: Cənab prezident, bəli. Həmin rayonun 70 seçki məntəqəsi, 100 minə qədər seçicisi
vardır. Ona görə də mən özüm oraya getdim, icra hakimiyyətinin başçısı ilə danışdım ki, sən lazım deyilsən,
seminarı mən özüm keçirəcəyəm. Biz həmin seminarı özümüz keçirdik və onların qarşısında duran əsas
vəzifələri müəyyənləşdirdik. Mənə elə gəlir ki, orada vəziyyət yaxşılaşıb və daha da yaxşılaşacaqdır.
Onu da qeyd edim ki, Avropa Şurasını təmsil edən ekspertlər qrupunun üzvləri dekabrın 12-də Şamaxı seçki
ərazisinin Şamaxı şəhərində seçki zamanı seçkilərin gedişinə müdaxilə edilməsi faktı ilə də qarşılaşmışdılar.
Cənab prezident, yeri gəlmişkən onu da bildirmək istəyirəm ki, bizdə olan məlumata görə, Avropanın Yerli
və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin, habelə bəzi beynəlxalq təşkilatların bu günlərdə respublikamıza
gələcək nümayəndələri və müşahidəçiləri bələdiyyələrə təkrar seçkilərdə də seçki ərazilərində olacaq, seçki
məntəqələrində səsvermənin gedişi, seçki başa çatdıqdan sonra səslərin hesablanması prosesləri ilə yenidən
maraqlanacaqlar. Onların hansı rayonlarda olacağını biz hələ bilmirik.
Mən bugünkü müşavirədə fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, gərək hamınız bu işə hazır olasınız.
Onlar məntəqələrdə həm gündüz olacaq, oradakı qayda-qanuna baxacaqlar, həm də gecə qutular açıldıqdan
sonra səslərin hesablanmasında iştirak edəcəklər.
Yuxarıda göstərdiyim mənfi hallara bir daha yol verilməməsi üçün son aylarda seçki ərazilərində lazımi iş
aparılmışdır. Müvafiq seçki ərazilərində Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin iştirakı ilə məntəqə seçki
komissiyaları üçün bu günlərdə növbəti seminarlar keçirilir.
Cənab prezident, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir çox üzvləri hazırda rayonlardadırlar. Onların 7-8 nəfəri
bu gün səhər mənə zəng ediblər, məlumat veriblər ki, hazırlığın vəziyyəti pis deyildir, amma nöqsanlar da
vardır. Mən onlara tapşırdım ki, hələ öz işlərini davam etdirsinlər, bütün nöqsanların aradan qaldırılmasına
kömək göstərsinlər.
Bələdiyyələrə təkrar seçkilərin son hazırlıq işlərini yoxlamaq, səsvermə günü yerlərdə seçki komissiyalarına
metodiki yardım göstərmək məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvləri martın 24-dən 26-dək seçki
ərazilərində olacaqlar.
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Seçicilər arasında izahat işi aparılması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin dövlət televiziyası ilə
çıxışlarına, eləcə də təşviqat xarakterli telekliplərin nümayiş etdirilməsinə başlanmışdır. Bir sıra beynəlxalq
təşkilatların köməyi ilə hazırladığımız telekliplər martın 21-dən 26-dək dövlət televiziyasında nümayiş
etdiriləcəkdir. Biz Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin rəhbərliyi ilə bu barədə danışıqlar
aparmışıq. Bundan əlavə, komissiyanın bir sıra üzvləri də televiziyada çıxış edəcəklər.
Bütün bunlarla yanaşı, seçkiyədək qalan qısa müddətdən maksimum istifadə olunmalıdır. İlk növbədə
seçicilərin səsverməyə fəal gəlişini təmin etmək qayğısına qalmaq lazımdır. Bu, ən mühüm məsələlərdən biridir.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, keçmiş zamanların rəqəmlərindən birdəfəlik əl çəkmək lazımdır.
Bizim hamımıza 25–26, 27–30 faiz lazımdır. İndi 60–70 faiz rəqəmləri olmamalıdır. Doğrudur, bəzi rayonların
icra hakimiyyəti başçıları deyirlər ki, Cəfər müəllim, kənd yeridir, ola bilər, hamı seçkilərdə iştirak etsin. Mən
də bildirdim ki, bəli, əgər hamı seçkilərdə iştirak etsə, buna kimin nə sözü vardır?!
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, hamı seçkilərə gəlməlidir. Gərək iş elə təşkil olunsun ki, hamı seçkilərdə iştirak
etsin.
C ə f ə r V ə l i y e v: Bəli, təşkil etmək lazımdır ki, seçicilərin heç olmasa 25–26, 27–30 faizi seçkilərdə
iştirak etsin.
İlk növbədə məntəqələrin yeri və seçkinin keçiriləcəyi vaxt barədə seçicilərə vaxtında məlumat çatdırmaq
lazımdır. Məsələn, Nərimanov rayonunda seçicilərə bildiriş göndəriblər. Mən bu bildirişin qaydalarını onlara
ətraflı izah etmişdim. Demişdim ki, bildirişi aparıb həyətə atıb qayıtmaq olmaz.
Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər haqqında da seçicilərə bir daha ətraflı məlumat vermək lazımdır. Seçkilərə
hazırlığın daha yaxşı təşkil edilməsində məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin, mənzil istismar idarəsi
işçilərinin, seçki məntəqələrinin əksəriyyətinin yerləşdiyi məktəblərin müəllimlərinin və yuxarı sinif
şagirdlərinin qüvvəsindən daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin, küçə və
meydançalarda asılan təşviqat materiallarının da bu işə köməyi ola bilər.
Mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Gələn qonaqlar yəqin ki, Nərimanov rayonunda olacaqlar. Hər
bir seçki məntəqəsində guşələr düzəltmək lazımdır, orada namizədlərin tərcümeyi-halı, fotoşəkli olmalıdır. Ötən
dəfə bu işdə nöqsanlara yol verilmişdi. Qonaqlar bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirəcəklər. Xarici nümayəndələr
martın 24-də Bakıda olacaqlar. Ola bilsin ki, Sumqayıta yox, Şamaxıya, başqa rayonlara da getsinlər. Xahiş
edirəm, mən dediyim məsələləri qeyd edin və onların həll olunmasını yaddan çıxarmayın.
Yeri gəlmişkən, seçki komissiyalarının telefon rabitəsi, nəqliyyat vasitələri, elektrik enerjisi ilə təminatı da
vacib şərtdir. Mən respublika Rabitə Nazirliyinin və «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərlərinə bu barədə
məktub yazmışam, seçki keçiriləcək məntəqələrin siyahısını onlara göndərmişəm.
Nərimanov rayonunda məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri metrodan pulsuz istifadə etmək istərkən
onların vəsiqələrinə heç bir əhəmiyyət verilməyibdir. Mən metropolitenin rəisinə bu barədə məktub göndərdim
və izah etdim ki, məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri və üzvləri qanuna əsasən Bakı şəhərində metrodan
pulsuz istifadə etməlidirlər. Biz bu sadə məsələləri dərk etməliyik.
Zənnimizcə, icra hakimiyyəti orqanları, müəssisə, təşkilat, idarə rəhbərləri bütün məsələlərin həll
olunmasında seçki komissiyalarına yaxından kömək göstərməlidirlər. Seçki günü səsvermə binalarının, seçki
nəticələrinin hesablanacağı otaqların elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin olunmasına xüsusi fikir verilməlidir.
Məncə, bunun nə qədər mühüm olduğunu izah etməyə lüzum yoxdur. Ancaq mən bu müşavirədən əvvəl bəzi
yoldaşlara bir daha dedim ki, məntəqədə gecə saat 3.00-dək, bəlkə də səhərədək iş davam edəcək, ona görə də
həmin ərazilərdə daim elektrik enerjisi olmalıdır. Çünki onlar bütün sənədləri həmin gecə hazırlamalıdırlar.
Mən bir məsələni də bildirmək istəyirəm. 76 bələdiyyəyə üzv seçilmək üçün 1300 namizəd vardır. Məntəqə
seçki komissiyalarına kənardan heç bir təsir göstərilməməlidir. Hansı partiyanın üzvü olmasına baxmayaraq, hər
kəs qanun yolu ilə səs toplamalıdır, seçilməlidir. Rayon icra hakimiyyəti başçıları məntəqə seçki
komissiyalarının işinə qətiyyən qarışmamalıdırlar. Komissiyalar öz işlərini bilirlər, biz onlarla lazımi seminarlar
keçirmişik, MSK-nın nümayəndələri də yerlərdədirlər.
Seçkilərədək qalan günlərdə seçki məntəqələrinin mühafizəsində, seçki günü asayişin qorunmasında,
səsvermənin nəticələri müəyyən olunduqdan sonra protokolların və digər sənədlərin yuxarı seçki
komissiyalarına təhlükəsiz çatdırılmasında polis orqanlarının köməyinə böyük ehtiyac vardır.
Mən daxili işlər naziri Ramil Usubovla bu barədə dəfələrlə danışmışam. Biz bu gün də danışdıq, siyahını ona
verəcəyik. Mən cənab prezidentin yanında bir daha qeyd edirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi ötən dəfə bu işdə
yaxından iştirak etdi. Mən əminəm ki, onlar bu dəfə bə bizə yaxından kömək göstərəcəklər.
Cənab prezident, icazə verin, çıxışımın axırında Sizi bir daha əmin edim ki, respublikamızda bələdiyyələrə
təkrar seçkilərin yüksək səviyyədə keçməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Biz gərək bu dəfə seçkiləri yüksək
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səviyyədə, nümunəvi qaydada keçirək. Bu, bizdən və bugünkü müşavirədə iştirak edənlərdən çox asılıdır.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
YEKUN NİTQİ
Bələdiyyə seçkilərini mərkəzi və ərazi seçki komissiyaları aparır. İcra orqanları bu seçkilərə qarışmamalıdır.
İcra orqanlarının vəzifəsi ərazi və məntəqə seçki komissiyalarına bu seçkilərin keçirilməsində onların üzərinə
düşən vəzifələri, yardımı göstərməkdən ibarətdir. Mən bunu bir daha sizə çatdırıram və hər birinizdən tələb
edirəm ki, siz bu çərçivədə hərəkət edəsiniz.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Cəfər Vəliyev qarşıda duran vəzifələr haqqında burada ətraflı danışdı.
Mən hamıdan – həm yerli icra hakimiyyəti orqanlarından, həm Azərbaycanın nazirlərindən və hökumətin,
dövlətin başqa nümayəndələrindən tələb edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tələblərinə, məsləhətlərinə,
göstərişlərinə riayət olunsun. Buna görə də mən Cəfər Vəliyevin dediyi məsələlərə heç nəyi əlavə etmək
istəmirəm. Tələb edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Cəfər Vəliyevin dediyi tələblər həyata
keçirilsin. Ancaq hər kəs öz səlahiyyəti çərçivəsində hərəkət etsin, heç kəs öz səlahiyyətini aşmasın.
«Səlahiyyəti aşmasın» deyəndə, mən bizim icra orqanlarını, hüquq-mühafizə orqanlarını nəzərdə tuturam. Çünki
ən çətin məsələ budur. Seçkilərdə bəzi çatışmazlıqlar, qanun pozuntuları və yaxud da seçkilər normal keçdiyi
halda müşahidəçilərin bizə irad tutmasının çoxu ondan irəliyə gəlibdir.
İcra və hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri bəzən cürbəcür yollarla ya bu işə qarışaraq, yaxud da
qarışmadan elə nəsə özünü göstərərək ki, «mən də burada varam», bəlkə də bu seçki prosesinə heç bir - nə
müsbət, nə də mənfi təsir etmirlər, amma seçki prosesinin qanunsuz keçirildiyi barədə əsas yaradırlar.
Seçkilər ədalətli, sərbəst keçirilməlidir. Bəli, mən Cəfər Vəliyevin dediyi sözləri təsdiq edirəm ki, bizim icra
orqanları gərək seçkilərə qədər lazımi təşkilati və təbliğati işlər aparsınlar ki, insanlar başa düşsünlər. Məsələn,
Nərimanov rayonunda bütün rayon seçki aparır. Gərək bu rayonun seçiciləri bilsinlər ki, ayın 26-da bələdiyyə
seçkisi var, seçki məntəqəsi filan yerdədir və gedib səs verməlidirlər. Bax, bu işi aparmaq lazımdır.
İcra orqanları seçicilərin seçki gününü bilmək, öz seçki hüququndan istifadə etmək, vətəndaşlıq borcunu
yerinə yetirmək vəzifələrini onlara anlatmaq sahəsində öz fəaliyyətlərini göstərməlidirlər. Amma seçki günü
kimisə məcbur etmək, yaxud seçki məntəqələrinə gələnlərin sayını süni surətdə artırmaq – bunlar hamısı böyük
qəbahətdir, seçki prosesini pozmaq deməkdir, bizim bütün işimizə zərər vurmaqdır.
Beləliklə, hərə öz funksiyasını, səlahiyyətini bilməlidir, bu səlahiyyət çərçivəsində hərəkət etməlidir və onun
üzərinə düşən vəzifələri tamamilə yerinə yetirməlidir.
Mən bugünkü müşavirənin əvvəlində də dedim ki, bizim məqsədimiz seçkiləri kiməsə demokratik
göstərməkdən ibarət deyildir. Bizim məqsədimiz həqiqətən demokratik seçkilər keçirməkdən ibarətdir. Real
vəziyyət bundan ibarətdir və bunu hamı başa düşməlidir ki, həm Azərbaycanda, həm də ölkəmizdən kənarda
təkcə respublikamızın əhalisi deyil, demokratiya yoluna qoşulmuş bizim kimi dövlətlərin əhalisi həmin o köhnə
psixologiyadan, əhval-ruhiyyədən tam aralana bilməyiblər. Burada başqa səbəblər yoxdur. Onlar bəzən çox təbii
hərəkətlər edirlər, anlamadan səhvlər buraxırlar, sadəcə, hesab edirlər ki, belə də ola bilər. Məsələn, bizə irad
tuturlar ki, nə üçün ailə başçısı gəlib arvadının, uşağının, bacısının, qonşusunun əvəzinə səs verir. Keçmişdə bu,
belə olubdur, heç kəs buna mane olmayıbdır və heç kəs də deməyibdir ki, o, demokratik seçkini pozur. Amma
bu, indi belə ola bilməz.
Əgər insanlar bu sistemə öyrəniblərsə, ondan indi də ayrıla bilmirlər. Xalqımızın mentaliteti belədir, - bunu
açıq demək lazımdır, - bəzi yerlərdə düşünürlər ki, «mənim arvadım niyə gərək seçki məntəqəsinə getsin, gedib
onun səsini mən verəcəyəm, onsuz da onun səsi həqiqətən mənim səsimdir». Mən bu fikirdəyəm və inanmıram
ki, bizim hansısa ailədə ərlə arvad arasında namizədə səs vermək barədə fikir ayrılığı olsun. Başqa yerlərdə ola
bilər, ancaq Azərbaycanda hələ ki, bu, ola bilməz.
Reallıq bundan ibarətdir. İndi bu reallığı qəbul etmək mümkün deyildir, biz də qəbul edə bilmərik. Amma
müşahidə aparanlar bunu heç anlaya bilmirlər. Ona görə də gərək insanların psixologiyası artıq dəyişilsin.
İnsanların psixologiyası bir gündə dəyişilmir. Onlara anlatmaq, onları başa salmaq lazımdır. Bunu etmək üçün
dövlət işində işləyən adamların özlərinin psixologiyası gərək dəyişsin. Bax, dərd də burasındadır ki, biz dövlət
orqanlarında çalışan insanların özlərinin psixologiyasını hələ tam dəyişdirə bilməmişik. Əgər dəyişdirə bilmiş
olsaydıq, - rayonda icra hakimiyyəti başçısından böyük vəzifəli şəxs yoxdur, - niyə o bu səhvləri buraxır, bunu
nə üçün edir? Demək, o özü keçmiş psixologiya ilə yaşayır. Özü bununla yaşayanda, demək, seçicinin də
keçmiş psixologiyasına bəraət qazandırır. Hesab edir ki, əksinə, bu, normal haldır.
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Düzdür, qarşıdakı bələdiyyə seçkiləri o qədər də böyük həcmdə deyil, müəyyən bir lokal seçkilərdir. Ancaq
biz burada da addımbaaddım irəliyə getməliyik.
Biz payızda Azərbaycanın Milli Məclisinə seçkilər keçirəcəyik. İndi bu seçkilərə hazırlıq işinə başlayırıq. Bu
yaxınlarda seçki qanunu qəbul olunacaqdır. Çox ciddi hazırlıq aparılmalıdır ki, bu seçkilər demokratiyanın
təmin edilməsi nöqteyi-nəzərindən keçmiş seçkilərdən daha da yüksək səviyyədə keçirilsin. Bunun üçün də hər
bir vasitədən, o cümlədən, məsələn, martın 26-da keçiriləcək bələdiyyə seçkilərindən hamımız səmərəli istifadə
etməliyik ki, insanların mentalitetində, psixologiyasında dəyişiklik əmələ gətirək. İnsanların hamısını da olmasa,
heç olmasa tam əksəriyyətini bu demokratik prinsiplərə alışdıraq. Onlar buna alışsınlar, onu qavrasınlar. Çünki
bundan sonra, gələcəkdə bizim ölkəmiz, xalqımız, millətimiz bu qanunlar, bu prinsiplər əsasında yaşayacaqlar.
Cəfər Vəliyev buradakı çıxışında dedi ki, müşahidəçilər gələcəklər, yerlərdə olacaqlar. Özü də bildirdi ki, bir
az səhər, bir az axşam olacaqlar. Bu informasiya bəlkə lazımdır. Ancaq mən onu bildirmək istəyirəm ki, biz öz
işimizi Konstitusiyamızın, demokratiyanın tələbləri əsasında şüurlu olaraq özümüz qurmalıyıq. Belə qurmaq
ona görə deyil ki, müşahidəçi gələndə görsün ki, biz bunu belə etmişik. Əgər müşahidəçi yoxdursa, demək,
pozuntuya yol vermək olar? Biz işimizi müşahidəçilərə görə qurmamalıyıq. Bilin, bax, bilin, hamı da, bütün
Azərbaycan vətəndaşları da bilsin – biz müşahidəçilərə görə yox, özümüz bu yolla gedirik və bunu özümüz
təmin etməliyik – müşahidəçi varsa da, yoxsa da, seçkinin gedişini səhər, yaxud axşam müşahidə edəcək. İndi
belə fikir yarana bilər ki, o, səhər, yaxud axşam müşahidə edəcək, günorta müşahidəçi olmayacaq, qanunu
pozmaq olar. Cəfər Vəliyev, sənin sözündən belə çıxır? Gərək sən özün düzgün başa düşəsən. Başa düşürsən ki,
bu da köhnə mentalitetin nəticəsidir.
Bəli, mən bunu qəti deyirəm, siz bunları bilin, heç bir müşahidəçi Azərbaycanda çoxsaylı seçki
məntəqələrinin heç də hamısını müşahidə edə bilməz. Gətirib hər məntəqəyə bir nəfər müşahidəçi də qoysan, o
hər şeyi tam müşahidə edə bilməz. Ona görə bu müşahidəçilərin də fikirləri müəyyən qədər nisbi xarakter
daşıyır. Ancaq təbiidir ki, onlar ayrı-ayrı bölgələrdə, məntəqələrdə olan vəziyyəti ümumiləşdirirlər və seçkilərə
ümumi qiymət verirlər. Bu da onların prinsipidir. Nə etməli, biz onu dəyişdirə bilmərik. Amma özümüz demokratiyanı doğrudan da təmin etmək istəyiriksə, biz müşahidəçilərə heç fikir verməməliyik. Müşahidəçi gəlirgəlsin, gəlmir-gəlməsin. Bunu biz özümüz şüurlu surətdə edirik. Bu, bizim demokratiyaya bağlılığımızdır. Bunu
ona görə etmirik ki, müşahidəçi gəlib bizim haqqımızda yaxşı fikir desin. Bunu ona görə edirik ki, xalqımızı
demokratik prinsiplərə alışdıraq, demokratik yolla aparaq. Biz bunu məhz ona görə edirik.
Güman edirəm ki, mənim bu sözlərim televiziya ilə veriləcəkdir. Mən sizdən tələb edirəm və bütün
vətəndaşlara müraciət edirəm – artıq hamı anlasın ki, biz müstəqillik qazandıqdan sonra, xüsusən son 5–6 ildə
Azərbaycanda demokratik prinsipləri ardıcıl surətdə tətbiq edirik, çox işlər görmüşük, çoxlu nailiyyətlərimiz
vardır.
Biz bu işləri bundan sonra da görəcəyik, nailiyyətlərimiz bundan da artıq olacaqdır. Ancaq bir şərtlə: əgər biz
ümumiyyətlə, millətimizin mentalitetində köklü dəyişikliklər edə bilsək, ayrı-ayrı insanları – insanların
əksəriyyəti artıq bu demokratik prinsipləri qavrayıblar, ona alışıblar – o hissənin ki, hələ bunu anlamayıb,
qavramayıb, buna alışmayıbdır, onların səviyyəsini seçkidən-seçkiyə qaldırsaq, onda 1000 nəfər, 100 nəfər, 50
nəfər müşahidəçi gəlməsinin bizim üçün fərqi olmayacaqdır. Yəni onu deyirəm ki, biz bu işləri müşahidəçilərdən yaxşı qiymət almaq üçün etmirik. Bu, bizim özümüzün prinsiplərimizdir. Bu, Azərbaycan prezidenti kimi mənim prinsiplərimdir. Bunu bilin, hamı, hər bir dövlət adamı, vətəndaş bilsin. Mən bu prinsiplərdən
dönməyəcəyəm. Əgər kim mənim fəaliyyətimi dəstəkləyirsə, əgər kim bir prezident kimi mənə həqiqətən
hörmət edirsə, o bu prinsiplər yolu ilə getməlidir. Onda bizim ölkəmizi mənim bax, bu siyasətim əsasında
istənilən səviyyəyə qaldıracağıq.
Bilməlisiniz ki, ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən bizim ölkəmizə xüsusi maraq, diqqət, bəzi səbəblərdən
subyektiv münasibətlər vardır. Bunu bilməlisiniz. Bizim ölkəmiz barəsində dünyada ikili standartlar vardır. Bu
ikili standartlar da həmişə Azərbaycana zərbələr vurub. Ona görə hər halda biz demokratiya yoluna düşmüşüksə,
gərək bu yolla gedən başqa ölkələrdən demokratiya prinsiplərini daha da yüksəklərə qaldıraq, daha da dərinlərə
salaq, insanları buna daha da çox alışdıraq ki, ölkəmizə ikili standartlar nöqteyi-nəzərindən baxan adamlar bir
söz tapa bilməsinlər.
Yenə də deyirəm, şəxsən mənim sözlərim o məqsəd daşımır ki, biz kimdənsə əla, yaxud yaxşı qiymət alaq,
yox. İndi gəlin hər birimiz sadəcə, özümüzə baxaq. Hər birimiz gənclik dövrü keçirmişik, oxumuşuq. Kim orta
məktəbdə də, ali məktəbdə də dərsi həqiqətən yaxşı oxuyubsa, çalışıbsa, o, həmişə yaxşı qiymət alıbdır.
Doğrudur, orada da müəllimlərin bəziləri subyektivlik edirlər. Amma nə qədər subyektivlik etsələr də, yenə də
yaxşı oxuyan tələbə öz biliyi ilə subyektivliyi, necə deyərlər, vurur, yarıb keçir. Amma kim yaxşı oxumayıbsa,
elə vaxtını keçiribsə, yaxud tanışlıqla 3-4 dənə qiymət alıb, ya da elə-belə qalıbdır.
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Bax, bu, sadə bir misaldır. Mən bu misalı niyə çəkirəm? Hər bir şey belədir. Əgər işi yaxşı görürüksə, bizə
qarşı lap qərəzli qüvvələr də məcbur olacaqlar ki, bu yaxşı işi artıq dərk edə bilsinlər, yaxşı işin yaxşı olduğunu
etiraf etsinlər. Onlar buna məcbur olacaqlar. Amma bu işi ortabab, yaxud zəif etsək, sonra da çalışsaq ki,
müşahidəçi bunu gördü, onu görmədi, - onda biz yaxşı nailiyyət əldə edə bilməyəcəyik.
Mənim tələblərim bundan ibarətdir. Hüquq-mühafizə orqanlarından, daxili işlər nazirindən tələb edirəm ki,
bir dənə işə qarışmayasınız. Başa düşdünüz? Bir dənə işə qarışmayın. Polisdə bu xəstəlikdir ki, gərək mütləq
gəlib seçki məntəqəsinin içinə girsin, ya gəlib onun kənarında, yaxud da başqa yerdə dursun. Nəyə görə? «Mən
də burada varam». Ay balam, əl çək, sən varsan, biz səni başqa yerdə görək. Qardaş, biz səni burada görmək
istəmirik. Başa düşdün? Əyləşin.
Rabitə naziri Nadir Əhmədov, orda-burda çox danışırsan ki, rabitə belə gəldi, elə getdi, filan işlər görürsən.
Səndən tələb edirəm ki, bütün seçki məntəqələrində rabitə bir saniyə də kəsilməsin. Anladın? Əyləş.
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Müslüm İmanov, mən bilirəm ki, elektrik enerjisi
təchizatında indi müəyyən çətinliklər vardır. Amma bu məntəqələr şəxsən sənin xüsusi nəzarətin altında
olmalıdır. Seçkilər başlanandan qurtaranadək elektrik enerjisi verilməsində bir yerdə bir saniyə də fasilə
olmamalıdır. Anladınmı? Əyləş.
Mənim bu tələblərim hamıya aiddir. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, icra hakimiyyəti başçılarına yenə də
deyirəm – əgər istəyirsinizsə ki, bundan sonra sizə yenə də etimad göstərilsin, Azərbaycan prezidenti tərəfindən
yenə də dəstəklənəsiniz, bu yolla gedin. Ancaq əgər bu yolla getməsəniz, gec-tez mənimki sizinlə
tutmayacaqdır. Bunu bilin.
Bu kəskin sözləri deyərək, mən eyni zamanda inanıram ki, Cəfər Vəliyevin rəhbərliyi altında Mərkəzi Seçki
Komissiyasının gördüyü çox işlər,- mən bunu yüksək qiymətləndirirəm, - ərazi seçki komissiyalarında, başqa
komissiyalarda aparılan işlər öz nəticəsini verəcəkdir, buraya toplaşanların hamısı, hər kəs bu işin həyata
keçirilməsinə öz xidmətini göstərəcək, payını verəcəkdir.
Bələdiyyə seçkiləri tamamilə qurtarandan sonra - bu proses indi artıq gedir – gərək bu bələdiyyələrin
işlərinin təşkil edilməsi məsələsi ilə ciddi məşğul olunsun. Ancaq bu proses güclənməlidir. Prezidentin icra
aparatı və başqa orqanlar bu işləri aparırlar. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən sadəcə, bu fürsətdən
istifadə edib icra hakimiyyəti başçılarına - burada olanlara da, olmayanlara da bildirmək istəyirəm ki, seçilmiş
bələdiyyələrin işinin təşkil edilməsinə hər bir yardımı göstərmək lazımdır. Yenə də deyirəm, bu, bizim üçün
yeni bir strukturdur. Bələdiyyələrin seçilməsi və onların anlanılması o qədər asan bir şey deyildir. Ancaq
bələdiyyələrin fəaliyyəti üçün şərait yaradılması, onların fəaliyyətinin təmin olunması bunlardan da çətindir.
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifəsi bunu təmin etməkdən ibarətdir.
Sağ olun. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm!
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BAKIDA QOŞAQALA QAPISI ÖNÜNDƏ KEÇİRİLƏN NOVRUZ BAYRAMI
ŞƏNLİYİNDƏ NİTQİ
21 mart 2000-ci il
Əziz həmvətənlər, əziz bacılar, qardaşlar!
Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin hörmətli sakinləri!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizin hamınızı əziz bayramımız Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və hər birinizə,
hər bir Azərbaycan vətəndaşına cansağlığı, səadət və xoşbəxtlik arzulayıram.
Novruz bayramı Azərbaycan xalqının, azərbaycanlıların ən əziz bayramıdır. Hər xalqın tarix boyu yaranmış
və ənənəyə çevrilmiş bayramları vardır. Azərbaycan xalqının da bayramları vardır. Bunların bir qismi dövlət
bayramlarıdır, bir qismi xalq, dini bayramlarıdır. Bütün bu bayramların içərisində millətimiz üçün, xalqımız üçün,
hər bir azərbaycanlı üçün ən əziz, ən doğma, ən sevimli bayram Novruz bayramıdır.
Novruz bayramının qədim tarixi vardır. Bizim tarixçilərimiz bunu indiyə qədər araşdırırlar. Amma nə qədər
araşdırsalar da onun o qədər dərin kökləri olduğunu aşkar edirlər. Məlumdur ki, Novruz bayramı bütün
bayramlardan ona görə seçilir ki, bu, təbiətdən, elmi əsaslardan meydana gəlmiş bayramdır.
Dünən biz gecənin-gündüzün bərabərləşdiyini müşahidə etdik. Məhz bu dəqiqələrdə, bu gündə Novruz
bayramı başlayır və bir bayram kimi qeyd edilir. Yəni bu bayramın, yenə də deyirəm, bəlkə də dünyada olan
bütün xalqların bayramlarından fərqi odur ki, bu, təbiətlə, kainatla əlaqədardır, bunun elmi əsasları var. Bu
bayram min illər boyu bizim xalqımızın qəlbinə daxil olub və çox dərin köklər salıbdır. Ona görə də bu bayramı
hər bir azərbaycanlı öz doğma bayramı kimi keçirir.
Vaxt var idi ki, bu bayram bəzi səbəblərdən qadağan olunmuşdu. Ancaq həmin onillikləri biz hamımız bir
yerdə yaşamışıq və hamımız da bilirik ki, heç kim bu qadağaya fikir verməyibdir və öz bayramını edibdir. Bu
bayram elə bayramdır ki, özünün maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq hər bir insan - zəngin adam da, orta
yaşayan da, lap kasıb şəraitdə yaşayan insan da onu bayram edir. O illər ki, bizim bu ümumxalq bayramının
keçirilməsinə imkan yox idi, hər kəsin evində mütləq səməni də, rənglənmiş yumurtalar da, plov da var idi. Ən
azı bu idi, hər kəs bunu edə bilirdi. Amma kimlər isə bundan çox edə bilirdi – şəkərbura, əlbəttə ki, paxlava,
başqa şirniyyatlar... Kimsə bundan çox edə bilsəydi də, elə ailə tapmaq olmazdı ki, bu bayramın əlamətlərindən
o günlər istifadə etməsinlər və bayramı qeyd etməsinlər.
Ona görə bu, azərbaycanlıların, Azərbaycan xalqının qəlbinin bayramıdır. Bu bayramı heç kəs əmrlə
yaratmayıbdır. Onu da demək istəyirəm ki, zorla, əmrlə insanları hansısa bayramı keçirməyə məcbur etmək
çətindir. Təbii ki, olubdur – bəzən xüsusi, siyasi məqsədlərlə – hamı bunu bayram edib. Amma Novruz
bayramının fərqi ondan ibarətdir ki, bunun nə siyasi, nə də iqtisadi mənası var. Bu, ancaq bahar bayramıdır,
təbiətin bizə bəxş etdiyi bayramdır, elmi əsaslardan irəliyə gələn bayramdır. Bu, azərbaycanlıların bayramıdır.
Bu bayram bir də onunla fərqlənir və səciyyələnir ki, bu bayramda siyasi baxışlarından, siyasi
dünyagörüşündən asılı olmayaraq hamı bayram edir. Əgər bu günümüzü götürsək, iqtidar da, müxalifət də
bayram edir, bir-birini sevən də bayram edir, bir-birinə düşmən olan da. Amma bayramın bizə bəxş etdiyi ən
gözəl nemət ondan ibarətdir ki, qədim zamanlardan bu bayramda insanlar kin-küdurəti unudur, küsülülər barışır,
ziddiyyətlər aradan götürülür. Demək, bu, dostluq, həmrəylik, yüksək mənəviyyat bayramıdır. Ona görə də
Novruz bayramını hər il böyük el bayramı kimi, hər bir insanın şəxsi bayramı kimi qeyd edərək biz istəyirik, arzu
edirik və bu, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin arzusudur ki, ölkəmizdə milli həmrəylik, vətəndaş həmrəyliyi, birliyi olsun. Bu ali məqsədləri, ali fikirləri ulu babalarımız bizə nəsihət ediblər. Bu bayram yaranandan onun
xüsusiyyətləri insanları həmişə dostluğa, həmrəyliyə, qarşılıqlı anlaşmaya dəvət edibdir.
Bu bayram həmişə arzular bayramıdır. İnsan bu bayramı keçirərkən arzu edib. Bahar gəlir, yeni il gəlir,
Novruz bayramıdır, hər kəsin arzusu var, hər insanın öz arzusu var. Eyni zamanda bizim xalqımızın,
millətimizin arzusu vardır.
Mən bu bayram günü hamının öz arzularına, niyyətlərinə çatmasını istəyirəm. Arzu edirəm ki, hər bir
insanın, hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzusu bu il yerinə yetsin. Amma eyni zamanda, bizim hamımızın
ümummilli, ümumxalq arzumuz vardır. Bu arzu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da
möhkəmlənsin, inkişaf etsin.
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Biz səkkiz ildir ki, bu bayramı bir müstəqil dövlət kimi, azad xalq kimi qeyd edirik. Ona görə də hamımızın
ümumi arzumuz odur ki, bizim bu milli azadlığımız, bizim dövlət müstəqilliyimiz daimi olsun, əbədi olsun. Biz
hamımız bu arzularla yaşayırıq və tam əminəm ki, bu arzularımıza ilbəil nail olacağıq.
Novruz bayramında adətən insanlar istəyirlər ki, dərddən-qəmdən xilas olsunlar, dərddən-qəmdən
uzaqlaşsınlar, ya da bundan sonra dərd-qəm olmasın. Hamıya arzu edirəm ki, bu il, bu bayramdan sonra heç
kəsin dərdi-qəmi olmasın. Olsa da elə olsun ki, insanlar o dərdi-qəmi, kədəri keçirə bilsinlər.
Amma yenə də xalqımızın, millətimizin ümummilli, ümumxalq dərdi, qəmi vardır. O da Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən pozulması, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində
torpaqlarımızın böyük bir qisminin işğal olunmasıdır, işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq
soydaşlarımızın didərgin düşməsi və ağır vəziyyətdə yaşamasıdır. Bu, bizim ümumi qəmimiz, dərdimiz,
kədərimizdir. Ancaq bu dərdi çəkərək biz heç də sınmırıq, ağlamırıq, inildəmirik. Biz bu dərdi mərdliklə,
dəyanətlə çəkirik. Eyni zamanda çalışırıq və çalışacağıq ki, bu dərddən-qəmdən xilas olaq. Əminəm ki, biz
bundan xilas olacağıq.
Ancaq indi bu bayramı çadırlarda keçirənlər də vardır. Evini-eşiyini itirmiş, ayrı-ayrı yerlərdə əlverişsiz
şəraitdə yaşayanlar da vardır. Mən şübhə etmirəm ki, - bu da bayramın xüsusiyyətidir, - hər bir çadırda bu gecə
şam yandırılıbdır, bayram yeməyi bişirilib, bayram keçirilibdir. Əvvəl mən bunu dedim ki, xalqımız ən ağır
zamanlarda, ən ağır yaşayış şəraitində bu bayramı edibdir. İnanıram ki, bu gün qaçqınların və köçkünlərin
məskunlaşdıqları çadır şəhərciklərində də belə bayram əhval-ruhiyyəsi vardır.
Onlar da sizin kimi, hamımız kimi çalırlar, oynayırlar, bayram edirlər. Çünki bu, bizim millətimizin
xüsusiyyətidir – sınmamaq, əyilməmək, dərdə dözümlü olmaq. Bəli, bizim millətimiz məğrur, cəsur, qəhrəman
millətdir. Bizim millətimiz eyni zamanda çox dərdə dözümlü millətdir. Bunların hamısı ilə birlikdə, bizim
millətimiz öz iradəsinə inanan və öz məqsədlərinə nail olmağa inanan millətdir. Bunları deyərək, bunları hər
gün hiss edərək mən sizə və bütün Azərbaycan vətəndaşlarına deyirəm ki, bu günlər çadır şəhərciklərində yaşayan insanlar da bayram edirlər.
Mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Ancaq o soydaşlarımızı xüsusi təbrik edirəm. Onlara bir daha bildirirəm
ki, bizim apardığımız işlər, həyata keçirdiyimiz tədbirlər, - bu işləri ardıcıl aparırıq, - Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqlarının azad olunmasını, respublikamızın ərazi bütövlüyünü təmin edəcək, işğal olunmuş
torpaqlardan didərgin düşmüş insanlar öz elinə-obasına qayıdacaq və o gün gələcəkdir ki, o yerlərdə bayram
tonqalı yandırılacaqdır, bayram şənlikləri, yığıncaqları keçiriləcəkdir. O yerlərdə hər kəs öz evində bayram
axşamı plov, paxlava bişirəcəkdir, bayramı öz evində edəcəkdir.
Əziz dostlar, əziz bacılar və qardaşlar!
Bizim həyatımızın son illər çox müsbət cəhətləri də var, ancaq eyni zamanda bizi narahat edən cəhətləri də
vardır. Biz bunların hamısını ədalətli qiymətləndiririk. Çatışmazlıqları, nöqsanları heç vaxt gizlətmirik. Amma
nailiyyətləri də qeyd edirik və onlarla fəxr edirik. Çətinliklərə, nöqsanlara baxmayaraq indi, bu gün Bakıda da,
Azərbaycanın hər bir yerində də insanlar bayram əhval-ruhiyyəsindədirlər. Buraya toplaşanların hamısı, təkcə
burada deyil, mən bilirəm ki, indi Bakının bütün meydançalarında, küçələrində insanlar bayram şənlikləri
keçirirlər, bayram əhval-ruhiyyəsindədirlər.
Bu günlər, axşamlar fişəng partlamasının səsindən qulaq batır. Bizim hüquq-mühafizə orqanları bundan
qorxurlar və onu qadağan edirlər. Amma indi təsəvvür edin, bizdə fişəng istehsal olunmur. Bunu insanlar
hansısa ölkələrdən alırlar, gətirib burada satır, pul qazanırlar. İnsanların imkanları vardır ki, gedirlər, həmin o
fişəngə pul verirlər, alırlar və onu bir saat, iki saat içərisində partladırlar. Kimsə bundan narahat olur. Bəlkə,
deyək ki, bu, onun əhval-ruhiyyəsinə təsir edir. Amma məsələn, mən narahat olmuram. Bu, bizim xalqımızın
keçmiş adət-ənənəsidir. Amma o vaxtlar heç də bu qədər fişəng olmayıbdır. Kim ki, bir-iki fişəng qayıra
bilirdisə, o bunu edirdi. Amma indi Bakının küçələrində, orada-burada nə qədər fişəng səsləri eşidirik. Bu, nəyi
göstərir? Deməli, insanların əksəriyyəti elə yaşayırlar ki, hətta onların fişəng almağa və çox fişəng atmağa da
imkanları vardır. Demək istəmirəm ki, onların hər şeyi vardır. Yox. Amma bu bayram elə bayramdır ki, kimsə
bəlkə ona lazım olan başqa şeydən imtina edir, onu almır, yəni, necə deyərlər, boğazından kəsir, amma o fişəngi
alır, bu bayramı qeyd edir. Bax, budur bizim Novruz bayramımız.
Ona görə də bu bayram əhval-ruhiyyəsi, təbiidir ki, bizim hamımıza nikbinlik verir, hamımızda nikbin əhvalruhiyyə yaradır. Mən sizi əmin edirəm ki, bu nikbinliyə haqqımız var, əsasımız vardır. Çünki apardığımız
iqtisadi siyasət, daxili və xarici siyasət Azərbaycanın həyatını gündən-günə yaxşılaşdıracaq, insanların rifahı
yaxşılaşacaq, Azərbaycan yüksələcək və respublikamızda hər bir vətəndaş öz hüququndan istifadə edib rahat
yaşayacaqdır.
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Mən sizin hamınızı bir də təbrik edirəm, sizə cansağlığı arzu edirəm və arzu edirəm ki, həmişə belə gözəl
əhval-ruhiyyədə olasınız! Çox sağ olun.
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GÜRCÜSTANA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
22 mart 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, qonşu Gürcüstana rəsmi səfəriniz barədə nə deyə bilərsiniz və səfər
çərçivəsində hansı sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur?
C a v a b: Səfərim rəsmi səfərdir. Ümumiyyətlə, Gürcüstanla Azərbaycan arasında o qədər sıx əlaqələr var
ki, bütün səviyyələrdə – prezidentdən başlamış Baş nazir, nazirlər, bizim müxtəlif təşkilatlar daim bir-birinə,
yəni Gürcüstandan Azərbaycana, Azərbaycandan Gürcüstana səfərlər edirlər, müqavilələr imzalayırıq və
xüsusən əməli işlər aparırıq. Odur ki, Gürcüstan ilə bizim əlaqələrimizin xüsusi xarakterinə görə bu səfərlərin
çox olması da təbiidir.
Mən də ötən illərdə Gürcüstana çox getmişəm və Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze də Azərbaycana
çox gəlibdir. Ancaq mən dörd il bundan öncə ora rəsmi səfər etmişdim. Ondan sonra Şevardnadze bura rəsmi
səfər etmişdi. İndi bu, rəsmi səfərdir. Biz orada ətraflı danışıqlar aparacağıq, sənədlər də imzalayacağıq. Əsas
sənəd – siyasi sənəd, siyasi bəyanatdır, Gürcüstan prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin birgə bəyanatıdır.
Orada bizim bütün əlaqələrimizə aid, ümumiyyətlə, ölkələrimizin indiki vəziyyətinə aid, Qafqazdakı vəziyyətə
aid və beynəlxalq aləmdə gedən proseslərə aid məsələlərdə bizim eyni fikirdə olduğumuz əks ediləcəkdir. Bir
neçə başqa sənəd də vardır, onlar iqtisadi xarakter daşıyır.
S u a l: Cənab prezident, dünən Dağlıq Qarabağın separatçı liderinə sui-qəsd olubdur və o, indi
yaralıdır. Sizcə, bu hadisə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə nə dərəcədə təsir göstərə bilər?
C a v a b: Bilirsiniz, belə şeyləri bağlamaq lazım deyil. Bilirsiniz ki, Ermənistanda oktyabr ayının 27-də
böyük bir terror hadisəsi oldu və ondan sonra ümumiyyətlə, Ermənistanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət
gərginləşibdir.
Amma ondan da qabaq bizim aldığımız məlumatlara görə, Dağlıq Qarabağda da ictimai-siyasi vəziyyət
gərginləşmişdir. Bu ümumi gərginlik var və o, onların daxili işidir. Biz bu məsələlərin heç birinə qarışmırıq və
qarışmamalıyıq. Azərbaycan prezidenti kimi mənim mövqeyim bundan ibarətdir.
Doğrudur, keçmiş zamanlarda – 1991–1992–1993-cü illərdə Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət
gərgin olduğu halda, ağır olduğu halda, burada hakimiyyət mübarizəsi getdiyi halda, insanlar torpaqlarını
qorumaq əvəzinə, - yəni mən dövlət adamlarını, dövlət rəhbərlərini deyirəm, - bir-biri ilə vuruşurdular. Bu
zaman Ermənistan silahlı qüvvələri bu vəziyyətdən çox məharətlə istifadə etdilər və bizim torpaqların bir
qismini işğal etdilər.
Məsələn, torpaqların bir qisminin işğal edilməsi həmin o 1992–1993-cü illərə gəlib düşür və onun da başqa
səbəblərlə yanaşı, ən birinci səbəbi odur ki, Azərbaycanda birlik olmadı, torpaqlar uğrunda hamının birləşib
müharibə aparması, yaxud torpaqları müdafiə etməsi olmadı. Ermənilər də bundan məharətlə istifadə etdilər.
Ancaq bunlar hamısı keçmişdə qalıbdır. Biz sülh tərəfdarıyıq. Biz istəyirik ki, Ermənistanla Azərbaycan
arasındakı münaqişələri sülh yolu ilə həll edək. Ona görə də Ermənistanın daxilində, yaxud Dağlıq Qarabağda, baxmayaraq ki, o, bizim ərazimizdir, bizim torpağımızdır, amma faktiki olaraq bizim tabeliyimizdə deyildir, Dağlıq Qarabağda hansısa bir hadisə, daxili gərginlik, filan olursa, biz bunlara, sadəcə, olduqca soyuqqanlılıqla
yanaşmalıyıq, yəni heç bir müdaxilə etməməliyik, bundan heç bir istifadə etməməliyik və Ermənistanın daxili
məsələlərini Ermənistan özü həll etməlidir.
Oktyabr ayında Yerevanda olan terror hadisəsindən sonra mən Ermənistan prezidenti Koçaryanla həm
telefonla danışdım, həm də sonra görüşdük. O, mənə dəfələrlə dedi ki, bu terror hadisələrinin Ermənistan–
Azərbaycan münasibətlərinə, yaxud da apardığımız danışıqlara heç bir təsiri yoxdur və bu danışıqlarla heç bir
əlaqəsi yoxdur. Ona görə də mən bu gün də deyə bilərəm, - bəli, mən də eşitmişəm ki, orada, Dağlıq Qarabağda
belə bir terror olubdur. Ancaq güman edirəm və əminəm ki, bunun Ermənistan–Azərbaycan münasibətləri ilə
heç bir əlaqəsi yoxdur və bizim danışıq proseslərimiz ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. O, onların daxili işidir. Bizim
isə bu barədə mövqeyimiz bundan ibarət olmalıdır ki, qoy özləri daxili işlərini həll etsinlər. Bizə lazımdır ki,
məsələni sülh yolu ilə həll edək. Əgər mənim fikrimi bilmək istəyirsinizsə, məsələni sülh yolu ilə həll etmək
üçün biz istərdik ki, Ermənistanın daxilində də, Dağlıq Qarabağda da ictimai-siyasi sabitlik olsun, vəziyyət sabit
olsun. Əgər bu sabitlik olmasa, təbiidir ki, onlar bizimlə danışıq apara bilməzlər və biz sülhə nail ola bilmərik.
S u a l: Cənab prezident, Siz ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanda sabitlik
bərqərar olmaqla bərabər, Gürcüstanda yaşayan, qaçqınlıq təhlükəsi ilə üzləşən yarım milyondan artıq
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soydaşlarımızın taleyi faktiki olaraq həll edildi. Yəni onlar deportasiyadan xilas oldular. Səfəriniz
çərçivəsində soydaşlarımızla görüşünüz nəzərdə tutulurmu?
C a v a b: Bilirsiniz, mən soydaşlarımızla həmişə görüşürəm. Ümumiyyətlə, mən elə 70-ci illərdə də
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Azərbaycandan kənarda yaşayan bütün azərbaycanlılarla, Ermənistanda
yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti ilə, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti ilə daim
maraqlanırdım və imkan dairəsində onların vəziyyətinin – həm iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasına, həm də
onların dövlət işlərində iştirak etməsinə kömək etməyə çalışırdım. Ancaq həqiqət bundan ibarətdir ki, o illərdə
dövlət başçıları çox sözlər verirdilər, amma əməli olaraq az işlər görürdülər.
İndi, yeni mərhələdə Gürcüstan da müstəqildir, Azərbaycan da müstəqildir, Gürcüstan da, Azərbaycan da
ağır bir yol keçdi, daxili vətəndaş müharibəsi oldu. Bilirsiniz ki, o dövrdə Borçalı mahalında – təkcə Borçalıda
yox, Gürcüstanın başqa yerlərində də azərbaycanlılar yaşayırlar, - orada azərbaycanlıların vəziyyəti çox
ağırlaşmışdı. Sonra, 1993-cü ildə, yəqin siz bunu bilirsiniz, mən Azərbaycana gələndən sonra Gürcüstan –
Azərbaycan əlaqələrində çox keyfiyyətli dəyişikliklər əmələ gəldi. Eduard Şevardnadze ilə mənim keçmişdən
olan əlaqələrimiz və indi iki prezident kimi qarşımızda duran məsələlərin birgə həll edilməsinə səylərimiz onu
təmin edibdir ki, indi Gürcüstanda yaşayan 500 mindən çox azərbaycanlının vəziyyəti əvvəlkinə nisbətən
yaxşılaşır və biz də həmişə bunu müşahidə edirik. Çalışırıq ki, onlara yardım edək. Onlardan dörd nəfər son
seçkilərdə yenə də Gürcüstan parlamentinə deputat seçilibdir. Mənə deyirlər, bəlkə bir nəfər də sonra seçilsin.
Soydaşlarımızın Azərbaycan məktəblərində təhsil almalarına kömək edirik və başqa işlərinə kömək edirik.
Hər halda hesab edirəm ki, Gürcüstanda – Borçalı mahalında və bütün başqa bölgələrdə yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti indi əvvəlkilərə nisbətən daha yaxşıdır. Mən deyə bilmərəm ki, maddi vəziyyəti yaxşıdır, ancaq
onların ölkədə mövqeyi, yəni özlərini bir vətəndaş kimi hiss etməsi sahəsində onlar daha yüksək səviyyədədirlər
və mən hər dəfə nəinki səfərlərimdə, bütün danışıqlarımda bu məsələni əsas məsələ kimi qoyuram. Gürcüstanda
yaşayan azərbaycanlıların qarşısında özümü borclu hesab edirəm, onlara keçmişdə də qayğı göstərmişəm, bunu
indi də edirəm və nə qədər də varam – edəcəyəm.
S u a l: Cənab prezident, səfəriniz çərçivəsində Bakı-Ceyhan kəməri ilə əlaqədar tranzit tarifi üzrə
danışıqlarınız olacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz ki, orada hər şey həll olunubdur. Ancaq Gürcüstan tərəfindən bəzi şərtlər, bizim üçün,
nəinki bizim üçün, ümumiyyətlə, iqtisadi nöqteyi-nəzərdən heç bir çərçivəyə sığmayan bəzi məsələlər qaldırılır.
Bizim nümayəndə heyətləri görüşüblər. İki-üç gün bundan öncə mən bizim Dövlət Neft Şirkətində bu işlə
məşğul olan Valeh Ələsgərovu yenə də ora göndərmişəm. O, orada məşğul olur. İndi mən gələn kimi orada
məlumat alacağam ki, vəziyyət nə yerdədir. Çünki bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, tezliklə bu məsələləri
qurtaraq, kommersiya müqaviləsini imzalayaq, bu müqavilələr Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə parlamentlərinin ratifikasiyasından keçsin və tezliklə işə başlayaq.
Bir gün bundan öncə mən Türkiyənin prezidenti cənab Süleyman Dəmirəl ilə də bu barədə danışırdım. O da,
mən də, hamımız bu fikirdəyik. Çünki əgər bu, bir az geciksə, sonra ümumiyyətlə, bu kəmərin tikilməsi
müəyyən qədər gecikəcək və bu da hər bir ölkə üçün zərərdir.
S u a l : Cənab prezident, bazar günü Rusiyada keçiriləcək prezident seçkilərində Putinin qalib
gələcəyi şübhə doğurmur. Əgər Putin qalib gələrsə, Azərbaycana təsiri necə ola bilər?
C a v a b: Onu seçkidən sonra görərik.
S u a l: Cənab prezident, Gürcüstanda vaxtı yaxınlaşan prezident seçkilərini necə dəyərləndirirsiniz?
C a v a b: Sən iki dəfə sual verirsən, bu yazıqları qoymursan sual versinlər. Dəyərləndirirəm, indi gedib
orada dəyərləndirəcəyəm.
S u a l: Cənab prezident, Saparmurad Niyazov ilə telefon danışığınızda belə cümlə işlədilib ki, ola
bilsin, sənədlər Bakıda imzalanacaqdır.
C a v a b: Bəli, o özü bunu dedi ki, ola bilər, sənədlər Bakıda imzalansın. Mən də buna etiraz etmirəm.
Çünki ayın 8-də burada türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının görüşü olacaqdır. Əgər o bu addımı atıb bunu etsə,
biz buna etiraz etmirik.
J u r n a l i s t: Cənab prezident, mümkünsə...
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən mənə sual verirsən, sonra da gedib həmişə pis şeylər yazırsan. Mən də həmişə
sənə baxıram, görürəm ki, belə balaca qızsan.
J u r n a l i s t : Cənab prezident, bir qrup ziyalı son günlər dövlət himninin mətninə dəyişiklik edilməsi
haqqında təkliflər irəli sürüblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dövlət himninin?
J u r n a l i s t: Bəli. Əhməd Cavadın sözlərinə yazılmış himnin.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu bilmirəm.
S u a l: Bəxtiyar Vahadzadə redaktə edilməsini, Zəlimxan Yaqub ümumiyyətlə, dəyişilməsini təklif
edirlər. Sizin bu təkliflərə münasibətiniz necədir?
C a v a b: Vallah, mən bunu səndən eşidirəm. Ancaq əgər onlar bir dəyişiklik etmək istəyirsə, gərək bunu
mən prezident kimi biləm, ondan sonra öz fikrimi deyə bilərəm. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə, vaxtilə yazılmış
şeylərin dəyişilməsinin tərəfdarı deyiləm.
S u a l: Cənab prezident, deyirlər ki, Siz o vaxtkı hadisələrdə, çevriliş cəhdlərində iştirak etmiş bəzi
siyasi xadimləri əfv etmək fikrindəsiniz. Bu doğrudurmu?
C a v a b: Mən indiyədək nə qədər adamı əfv etmişəm. 5 mindən çox adamı əfv etmişəm. Yenə də əfv
edəcəyəm. Kim özünü yaxşı aparsa, əfv edəcəyəm. Sağ olun.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ TƏKTƏBƏK
GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Tbilisi,
«Krsanisi» dövlət iqamətgahı
22 mart 2000-ci il
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Əziz dostum, qardaşım, prezident Heydər Əliyev! Sizi Gürcüstan
torpağında qarşılamaq mənə böyük şərəf verir. Xoş gəlmisiniz. Sizin Gürcüstana səfərinizin xüsusi əhəmiyyəti
var.
Dəvətimi qəbul edib Tbilisiyə rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə ürəkdən minnətdarlığımı bildirirəm. Bu
səfər müstəqil dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ açır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gürcüstana rəsmi səfər etmək barədə dəvətə, mənə və Azərbaycan nümayəndə
heyətinə göstərilən səmimi və xoş münasibətə görə təşəkkür edirəm, əziz dostum və qardaşımla yenidən
görüşməyimdən dərin məmnunluq duyuram.
Biz bu gün müstəqil Azərbaycan və Gürcüstan dövlətləri arasında münasibətlərin inkişafına dair hərtərəfli,
geniş müzakirələr aparacaq, regional, beynəlxalq miqyaslı məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi edəcəyik.
Xəzərin zəngin karbohidrogen yataqlarının işlənilməsinə və enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqlinə, o
cümlədən XX əsrin sonunun ən böyük və nadir regional layihələrindən olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac
neft kəmərinin reallaşdırılması ilə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirməliyik.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e : Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə dair sazişin imzalanması məhz bu
layihənin təşəbbüskarı və müəllifi olan Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin ardıcıl və məqsədyönlü siyasəti,
qətiyyətli mövqeyi, əzmkarlığı sayəsində gerçəkləşdi. Tariflər məsələsinin həllində Sizin qərarınızı yüksək
qiymətləndirir və Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bütün bunlarla yanaşı əlbəttə ki, biz mühüm məsələ – Cənubi Qafqazda və ümumən
Qafqazda təhlükəsizlik məsələsi haqqında ətraflı fikir mübadiləsi aparmalıyıq. Onu da xüsusi qeyd etməyi vacib
bilirəm ki, ölkələrimiz arasındakı ənənəvi, tarixi dostluq münasibətlərinin müstəqillik dövründə daha da
dərinləşdirilməsinin və genişləndirilməsinin əhəmiyyəti xüsusi ilə böyükdür. Hələ 1996-cı ildə bəyan etdiyimiz
«Qafqazda sülh» təşəbbüsünün aktuallığını bir daha qeyd edərdim. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ və
Abxaziya-Gürcüstan münaqişələrinin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması, regionda sülhün, təhlükəsizliyin
və sabitliyin bərqərar edilməsi çox vacibdir.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Səmimi dostluq, mehriban qonşuluq və strateji tərəfdaşlıq əsasında qurulan
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin geniş imkanları və perspektivləri vardır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN VƏ GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ
EDUARD ŞEVARDNADZENİN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA HƏR
İKİ ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ARASINDA AZƏRBAYCAN–CÜRCÜSTAN
DANIŞIQLARINDA ÇIXIŞI
Tbilisi,
Gürcüstan prezidentinin iqamətgahı
22 mart 2000-ci il
Cox hörmətli Eduard Amvrosiyeviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Sizin hamınızı Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə ən dərin hörmət və
ehtiramımı bildirirəm.
Əziz dostum Eduard Amvrosiyeviç, Gürcüstana rəsmi səfərə gəlmək barədə dəvətinizə görə sizə təşəkkür
edirəm.
Xalqlarımız, ölkələrimiz arasında, habelə Gürcüstan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında
münasibətlər elə xarakter daşıyır ki, bəzən düşünürsən ki, dəvətlərə xüsusi lüzum yoxdur. Biz bir-birimizə
dəvətlərsiz, protokolsuz gəlib-gedirik və bu, bizim üçün adi praktikaya çevrilmişdir.
Mən Gürcüstana indiki dövrdə gəlməyi çox istəyirdim. Arzum yerinə yetdi, mən rəsmi dəvət aldım. Buna
görə sağ olun.
Səmimiyyətlə və mehribanlıqla qarşılandığımıza görə sizə təşəkkür edirəm. Təyyarənin pilləkəni yanından
başlayaraq indiyədək siz mənə, nümayəndə heyətimizin üzvlərinə, bizim səfərimizə çox böyük hörmət
göstərirsiniz. Sağ olun.
Təbii ki, bunun həmişə əhəmiyyəti var, hərçənd, təkrar edirəm, münasibətlərimiz adi protokol çərçivəsindən
o dərəcədə kənara çıxmışdır ki, burada da bütün bunlarsız ötüşmək olardı. Amma nə etmək olar, protokol
protokoldur.
Eduard Amvrosiyeviç, siz məlumat verdiniz ki, biz sizinlə, demək olar, iki saat təkbətək danışdıq. Əgər bu
protokol qaydası olmasaydı, əgər sonrakı tədbirlər olmasaydı, onda yəqin ki, daha çox danışmaq olardı. Lakin
hesab edirəm ki, bunun üçün hələ imkanımız olacaqdır. Qarşıda axşam, gecə, eləcə də sabahkı gün var.
İki saatlıq söhbətimiz barədə dediklərinizi tamamilə təsdiqləyirəm. Öz tərəfimdən demək istəyirəm ki, mən
dost, qardaş ölkəyə gəlmişəm.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlər həmişə çox mehriban və səmimi, qardaşcasına olmuşdur. Fəxr
edə bilərik ki, tarixdə xalqlarımız arasında heç zaman, heç bir münaqişə, toqquşma baş verməyibdir. Hərçənd belə
şeylər nəyisə bölüşdürə bilmədikdə bəzən hətta qardaşlar arasında da olur. Lakin Gürcüstan və Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə etdikdən sonra münasibətlərimiz keyfiyyətcə yeni xarakter almışdır. Hesab edirəm ki, bu dövr
ərzində dostluq münasibətlərimizin möhkəmlənməsi və inkişafı üçün çox işlər görülmüşdür.
Buna baxmayaraq, hər bir belə görüş yeni addımdır, yeni irəliləyişdir, dostluğun möhkəmlənməsi,
mövqelərin razılaşdırılması, fikir mübadiləsidir. Axı indi həyat bunu tələb edir. Biz çox mürəkkəb bir zəmanədə
yaşayırıq. Gürcüstanda da, Azərbaycanda da daxili və xarici problemlər olduqca çoxdur. Odur ki, fikir
mübadiləsi aparmağa, məsləhətləşməyə, bir-birinin rəyini öyrənməyə ehtiyac həmişə var. Buna görə də mən
bizim bu imkanımıza şadam.
Bu gün biz çox şeydən danışdıq. Bununla bərabər, mən belə başa düşdüm ki, noyabrın 18-də İstanbulda,
ATƏT-in üzvü olan dövlətlərin başçılarının görüşü zamanı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə dair imzalanmış
sazişin daha da rəsmiləşdirilməsi prosesinə nöqtə qoymağımız söhbətimizin ən qiymətli hissəsi olmuşdur.
Şübhəsiz ki, indiyədək gördüyümüz bütün işlər bizi indi olduğumuz səviyyəyə qaldırmışdır. Lakin bu, hələ
yalnız başlanğıcdır, biz bütün sahələrdə, xüsusən Xəzər dənizinin, habelə digər xəzəryanı regionların enerji
ehtiyatlarından istifadə edilməsi kimi sahədə əməkdaşlığımızın böyük yolunun əvvəlindəyik.
Çox böyük məmnunluq hissi ilə demək olar ki, biz uğurlu əməkdaşlığı təmin edə bilmişik. Biz Bakı–Tbilisi–
Ceyhan neft kəmərinin reallığa çevrilməsi üçün, bu sazişi İstanbulda təntənəli şəraitdə imzalamağın mümkün
olması üçün çox işlər görmüşük.
Bununla belə, məlum oldu ki, hələ həll edilməli məsələlər də qalmışdır. Bütün bu müddətdə biz onlarla
məşğul olmuşuq. Həqiqətən, ekspertlərimiz, - istər Gürcüstan tərəfindən, istərsə də Azərbaycan tərəfindən, - çox
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işləmişlər. Bununla belə, vaxt gedir. Müxtəlif dairələr noyabrda İstanbulda imzaladığımız sazişə müxtəlif cür
qiymət verirlər. Məlumdur ki, bu böyük layihənin çoxlu tərəfdarları olduğu kimi, çoxlu əleyhdarları da var.
Biz sizinlə bu layihənin iştirakçılarıyıq və əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələrin də, bu baxımdan bizi fəal
dəstəkləyən ölkələrin də olması məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin digər tərəfi isə ondan ibarətdir ki, ümumən
dünyada elə ölkələr və elə qüvvələr də var ki, onlar bunu istəmirlər. Əgər onlar bunu istəmirlərsə, deməli,
müstəqilliyimizin, Cənubi Qafqazda, bütün Qafqazda təhlükəsizliyin möhkəmlənməsini istəmirlər, Gürcüstanla
Azərbaycan arasında, təkcə bizim aramızda deyil, həm də Mərkəzi Asiya ölkələri, Azərbaycan, Gürcüstan,
Türkiyə və təbii ki, Avropa Birliyi, Qərb ölkələri arasında dostluğu istəmirlər.
Bu gün biz sizinlə həmin məsələ barəsində ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Nə gizlədim, mən buraya
gəlməyə hazırlaşarkən ekspertlərimizə indiyədək həll edilməmiş məsələnin qəti şəkildə həlli üçün, kommersiya
sazişinin imzalanması prosesini tamamilə başa çatdırmaq, müqavilənin ratifikasiyası və məsələnin əməli həllinə
başlamaq üçün yollar tapmağı tapşırdım.
Məlumdur ki, söhbət tranzit tariflərindən gedirdi. Bu tariflər müəyyənləşdirilmişdi. Lakin Gürcüstanın daha
böyük tariflərə ehtiyacı vardı. Biz isə bundan ötrü imkanlar tapmalı idik. Odur ki, mən necə olursa-olsun
məsələnin həlli yolunu tapmağı tapşırdım. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindəki mütəxəssislərimiz gəlib dedilər
ki, özümüzdən kəsib Gürcüstana güzəştə getməkdən başqa ayrı yol yoxdur, bu halda məsələ həll edilə bilər.
Təbii ki, biz bütün bunları hərtərəfli müzakirə etdik və mən buna razılıq verməyi qərara aldım. Bu gün bunu
dostum Eduard Amvrosiyeviçə bildirdim. Düşünürəm ki, bununla da biz müzakirələrə son qoyduq, nöqtə
qoyduq. Biz hətta razılığa gəldik ki, aprel ayı ərzində bütün razılaşmalar aparılsın, bütün kommersiya sazişləri
imzalansın və aprelin axırlarında – mayın əvvəllərində bu sənədlər ratifikasiya edilmək üçün Gürcüstan,
Azərbaycan və Türkiyə parlamentlərinə verilsin.
Yəni, şadam ki, biz məsələnin həlli yolunu tapa bildik. Bu, Azərbaycanın Gürcüstana münasibətini, bizi nə
kimi böyük dostluq hissləri birləşdirdiyini, ölkəmizin bu dostluq hisslərini necə yüksək qiymətləndirdiyini,
onların möhkəmlənməsinə və inkişafına nə kimi əhəmiyyət verdiyini və nəyin naminə yeni güzəştlərə getdiyini
əyani şəkildə əks etdirir. Ona görə də şadam ki, biz bunu etməyə nail olduq. Düşünürəm ki, həmin məsələ bu
gün həll etdiyimiz ən mühüm məsələdir.
Əslinə qalsa, bizim indiyədək həll edə bilmədiyimiz məsələlər yoxdur və zənnimcə, gələcəkdə də ola bilməz.
Çünki indi Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlər səmimilik, mehriban qonşuluq, həqiqi dostluq
əsasında qurulur. Bu, xalqlarımızın, dövlətlərimizin hökmüdür, iradəsidir. Bu, Gürcüstan prezidentinin və
Azərbaycan prezidentinin iradəsidir.
Mən bütün bu prosesdə, yəni ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı və möhkəmlənməsi
prosesində dostum Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin rolunu və fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm.
Bunun keçmişdə də çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Lakin dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra bu, son
dərəcə mühümdür.
Vacib olan budur ki, biz dövlət müstəqilliyi mövqeyində, həqiqətən, möhkəm dayanmışıq. Demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət yaratmaq, onu möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatı bazar münasibətləri
əsasında inkişaf etdirmək, bütün ölkələrlə, xüsusən də qarşımızda duran sosial-iqtisadi məsələlərin həllində bizə
yardım göstərməkdən ötrü Gürcüstana da, Azərbaycana da öz sərmayələrini qoya bilən ölkələrlə
münasibətlərimizi möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək yolunu tutduğumuz barədə baxışlarımız da indiki halda
tamamilə uyğun gəlir.
Qafqazda, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələsi Gürcüstan üçün də, Azərbaycan üçün də çox mühüm
məsələdir. Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı, prezident Şevardnadze ilə prezident Əliyev arasındakı dostluq
münasibətləri Azərbaycanda da, Gürcüstanda da sabitliyin qorunub saxlanması, bu sabitliyin
möhkəmləndirilməsi və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün mühüm amildir.
Doğrudur, qarşımızda hələ çox problemlər durur. Bilirsiniz ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə
hələ həll edilməyibdir, Azərbaycan bu münaqişədən çox əzab-əziyyət çəkir - ölkəmizin ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır, bir milyondan çox azərbaycanlı öz doğma yerlərindən zorla
çıxarılmışdır və ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayır. Gürcüstan Abxaziya münaqişəsindən çox əziyyət çəkir,
rəqəmlər sizə məndən də yaxşı məlumdur.
Lakin, gördüyünüz kimi, bizim dostluğumuz da möhkəmdir, taleyimiz də çox oxşardır. Ona görə də
Qafqazda, Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin tamamilə təmin olunması, - yeri gəlmişkən, biz bu barədə ilk dəfə
1996-cı ilin martında Tbilisidə bəyanat vermişdik, - bütün bu məsələlərin həllini tələb edir.
Bununla yanaşı, biz bu məsələlərin həllini gözləyə bilmərik. Biz Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sülhün
təmin edilməsi üçün öz mövqelərimizi mümkün qədər möhkəmləndiririk. Burada da Gürcüstanın, həm prezident
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kimi, həm də dünya miqyasında çox nüfuzlu siyasi xadim kimi Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin böyük
rolu var.
Ona görə bu görüşümüz də bunların hamısını bir daha təsdiq edir ki, birlikdə həyata keçirməyə başladığımız
layihələr gerçəkləşəcək, həm iqtisadi, həm də siyasi əməkdaşlığımızı genişləndirmək üçün qarşımızda hələ çox
imkanlar vardır.
Eduard Amvrosiyeviç, dəvətə görə, bugünkü görüşə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm, bu gözəl
imkana görə şadam.
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AZƏRBAYCAN–GÜRCÜSTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN
SONRA BİRGƏ BƏYANAT VƏ MƏTBUAT KONFRANSI
22 mart 2000-ci il
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin dəvəti ilə 22–23 mart 2000-ci il tarixlərində Azərbaycan
Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev Gürcüstanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Ölkələrindəki siyasi, iqtisadi və sosial proseslərin gedişinə dair aparılmış danışıqlar və fikir mübadiləsi
zamanı ikitərəfli əməkdaşlığın daha da inkişafı və dərinləşməsi məsələləri, qarşılıqlı maraq kəsb edən aktual
regional və beynəlxalq problemlər müzakirə olunmuşdur.
Tərəflər iki dövlət arasındakı strateji tərəfdaşlığa əsaslanan ikitərəfli əlaqələrin yüksək səviyyəsini
məmnuniyyətlə təsdiq etmişlər.
Tərəflər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq müstəqil, suveren, demokratik Azərbaycan və
Gürcüstan dövlətlərinin qurulmasında, habelə XXI əsrdə dövlətlərarası münasibətlərin keyfiyyətcə yeni
səviyyəsinin inkişafı üçün qarşılıqlı surətdə maraqlı olduqlarını qeyd etmişlər.
Tərəflər XXI əsrdə ayırıcı xətlərsiz Avropanın qurulmasının tarixi zəruriliyini təsdiq etmişlər.
Tərəflər yeni beynəlxalq reallıqlar şəraitində regionda sabitliyin əsaslarının təmin edilməsi və təhlükəsizliyin
yeni sisteminin formalaşdırılması prosesinə yardım edilməsi baxımından Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığının
möhkəmləndirilməsinin artmaqda olan əhəmiyyətini qeyd etmişlər.
Tərəflər əmin olduqlarını bildirmişlər ki, dövlət suverenliyi, hüquq bərabərliyi, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin
toxunulmazlığı, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, mübahisələrin sülh yolu ilə həll olunması prinsiplərinə,
habelə hamı tərəfindən tanınmış digər beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə riayət olunması Cənubi
Qafqaz regionunda sülhün və təhlükəsizliyin təminatıdır.
Tərəflər region dövlətlərinin beynəlxalq miqyasda tanınmış sərhədlərinin zorla dəyişdirilməsinə yönəlmiş,
dövlətlərin təhlükəsizliyini və ərazi bütövlüyünü təhlükə altına alan, insan hüquqları və əsas azadlıqlarını,
demokratiya prinsiplərini və ümumbəşəri dəyərləri sarsıdan təcavüz aktlarını, təcavüzkar separatizmi və
terrorizmin bütün forma və təzahürlərini pisləmiş və bu təhlükələrə qarşı mübarizədə birgə fəaliyyəti inkişaf
etdirmək arzusunda olduqlarını bildirmişlər.
Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi haqqında 8 mart 1996-cı il tarixli müqavilə, 8 mart 1996-cı il tarixdə
Tbilisidə imzalanmış Qafqaz regionunda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq haqqında bəyannamə, Azərbaycan
Respublikası və Gürcüstan arasında strateji əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi haqqında 18 fevral 1997-ci il
tarixli bəyannamə qarşılıqlı münasibətlərin möhkəm bazasını təşkil edir və Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və
təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəldilmiş əsaslı sənədin hazırlanması üçün zəmin yaradır. Tərəflər Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Ə.Əliyevin Cənubi Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktı haqqında
ATƏT-in İstanbul sammitində irəli sürdüyü təklifi və ATƏT-in İstanbul sammitinin nəticələrini yüksək
qiymətləndirmiş, habelə XXI əsrdə Avropada Təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş
Avropa Təhlükəsizlik Xartiyasının və sammitin keçirildiyi zaman qəbul olunmuş digər sənədlərin mühüm
əhəmiyyətini qeyd etmişlər.
Tərəflər BMT, ATƏT, Avroatlantika Əməkdaşlıq Şurası, Avropa Şurası, MDB və digər beynəlxalq
təşkilatlar və forumlar çərçivəsində əməkdaşlığı gələcəkdə də davam etdirməyə hazır olduqlarını bildirmiş və
Avropa təhlükəsizliyinin yeni strukturunun səmərəliliyinin, hər şeydən əvvəl, bütün dövlətlər tərəfindən
götürülmüş öhdəliklərin lazımi şəkildə yerinə yetirilməsindən, ATƏT, Avropa Şurası, Avroatlantika
Əməkdaşlıq Şurası, Avropa Birliyi, NATO, BMT arasında qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmlərinin yaradılmasından
asılı olacağını təsdiq etmişlər.
Tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Gürcüstanda Abxaziya münaqişəsi üzrə BMT və ATƏT-in
qərarlarının və bu təşkilatlar çərçivəsində qəbul olunmuş digər sənədlərin tezliklə həyata keçirilməsinin
zəruriliyini təsdiq etmişlər. Tərəflər qəti əmin olduqlarını bildirmişlər ki, bu münaqişələrin həlli dövlətlərin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət və riayət edilməsinə əsaslanmalıdır və
Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında sülhün, sabitliyin və etimadın əldə olunması üçün etibarlı təminat
yaradacaqdır.
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Tərəflər GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsindən məmnun olduqlarını
bildirmiş və müntəzəm məsləhətləşmələr və qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmlərini təkmilləşdirmək və
möhkəmləndirmək niyyətində olduqlarını təsdiq etmişlər.
Tərəflər Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin tam miqyaslı fəaliyyətinin, böyük İpək yolunun bərpası, TRASEKA
və İNOGEYT proqramlarının reallaşdırılmasının tezləşdirilməsi məqsədi ilə birgə əməli tədbirlərin həyata
keçirilməsinin müstəsna əhəmiyyətini qeyd etmişlər.
Danışıqlar zamanı prezidentlər Xəzər regionundan neftin nəqlində əsas ixrac neft boru kəməri kimi BakıTbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin tikilməsi və istismara verilməsi üzrə, o cümlədən tranzit üçün tariflər üzrə
bütün əsas prinsipial məsələləri tamamilə razılaşdırmış və cari ilin aprel ayında bütün zəruri sənədlərin
hazırlanmasının başa çatdırılmasına tam hazır olduqlarını təsdiq etmişlər.
Tərəflər enerji daşıyıcılarının beynəlxalq bazarlara nəqli üzrə Transxəzər əməkdaşlığı prosesinin hərtərəfli
inkişafı və dərinləşdirilməsində maraqlı olduqlarını bildirmişlər.
Prezidentlər Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlığının inkişafını müsbət qiymətləndirmiş və bu təşkilatın
institusional cəhətdən möhkəmləndirilməsi üzrə görülmüş tədbirlərin vacibliyini qeyd etmişlər.
Tərəflər demokratik dəyişikliklərə, insan hüquqlarının qorunmasına, milli azlıqların hüquqlarına hörmət
edilməsinə, BMT və ATƏT-in əsas sənədlərindən irəli gələn bütün öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə sadiq
olduqlarını bir daha təsdiq etmiş və hüquqi demokratik dövlətlər qurmaq əzmində olduqlarını qeyd etmişlər.
Tərəflər Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiya və demarkasiyasının
mühüm əhəmiyyətini qeyd etmiş və dövlət komissiyalarının işinin davam etdirilməsinin zəruriliyini təsdiq
etmişlər.
Tərəflər təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə əməkdaşlığın inkişafı və dərinləşməsində səyləri və
hərtərəfli mübadilələri dəstəklədiklərini ifadə etmişlər.
Tərəflər iqtisadiyyatın bütün sahələrində qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafına kömək etmək, həmçinin
bu əməkdaşlıq üçün əlverişli şəraitin təmin olunmasına dair tədbirlər həyata keçirmək əzmində olduqlarını
təsdiq etmişlər.
Tərəflər Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların və müvafiq olaraq, Azərbaycanda yaşayan gürcülərin hüquqlarına riayət olunması və mənafelərinin qorunması məsələlərinə böyük əhəmiyyət verdiklərini və onlara qayğı
göstərilməsini dövlət siyasətinin mühüm sahəsi hesab etdiklərini bir daha təsdiq etmişlər.
Tərəflər həyata keçirilmiş səfərin nəticələrini müsbət qiymətləndirərək və danışıqların səmərəli xarakterini
qeyd edərək, əməkdaşlığın mehriban qonşuluq, dostluq və qarşılıqlı yardım ruhunda davam etdirilməsinə və
genişləndirilməsinə səy göstərəcəklərini bəyan etmişlər.
Tbilisi şəhərində 22 mart 2000-ci il tarixdə, hər biri Azərbaycan, gürcü və rus dillərində olmaqla iki əsl
nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Heydər Əliyev

Gürcüstan
Prezidenti
Eduard Şevardnadze

***
S u a l: (Gürcüstan televiziyasının 1-ci kanalı): Sual hər iki prezidentədir. Tariflər üzrə razılaşma əldə
olunduğu barədə sizin bəyanatlarınızla əlaqədar xahiş edirəm dəqiqləşdirəsiniz - konkret olaraq hansı
tarif barədə qərar qəbul edilmişdir?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Tariflər elə tariflərdir. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri çəkilir və tariflərin
səviyyəsi də, təbii olaraq, bu kəmərin gücü, buraxılış qabiliyyəti nəzərə alınaraq müəyyən ediləcəkdir. Biz
normalar barəsində razılığa gəldik.
O ki qaldı daha konkret rəqəmlərə və konkret faktlara, biz Heydər Əliyeviçlə sabah, yaxud birisi gün xüsusi
mətbuat konfransı keçirmək barədə razılığa gəlmişik. Məsələlərin bütün təfərrüatı, bütün kompleksi bu mətbuat
konfransında ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tarifin nə demək olduğu aydındır və yəqin ki, onu izah etməyə ehtiyac yoxdur.
Söhbət neft kəməri çəkilən ölkənin ərazisi ilə neft göndərilməsinə görə tranzit xidmətlərindən gedir. Bu neft
kəməri çox uzundur, təxminən 1800 kilometrdir, Bakıdan başlayıb Tbilisidən keçərək Türkiyənin Ceyhan
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limanınadək gedəcəkdir. Eduard Amvrosiyeviçin dediyi kimi, tariflərin dəyəri də hər ölkənin ərazisində neft
kəmərinin uzunluğundan asılı olaraq müəyyən edilir. Buna görə də nəqlə görə tarifləri, yəni onların
ərazilərindən çəkilmiş boru ilə neftin keçməsinə görə gəliri həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm də Türkiyə
öz ərazilərindəki boruların gücünə və uzunluğuna uyğun olaraq almalıdırlar.
İstanbulda əsas saziş imzalandıqdan sonra çoxsaylı danışıqlar aparıldı. Bəzi əməli məsələləri həll etmək üçün
Türkiyədə, Azərbaycanda, Tbilisidə danışıqlar keçirildi. Məsələlər həqiqətən mürəkkəb idi. Lakin Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə ekspertləri onları işləyib hazırladılar. Gürcüstan üçün tariflər məsələsi həll edilməmiş
qalırdı. Burada açıq demək lazımdır ki, Gürcüstan daha böyük tariflər iddiasında idi. Amma bütün boru kəməri
üzrə tariflərin ümumi dəyəri dəyişdirilə bilməz.
Biz çox müzakirə etdik və gizlətmirəm, buraya gəlməzdən əvvəl mən ekspertlərimizi yanıma çağırıb, onlara
məsələnin həlli yolunu tapmağı tapşırdım, çünki biz buna görə layihənin həyata keçirilməsini ləngidə bilmərik.
Bundan əlavə, bu məsələ ətrafında xoşagəlməz çox söhbətlər gedirdi.
Ekspertlərimiz gəlib mənə dedilər ki, məsələnin həllini tapmaq mümkündür. Necə? Deyirlər ki, biz
Azərbaycan üçün tranzit tariflərindən Gürcüstanın xeyrinə imtina etməliyik. Mən qərar qəbul etməli idim və
qəbul etdim. Bununla da hər şey qurtardı. Beləliklə, bunun ümumi işimiz olduğunu, neft kəmərinin inşasına
tezliklə başlamalı olduğumuzu nəzərə alaraq, Azərbaycan öz ərazisi ilə tranzit üçün ona düşən tarifləri
Gürcüstana güzəştə getdi.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mətbuat konfransında adətən əl çalmırlar, lakin, gəlin bu ənənəni pozaq.
S u a l («Yeni Azərbaycan» qəzeti): Sual cənab Şevardnadzeyədir. Sizin özünüzün dəfələrlə nəzərə
çarpdırdığınız kimi və ən yeni tarixin sübut etdiyi kimi, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar sizin ən
sadiq elektoratınızdır. Dünən siz Marneuli rayonunda olmusunuz. Cənab Şevardnadzenin indiki platforması Gürcüstanda əsrlərdən bəri yaşayan azərbaycanlıların vəziyyətinin daha da yaxşılaşması üçün nə
vəd edir?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Gürcüstanda yaşayan bütün vətəndaşların tam hüquq bərabərliyini
Konstitusiya təmin edir. Biz Konstitusiyamızın hər bir bəndinə, hər bir ifadəsinə, hər bir sözünə əməl
olunmasına ciddi göz qoyuruq.
O ki qaldı azərbaycanlıları narahat edən bəzi problemlərə, bu problemlər gürcüləri də, erməniləri də,
yunanları da, kürdləri də, ərazimizdə yaşayan bütün başqalarını da narahat edir. Bunlar, başlıca olaraq, sosial
problemlərdir – pensiyaların ödənilməsi problemləridir. Təəssüf ki, biz pensiyaları çox gec ödəyirik. Əmək
haqqının, xüsusən müəllimlərin əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlı problemlər, bəzi digər problemlər də var.
Bununla yanaşı, biz gücümüz çatan problemləri həll etmişik, özü də pis həll etməmişik. Kənddə, hətta
şəhərdə yaşayan hər bir vətəndaş torpaq sahibi olmuşdur. Torpaq sahibi olmaq hüququ haqqında
şəhadətnamələri mən özüm təqdim etmişəm. Marneuli rayonunun və digər rayonların bütün sakinləri azərbaycanlılar da, ermənilər də, gürcülər də bu hüquqa malikdirlər.
Məşğulluq sahəsində müəyyən işlər görülmüşdür. İndi vəziyyət ümumən yaxşılaşır. Hərçənd, Marneuli
rayonunda bəzi problemlər var. Dünən mən fəallar qarşısında çıxış etdim və belə bir fikir söylədim ki, biz
Marneuli rayonunun sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində bir neçə il üçün tədbirlər işləyib
hazırlamalıyıq. Rayon çox böyükdür, əhalisi çoxdur, məşğulluq problemi var və biz onu həll edəcəyik.
Azərbaycan məktəbləri fasiləsiz fəaliyyət göstərir. Uşaqların Azərbaycan dilində təhsil aldığı 187
məktəbimiz var. Bu məktəblərin hamısı kadrlarla təmin edilmişdir, ali məktəblərimizdə kadrlar hazırlayan
fakültələr fəaliyyət göstərir, lakin gənclərin müəyyən qismi Bakıda və Azərbaycanın digər şəhərlərində hazırlıq
keçirlər.
Daha bir məsələ barəsində. Milliyyətcə azərbaycanlı vətəndaşların özlərinin təşəbbüsü ilə biz tədris
proqramına xüsusi fənn - dövlət dilinin öyrədilməsi fənni daxil etmişik. Dövlət dilini bilməyən adamlara
dövlətin, elmin və başqa sahələrin idarə olunmasında iştirak etmək təbii ki, çətindir. Buna görə də deməliyəm
ki, öz uşaqlarını doğma Azərbaycan dilində oxutmaq hüququna malik olan və bu imkanla real surətdə təmin
edilmiş azərbaycanlı əhali əlavə olaraq dövlət dilini də öyrənmək öhdəliyi götürmüşdür. Biz onlara bu işdə də
kömək edirik.
Parlamentimizin deputatı seçilmiş azərbaycanlılar qanunvericilik hakimiyyətinin işində fəal iştirak edirlər,
bəziləri bir sıra nazirliklərdə və baş idarələrdə vəzifələrə irəli çəkilmişlər, tədricən irəli çəkiləcək perspektivli
adamların kifayət qədər uzun bir siyahısı var. Vəziyyət bax, belədir.
S u a l (Gürcüstan): Sual cənab Əliyevədir. Cənab Prezident, Siz Dağlıq Qarabağda Qukasyana qarşı
edilmiş terroru necə qiymətləndirirsiniz? Bu, radikal qüvvələrin hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdidir, yoxsa
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əksinə? Yoxsa, bu, siyasətlə, hakimiyyətlə bağlı deyildir? Bu, Dağlıq Qarabağda münaqişənin nizama
salınmasına, bütövlükdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinə necə təsir göstərə bilər? Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, Dağlıq Qarabağda Qukasyana qarşı həyata keçirilmiş terror aktı barədə
mən yalnız bu gün səhər xəbər tutdum. Onun təfərrüatı mənə məlum deyildir. Buna baxmayaraq, terror terrordur
və ona hər hansı izahat verməyə lüzum yoxdur.
Bunun Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi probleminin həlli üçün nə kimi
əhəmiyyəti olacağına gəldikdə, bunları deyə bilərəm: Azərbaycanda biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
dincliklə nizama salınmasının təmin edilməsi barədə qəti mövqe tutmuşuq. Bu, nə deməkdir? Bu o deməkdir ki,
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş və ancaq azərbaycanlılar yaşamış rayonlarından
çıxmalıdırlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir və Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının
tərkibində ən yüksək özünüidarə statusu verilə bilər. Bu məsələnin dincliklə həllinin formulu belədir. Bununla
əlaqədar biz artıq neçə illərdir danışıqlar aparırıq. Son vaxtlar bilavasitə Ermənistan prezidenti Robert
Koçaryanla mənim bir neçə görüşüm və danışıqlarım olmuşdur.
Bilirsiniz ki, oktyabrın 27-də Yerevanda daha ağır terror aktı törədilmişdir. Onda olduğu kimi, indi də
Azərbaycan bütün bu işlərə qarışmamaq mövqeyi tutur.
Deməliyəm ki, 1991–93-cü illərdə, Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətin qeyri-sabit olduğu, müxtəlif
qanunsuz silahlı dəstələrin hakimiyyət uğrunda mübarizə apardığı dövrdə və 1993-cü ilin əvvəllərində
ölkəmizdə əslində vətəndaş müharibəsinin başlandığı vaxtda Ermənistan silahlı qüvvələri bu vəziyyətdən, yəni
Azərbaycandakı qeyri-sabitlikdən istifadə edərək, Azərbaycanın bəzi rayonlarını işğal edə bildilər. Yeri gəlmişkən, onların özləri də həmin dövrdə bu vəziyyətdən istifadə etdiklərini danmırlar.
Biz heç vaxt belə mövqe tutmamışıq və tutmayacağıq. Biz atəşkəs haqqında 1994-cü il tarixli sazişimizə
sadiqliyi saxlayırıq və atəşkəs rejiminin pozulmasına yönəldilmiş hər hansı hərəkətə öz tərəfimizdən yol
verməyəcəyik, xüsusən də Ermənistan üçün bu mürəkkəb dövrdə.
Biz başa düşürük ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
Ermənistanda da, Azərbaycanda da tam sabitlik şəraitində mümkün ola bilər. İndi Azərbaycanda bu sabitlik
tamamilə təmin edilmişdir. Ermənistanda isə, bildiyiniz kimi, oktyabr terror aktından sonra müəyyən
dəyişikliklər baş vermişdir. Təbii ki, Dağlıq Qarabağda Qukasyana qarşı terror aktının da öz mənfi nəticələri ola
bilər. Lakin arzu edirik ki, bu mənfi nəticələr mümkün qədər tez aradan qaldırılsın, münaqişənin dincliklə nizama salınmasına dair danışıqları davam etdirə bilməyimiz üçün Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda sabitlik
bərqərar olsun.
S u a l («Azadlıq» radiosunun rus xidməti): Sual cənab Şevardnadzeyədir. Eduard Amvrosiyeviç, Rusiya
Federasiyası prezidentinin seçkilərində Vladimir Putin qalib gələrsə, Rusiyanın və Cənubi Qafqaz
ölkələrinin qarşılıqlı münasibətlərinin perspektivləri, sizcə, necə olacaqdır? Siz Rusiya dövlətinin yeni
başçısından konkret olaraq nə gözləyirsiniz?
Şəxsən siz Gürcüstanda qarşıdakı prezident seçkilərində müvəffəqiyyət qazanmaq imkanlarınızı necə
qiymətləndirirsiniz? Siz birinci dövrəsində qalib gəlmək niyyətindəsinizmi, yoxsa, fikrinizcə, ikinci dövrə
labüddür? Sağ olun.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: MDB ölkələrinin bütün prezidentləri Moskvada zirvə görüşündə olarkən
Vladimir Putinlə görüşdülər. Kollektiv görüşlərdən sonra fərdi görüşlər, söhbətlər oldu. Mənim də belə
söhbətim oldu. Təsadüfi deyil ki, sonra, demək olar, bütün prezidentlər mətbuat konfransında çıxış edərək öz
münasibətini, öz mövqeyini açıqladılar. Biz hamımız – digər müstəqil dövlətlərin nümayəndələri Rusiyanın
siyasətində daha böyük realizm olacağına ümid bəsləyərək və inanaraq Vladimir Vladimiroviç Putini bacardığımız qədər dəstəklədik.
O ki qaldı bizim Cənubi Qafqaz ölkələrinə, xüsusən Azərbaycana və Gürcüstana, bir daha çox qarşılıqlı
anlaşmaya, dövlətlərimizin suverenliyinə, müstəqilliyinə hörmət ediləcəyinə ümid bəsləyirik. Burada
problemlər var. Məsələn, hələ 1994-cü ildə imzalanmış böyük müqavilə Rusiyada indiyədək ratifikasiya
edilməmişdir. Başqa problemlər də var. Əlbəttə, indi bunların hamısını konkretləşdirməyə vaxt yoxdur.
Mən cənab Putinlə söhbət etdim və məndə elə təsəvvür yarandı ki, o, Cənubi Qafqaz ölkələri ilə, o cümlədən
Gürcüstanla və yəqin Azərbaycanla da münasibətlərin yaxşılaşmasına, tamamilə sağlamlaşmasına nail olmağı
ürəkdən istəyir. Heydər Əliyeviç onunla söhbət etmişdir.
Zənnimcə, cənab Putin prezident seçiləcəkdir. Mən münasibətlərimizdə müsbət dəyişikliklər yaranacağına
çox ümid bəsləyirəm. Biz Rusiya ilə əməkdaşlığa – iqtisadiyyatda da, siyasətdə də, beynəlxalq təşkilatlarda da,
hər cəhətdən əməkdaşlığa həvəs göstəririk. Amma tam hüquq bərabərliyi və ölkələrimizin müstəqilliyinə hörmət
edilməsi şərti ilə.
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O ki qaldı mənim Gürcüstan prezidenti seçilməyimin perspektivlərinə, bu perspektivlər var. Mən bu barədə
dəfələrlə demişəm, hər halda, mən əminəm, başqalarını bilmirəm.
Siyasətimizdə hər hansı köklü dəyişikliklər baş verəcəkmi? Xarici siyasətə, ən yaxın qonşularımızla, Rusiya,
Qərb ölkələri, Avropa strukturları ilə münasibətlərə gəldikdə, zənnimcə, biz mövqeyimizi, mənafelərimizi,
coğrafi-strateji mənafelərimizi kifayət qədər dəqiq ifadə etmişik. Biz yanılmamışıq. Bu siyasət bütün dünyada
realist siyasət kimi tanınmışdır və biz müəyyən nüfuza malikik.
O ki qaldı daxili problemlərə, bəli, burada dəyişikliklər - yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaqdır. Biz
iqtisadiyyatın inkişafına, sosial sahədə vəziyyətin yaxşılaşmasına daha çox diqqət yetirəcəyik. Mən
pensiyaların, əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlı problemlərdən və başqa məsələlərdən danışdım. Büdcə ilə
bağlı problemlər də var. Bütün bu problemlərin həlli daxili işlərimizdə, daxili siyasətimizdə bizim üçün öncül
istiqamət olacaqdır.
Birisigün məni dəstəkləyənlər – vəkillərim və başqaları qarşısında çıxış edəcəyəm. Mən öz proqramımı
açıqlamaq fikrindəyəm. Zənnimcə, proqramım diqqətəlayiqdir.
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GÜRCÜSTAN İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Tbilisi,
Z.Paliaşvili adına Tbilisi Dövlət Opera və Balet Teatrı
22 mart 2000-ci il
Əziz prezident, əziz dostum, əziz Eduard Şevardnadze!
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Sizi, bütün gürcü xalqını, gözəl Gürcüstanın bütün vətəndaşlarını ən səmimi və xoş arzularla ürəkdən
salamlayıram!
Bu gözəl məmləkətdə - qardaş Gürcüstanda yenidən olmağımdan çox böyük fərəh hissi duyuram. Mən isə
buraya dostum və qardaşım, prezident Eduard Şevardnadzenin dəvəti ilə rəsmi səfərə gəlmişəm.
Mən buraya xalqlarımıza, ölkələrimizə, regionumuza aid məsələləri bir daha və yenidən müzakirə etməyə
gəlmişəm. Lakin təkcə bunun üçün gəlməmişəm.
Bu gün, Gürcüstan torpağına qədəm qoyduğumuz andan böyük diqqətlə, heyrətamiz qonaqpərvərlik və
mehribanlıqla əhatə olunmağımızla əlaqədar mən çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm.
Ona görə çox böyük məmnunluq hissi keçirirəm ki, dostum Eduard Şevardnadze ilə bir çox məsələlər
barəsində yenidən səmimiyyətlə, qardaşcasına fikir mübadiləsi apardıq və bir daha yəqin etdik ki, biz sadəcə
dostlar deyilik, iki qardaş xalqın, qardaş ölkələrin başçılarıyıq, xalqlarımızın milli mənafeləri ilə,
dövlətlərimizin müqəddəratı ilə bağlı məsələlərdə eyni mövqelərdəyik.
Əziz dostum, Gürcüstana rəsmi səfərə gəlmək dəvətinə görə, bu gün sizinlə gördüyümüz böyük və səmərəli
işə görə, heyrətamiz qonaqpərvərliyə və mehribanlığa görə sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Bu gün biz bir çox məsələləri müzakirə etdik. Hər şeydən öncə, ölkələrimizin, dövlətlərimizin indisinə və
gələcəyinə aid məsələləri müzakirə etdik. Yenə də belə bir yekdil rəyə gəldik ki, biz xoşbəxt adamlarıq, gürcü
xalqı da, Azərbaycan xalqı da xoşbəxtdirlər ki, milli azadlıq, dövlət müstəqilliyi əldə etmişlər, Dünya Birliyinin
tam hüquqlu üzvləri olmuşlar və bu yolla uğurla irəliləyirlər.
Xalqlarımızın tarixi zəngindir, gürcü xalqı da, Azərbaycan xalqı da zəngin mədəniyyətə, zəngin ənənələrə və
özünəməxsusluğa malik qədim xalqlardır. Biz əsrlərin çətin sınaqlarından çıxmışıq. İndi, XX əsrin sonunda əldə
etdiyimiz imkana– azad və müstəqil olmaq imkanına əvvəllər heç zaman malik olmamışıq.
Biz Eduard Şevardnadze ilə saysız-hesabsız söhbətlər aparmışıq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan prezidenti
kimi mənim bütün prezidentlik fəaliyyətim ərzində elə bir dostum olmayıb ki, onunla Eduard Şevardnadze ilə
görüşdüyüm qədər görüşmüş olum. Belə ki, söhbətlərimizdə biz xalqlarımızın – Gürcüstanın və Azərbaycanın
milli mənafelərinə aid problemlərdə, inkişafımızın perspektivlərinə, gələcəyimizə aid problemlərdə tam
həmfikirik.
Xalqlarımız sıx dostluq telləri ilə həmişə bağlı olmuşlar. Biz gürcü və Azərbaycan xalqlarının qonşu kimi
yaşadıqları bütün tarix ərzində onların dostluğunu sübut edən minlərlə fakt, misal göstərə bilərik. Xalqlarımızın
ən böyük nailiyyəti ondan ibarətdir ki, gürcülərlə azərbaycanlılar arasında heç zaman heç bir münaqişə,
mübahisə, inciklik olmayıbdır. Bu, heyrətamiz haldır. Ola bilsin ki, dünyada belə şeyə nadir halda rast gəlinir.
Təbii ki, bütün bunlar gürcü və Azərbaycan xalqlarının təbiəti, qəlbi ilə bağlıdır. Ona görə də əcdadlarımız
bizə böyük bir sərvət - dostluq, şərəfli, səmimi dostluq, qardaş dostluğu irs qoymuşlar. Biz bir regionda,
qonşuluqda yaşayaraq, bir-birimizi həmişə dəstəkləmişik və bir-birimizin uğurlarına həmişə sevinmişik.
Bu keçmişdir, bu, gürcü və Azərbaycan xalqlarının ən yaxşı adamlarının yaratdıqları tarixdir. Lakin indi biz
ölkələrimizin, xalqlarımızın tarixinin yeni mərhələsindəyik,- dediyim kimi, dövlət müstəqilliyi mərhələsindəyik.
Bəli, biz dövlət müstəqilliyi əldə etmişik. Onu bizə tale bağışlamışdır. Ancaq bu müstəqilliyi qoruyub
saxlamaq, ölkəni həqiqətən suveren, azad etmək artıq talenin deyil, xalqların işidir, xalqların iradəsidir. Əlbəttə,
bu iş xeyli dərəcədə bu xalqların liderlərindən asılıdır.
Bu gün iftixar hissi ilə demək olar ki, bütün bu müstəqillik illəri ərzində Gürcüstan, gürcü xalqı çox böyük
çətinlikləri və maneələri, kənardan təzyiqi, ölkənin daxilindəki ağır prosesləri, vətəndaş müharibəsini və bir çox
hadisələri dəf edərək, abxaz və osetin münaqişələrindən keçərək ağır sınaqlardan çıxdı və indi Gürcüstanda
gözəl, sabit ictimai-siyasi vəziyyət hökm sürür. Bütün insanlar ölkəni necə daha da yaxşılaşdırmaq, öz
müstəqilliyini necə daha da möhkəmlətmək barədə düşünürlər.
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Eyni hadisələr Azərbaycanda da baş vermişdir və baş verir. Xalqlarımızın, dövlətlərimizin taleləri keçmişdə
də bir çox cəhətdən oxşar olmuşdur. Lakin biz dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkələrimizin taleləri
xüsusilə oxşar olmuşdur. Yəni biz, demək olar, eyni mürəkkəb və çətin problemlərlə qarşılaşmışıq.
Azərbaycan hələ dövlət müstəqilliyi əldə etməzdən əvvəl hərbi münaqişə ilə, Ermənistanın Azərbaycan
ərazisinin bir hissəsini - Dağlıq Qarabağı qoparıb, özünə birləşdirmək cəhdi ilə qarşılaşmışdır. Bu cəhd
Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə gətirib çıxardı, müharibə getdi. Qan töküldü, müxtəlif
səbəblər üzündən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini – Dağlıq Qarabağı və onunla
həmsərhəd rayonları işğal etdi, işğal olunmuş rayonlardan bir milyondan çox azərbaycanlını zorla qovdu. Bu
insanlar artıq neçə illərdir çox ağır şəraitdə, əksəriyyəti də çadırlarda yaşayır.
Bu gün Tbilisidə narın yağış yağır. Biz gələndə başımızın üstünə çətir tutmuşduq, çünki yağmurlu havadır və
gərək özünü qoruyasan. Ancaq təsəvvür edin, çadırlarda yaşayan adamlarımız yağış, qar yağanda, qışın
şaxtasında, yayın qızmarında, istisində nələr çəkirlər. Siz onların şəraitinin necə ağır olduğunu təsəvvür
edirsinizmi?
Bütün bunlara baxmayaraq, 1994-cü ildə biz atəşkəs haqqında saziş bağladıq və münaqişənin sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasına çalışırıq, əlbəttə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, işğal altındakı
ərazilərin azad olunması, insanların öz əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtması və təbii ki, Dağlıq Qarabağa ən
yüksək özünüidarə statusu verilə biləcəyi şərtilə.
Gürcüstan da, demək olar, eyni problemlə qarşılaşmışdır - abxaz münaqişəsi, ağır şəraitdə yaşayan nə qədər
qaçqın var, osetin münaqişəsi və bir çox digər hallar.
Lakin bu, hamısı deyildir. Ölkələrimiz – Gürcüstan da, Azərbaycan da müstəqillik, suverenlik barədə
möhkəm mövqe tutaraq, öz məsələlərini öz xalqlarının milli mənafeləri xeyrinə həll edərək, kənardan müxtəlif
qüvvələrin təzyiqinə məruz qalırlar. Daxili vəziyyəti sabitləşdirməyimiz Gürcüstan üçün də, Azərbaycan üçün
də çox böyük nailiyyətdir. Belə ki, əgər ölkələrimizdə normal şərait olmasa, - biz isə belə şəraitin olmadığı
dövrü yaşadıq, - əgər sabitliyə nail olmasaydıq, onda, əlbəttə, biz sosial və iqtisadi məsələləri həll edə, hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət qura, iqtisadi islahatlar apara, ölkələrimizin inkişafı üçün xarici sərmayələri cəlb edə
bilməzdik və bundan sonra da cəlb edə bilmərik. Yəni öz ölkələrimizin müstəqilliyini möhkəmlətməklə və
daxili həyatla bağlı vəzifəmizin bir hissəsini yerinə yetirmişik, amma Gürcüstan qarşısında da, Azərbaycan
qarşısında da hələ çox problemlər durur.
Digər hissə – xarici qüvvələrdir. Bəli, biz müstəqil siyasət aparırıq və aparacağıq. Bütün bunlardan
danışmaqda məqsədim bir daha onu deməkdir ki, bizi – məni və dostum Eduard Şevardnadzeni – Gürcüstan
prezidentini, gürcü xalqının liderini – ilk öncə siyasi baxışlarımız, suverenlik, dövlət müstəqilliyi, onun qorunub
saxlanması və möhkəmlənməsi problemlərində siyasi mövqeyimiz bağlayır.
Bir dəfə Eduard Amvrosiyeviç bəyan etmişdi ki, - bu, onun sözləridir, onları xatırlatmaq istəyirəm, - biz birbirimizə and vermişik ki, bu yolla gedəcəyik, bu yoldan dönməyəcəyik və ölkələrimizi – Gürcüstanı və
Azərbaycanı nəyin bahasına olursa-olsun müstəqil, azad, suveren və çiçəklənən ölkələr edəcəyik. Biz bunu
etdik.
Bu, yeni şəraitdə həyatın bütün sahələrində əməkdaşlığımızı şərtləndirən zəmindir. Deməliyəm ki, bu insani
əlaqələr, hazırda Gürcüstanla Azərbaycan arasında mədəniyyət, təhsil, iqtisadiyyat sahələrində mövcud olan
əlaqələr digər gənc müstəqil ölkələr üçün örnəkdir. Bu, ona görə mümkün olmuşdur ki, xalqlarımız buna can
atırlar, adamlarımız bunu istəyirlər. Bir də ona görə ki, biz - prezidentlər bu siyasəti aparırıq, öz xalqımızı məhz
bu yola yönəldirik və bu da öz nəticələrini verir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan həm daxili, həm də xarici xarakterli böyük çətinlikləri dəf edərək, öz
iqtisadiyyatının inkişafında iri addım atmışdır. Biz hələ 1995-ci ildə iqtisadi böhranın qarşısını aldıq. Bu böhran
zamanı istehsalın səviyyəsi hər il 20-25 faiz aşağı düşürdü. 1996-cı ildən iqtisadi artım və buna müvafiq olaraq
əhalinin gəlirinin artımı, ölkəmizin iqtisadiyyatının əsas sahələri inkişaf etməyə başlamışdır.
Bütün bunlar hər şeydən əvvəl iqtisadi islahatların nəticələri olmuşdur. Bununla bərabər, Xəzər dənizinin çox
zəngin enerji ehtiyatlarını bütün dünyanın üzünə açaraq, böyük həcmdə sərmayələr cəlb edə bilməyimizin də
çox böyük əhəmiyyəti var.
Açığını deyəcəyəm, Azərbaycan qədim neft ölkəsi kimi tanınır. Hələ 150 il bundan əvvəl Azərbaycanda, yeri
gəlmişkən, dünyada ilk dəfə olaraq sənaye üsulu ilə neft çıxarılmağa başlanmışdır. Dənizdə neft hasilatına da
dünyada ilk dəfə Azərbaycanda başlanmışdır. Lakin indiyə qədər hasil edilən malik olduğumuz çox zəngin neft
və qaz ehtiyatlarının, xüsusən də dənizdəki ehtiyatların ancaq cüzi bir hissəsidir. Məhz müstəqillik şəraiti öz
təbii sərvətlərimizin, öz taleyimizin sahibi olmağımıza və öz məsələlərimizi özümüzün həll etməyimizə imkan
vermişdir.

318

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Bu, asan olmamışdır. Bu, çətin idi. Lakin biz iradə, möhkəm xarakter nümayiş etdirdik və istədiyimizə nail
olduq. Xəzər dənizindəki «Çıraq», «Azəri» və «Günəşli» yataqlarının işlənilməsi və neft hasilatı haqqında
dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə 1994-cü ildə ilk müqavilə imzalandı. Onu «Əsrin müqaviləsi» adlandırdılar və
bu, həqiqətən belədir.
Sonra başqa müqavilələr bağlandı. Ötən beş ildə biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft və qaz
hasilatına dair 19 müqavilə imzalamışıq. Biz bunu öz sektorumuz daxilində etmişik. Ancaq bu, o qədər də asan
olmamışdır. Ona görə ki, bizə mane olur, bunu etməyə imkan vermirdilər. Amma biz özümüzü öz taleyimizin
sahibləri hesab edərək, seçdiyimiz yolla getdik.
Bununla yanaşı, biz Xəzər dənizinin, yəni onun digər sektorlarının da böyük imkanlarını bütün dünya üçün
açdıq. Ona görə də hazırda Xəzər hövzəsi enerji ehtiyatlarının miqdarına görə dünya iqtisadiyyatında mühüm
yer tutur, xarici sərmayədarların çox böyük diqqətini cəlb edir.
Biz bu məsələlərin həllinə başladıqda, təbii ki, hasil edəcəyimiz neft və qazın ixracı məsələləri də qarşıya
çıxdı. Biz bu məsələlərdə də Gürcüstanla fəal əməkdaşlığa başladıq. Eduard Amvrosiyeviç indi bu barədə çox
ətraflı danışdı.
Onun dediklərinin hamısı ilə razıyam. Amma mənim barəmdə lap çox danışması ilə o qədər də razı deyiləm.
Hərçənd, onun dostluq hisslərini başa düşürəm və dostcasına söylədiyi sözlərə görə ona ürəkdən təşəkkür
edirəm.
Biz əməkdaşlığın yeni mərhələsinə başladıq, özü də məhz Gürcüstanla başladıq. Təbii ki, Türkiyə ilə, Qərb
ölkələri ilə də əməkdaşlıq edirdik. Çox keçmədi ki, bu əməkdaşlıq öz nəticələrini verdi. Biz Bakı–Supsa neft
kəmərini çəkdik. Bu gün biz fikir mübadiləsi apararkən Gürcüstan Neft Şirkətinin prezidenti dedi ki, BakıSupsa neft kəmərinin tikintisinə təkcə Gürcüstan ərazisində 25 min adam cəlb edilmişdi. Yəni, bu adamlar işlə
təmin olunmuşdular, əmək haqqı almışlar. Özü də yüksək əmək haqqı, hər biri orta hesabla 400 dollar almışdır.
Bu, yalnız tikinti dövründə olmuşdur. Bəs istismar dövrü? Bildiyiniz kimi, Poti limanı çox böyükdür, amma
indi o, tamam başqa əhəmiyyət kəsb edir, çünki orada nəhəng neft terminalı var. Beləliklə, İpək yolu, - Eduard
Amvrosiyeviç burada onun haqqında gözəl danışdı, - proqramının həyata keçirilməsi Azərbaycan kimi,
Gürcüstanı da, həqiqətən, ümdə ölkəyə çevirmişdir.
Azərbaycan Şərqdən gələn İpək yolunun üstündə yerləşir. Gürcüstan da İpək yolunun üstündədir, bu yol
Azərbaycan vasitəsilə Şərq ilə Qərbi birləşdirir. Azərbaycan Xəzər dənizində iri bir liman olaraq, Şərqdən Qərbə
doğru gedən İpək yolu proqramının həyata keçirilməsi üçün qapıdır. Gürcüstan Qara dənizdəki limanları ilə
Qərbi Şərqlə birləşdirmək üçün qapıdır. Bir sözlə, ölkələrimizin coğrafi mövqeyi, - şükürlər olsun ki, Allah bizi
məhz burada yerləşdirmişdir, - çox əlverişli imkanlar yaradır. Lakin bu imkanlardan istifadə etmək, şübhəsiz,
bizim işimizdir. Sevinc hissi ilə deyə bilərəm ki, Gürcüstan da, Azərbaycan da bu işin öhdəsindən gəlirlər.
İndi böyük layihələr həyata keçirilir. Bakı-Supsa boru kəməri işləyir. Cari ildə bu kəmərlə yəqin ki, yeddi
milyon ton neft ixrac ediləcəkdir. Ancaq başlıcası, əlbəttə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac boru kəməridir. Eduard
Amvrosiyeviç bu barədə çox ətraflı danışdı. Yalnız onu əlavə edim ki, bəli, bu, XX əsrin sonunda ən iri
layihədir, bəli, bu neft kəməri hələlik hazırda neft çıxardığımız yataqdan neftin ixracı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Lakin illik gücü 50–60 milyon ton,- bunu gələcəkdə artırmaq da mümkündür, - bu kəmər sonra Xəzər dənizinin
nəinki Azərbaycan sektorundan, həm də başqa sektorlarından neft ixracını təmin edəcəkdir. Hər halda,
Qazaxıstan artıq bu layihəyə qoşulmuşdur və biz onu birlikdə həyata keçiririk.
Ötən ilin noyabrında İstanbulda təntənəli şəraitdə birlikdə sazişi imzalamağımız böyük işdir. Lakin bu gün
çox böyük məmnunluq hissi ilə demək istəyirəm ki, bundan sonra bütün kommersiya məsələlərini qəti olaraq
həll etmək, bu sazişləri Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan parlamentlərinə ratifikasiyaya təqdim etmək və işə
başlamaq üçün Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan ekspertlərinin təfsilatlar, konkret məsələlər üzərində gərgin
çalışmaları da böyük işdir.
Bu gün biz həmin məsələni müzakirə etdik. Çətinliklər çox idi. Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan
ekspertlərinin görüşü zamanı bu çətinliklər aradan qaldırılmışdı. Bir məsələ- Gürcüstan üçün tariflər məsələsi
qalırdı. Layihədə müəyyənləşdirilmiş həmin mümkün tariflər üzrə- onlar Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan
üçün müvafiq surətdə bölüşdürülür,- əlbəttə, Gürcüstan daha böyük tariflərə malik olmaq istəyirdi. Amma bunu
haradan götürməli? Axı tariflərin həddi müəyyənləşdirilib, layihəni sərmayələşdirən şirkətlər kiməsə daha çox
tariflər verilməsi üçün əlavə vəsait ayırmayacaqlar.
Danışıqlar gedir, gedirdi. Lakin biz dostuq, dostlar isə bir-birini dəstəkləməlidir. Xalqlarımız dostdurlar,
Şevardnadze ilə Əliyev dost, qardaşdır. Buna görə də, Eduard Amvrosiyeviçin, bayaq dediyim kimi, hələ bir
həftə əvvəl, biz buraya gəlməyə hazırlaşarkən mən ekspertlərimizə məsələnin həlli yolunu tapmağı tapşırdım.
Onlar gəlib mənə dedilər ki, məsələnin həlli yolunu tapmışlar. Soruşdum: necə? Onlar deyirlər: yolu budur ki,
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Azərbaycan öz tariflərini Gürcüstana güzəştə getməlidir. Soruşuram: bəs bunu necə etmək olar? Deyirlər: bu,
Sizin – prezidentin iradəsidir. Deyirəm: yaxşı. Budur, bu gün mən bəyan etdim, əslinə qalsa, biz bunu birgə
bəyanatımızda əks etdirmişik və indi sizə, bütün Gürcüstan vətəndaşlarına deyirəm: Azərbaycan tərəfi bu
layihənin həyata keçirilməsi üçün yeni güzəştlərə getmişdir, bu neft kəməri üzrə öz tariflərini bütünlüklə
Gürcüstana güzəştə getmişdir və beləliklə, biz bütün bu məsələlərin həllinə nöqtə qoymuşuq.
Bunu yalnız qardaşlar edə bilərlər. Biz isə qardaşıq. Gürcü və Azərbaycan xalqları əbədi olaraq qardaşdır və
biz bu qardaşlıq münasibətlərini gələcək nəsillərə ötürəcəyik. Bu qardaşlığın bünövrəsini müasir dövrdə, hər
halda, son 30 ildə ardıcıl surətdə biz - Eduard Şevardnadze və bəndəniz qoymuşuq.
Gürcüstan çox zəngin ənənələrə, çox zəngin mədəniyyətə malik ölkədir, özünəməxsusluğu ilə və təbii ki,
zəngin ənənələri ilə bütün dünya ölkələrinin diqqətini bütün dövrlərdə cəlb etmiş ölkədir. XX əsr ölkələrimiz
üçün – Gürcüstan və Azərbaycan üçün asan olmamışdır. Biz iki dünya müharibəsini, 70 illik sosializm quruluşu
dövrünü yaşadıq, azadlığa çıxdıq və müstəqil olduq. Amma, zənnimcə, Gürcüstanın, gürcü xalqının son 30 ildə
qazandığı uğurları Eduard Amvrosiyeviçin xidməti hesab etmək lazımdır. O, əvvəlki vaxtlarda, yaxın keçmişdəki ağır dövrdə olduğu kimi, bu gün də bütün dünyanın gözündə gürcü xalqının layiqli oğlu, öz millətinin
layiqli nümayəndəsidir.
İndi Gürcüstanın və Azərbaycanın malik olduqları iqtisadi və intellektual potensial illərlə, bir çox nəsillər
tərəfindən yaradılmışdır. Bilirəm ki, Gürcüstanda çox şey 70–80-ci illərdə, Eduard Şevardnadzenin Gürcüstan
Respublikasına rəhbərlik etdiyi illərdə yaradılmışdır. Bunu inkar etmək və heç bir halda unutmaq olmaz.
Əgər bu potensial olmasaydı, onda, əlbəttə, Gürcüstan üçün də, Azərbaycan üçün də çox-çox çətin olardı. Odur
ki, Eduard Amvrosiyeviçin xidməti gürcü xalqının tarixində çox böyük bir dövrdür.
Mən Eduard Amvrosiyeviçi 30 ildən artıqdır şəxsən tanıyıram. Yəni, biz keçmişdə nazir, sonra öz
respublikalarımızın rəhbərləri olmuşuq. Daha sonra taleyin hökmü ilə hər ikimiz Moskvada işləmişik,
Gürcüstan üçün çox ağır dövrdə, onun əslində dağıldığı, məhv edildiyi dövrdə isə Eduard Şevardnadze öz
ölkəsinə, öz xalqının yanına qayıtdı və bütün bəlaları və çətinlikləri böyük zəhmət bahasına aradan qaldırdı, öz
xalqını indiki səviyyəyə çıxartdı.
Bütün bu illərə bələdəm. Mən Azərbaycana Eduard Amvrosiyeviç Gürcüstana qayıdandan bir qədər sonra
qayıtmışam. Lakin, hər halda, onun bütün bu 30 ildən artıq bir dövrdə öz xalqına necə sədaqətlə xidmət etdiyini
və xidmət etməkdə olduğunu, öz xalqı üçün nə qədər böyük işlər görməyə necə çalışdığını və bu gün də
çalışmaqda olduğunu bilirəm.
Müstəqilliyə bu yaxınlarda qovuşan ölkələrdə keçid dövrünün belə çox ağır şəraitində siyasi liderdən, onun
bacarıq və qabiliyyətindən, istedadından, müdrikliyindən çox şey asılıdır. Gürcü xalqının xoşbəxtliyi ondadır ki,
o illərdə də Gürcüstana Eduard Şevardnadze kimi belə müdrik, istedadlı siyasi xadim və dövlət xadimi başçılıq
etmişdir, və müstəqillik dövründə də o, yenidən xalqına gərək olmuşdur. O, öz xalqının çağırışı ilə vətənə
qayıtdı və böyük çətinliklərdən keçərək onu hamar yola çıxartdı.
Azərbaycanda biz Gürcüstanın həyatını diqqətlə izləyirik, - mən qardaşlıq duyğularımızı, qardaşlıq
münasibətlərimizi nəzərdə tuturam. Eduard Amvrosiyeviçin keçmişdə öz xalqı üçün necə böyük işlər
gördüyünü, indi də çox işlər görməkdə olduğunu bilirəm. Onu uzun illərdən bəri tanıyan, SSRİ-nin tərkibində
yaşadığımız dövrün şəraitinə bələd olan, bir çox mürəkkəb problemlərlə qarşılaşdığımız son illərdə Qafqazdakı
şəraitə bələd olan bir insan kimi sizə - qardaşlarıma, gürcü xalqına, bütün Gürcüstan vətəndaşlarına deyirəm: bu
adamı qoruyun, onun kimi liderinizin olmasının qədrini bilin. Gürcüstanın sabit, müstəqil, inkişaf etmiş və
çiçəklənən ölkə olması üçün Eduard Amvrosiyeviç sizə hələ çox-çox illər gərəkdir.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin inkişafında və möhkəmlənməsində Eduard
Amvrosiyeviçin olduqca böyük xidmətləri var. Bir daha demək istəyirəm ki, biz keçmişin üstündən qələm
çəkməməliyik. 70-80-ci illərdə, Azərbaycan rəhbəri olduğum dövrdə mən Eduard Şevardnadzenin Azərbaycan
xalqına, Azərbaycan rəhbəri kimi özümə dostluq, mehribanlıq hisslərini həmişə hiss etmişəm. Biz məhz buna
görə dostluq edə bilirdik, xalqlarımızın dostluğunu təmin edə, o illərdə ölkələrimizi yüksək səviyyəyə qaldıra
bildik.
Biz Tbilisidə, Bakıda dəfələrlə görüşmüşük, insanlar qarşısında çıxış etmişik, dostluqdan danışmışıq. Amma
bu gün keçmişə nəzər salaraq deyirəm ki, bu sözlər səmimi idi, xalqlarımız arasında dostluğu həqiqətən
möhkəmlətmək arzusundan irəli gəlirdi və öz nəticələrini vermişdir. Bu nəticələr ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanda da, Gürcüstanda da həmin ağır dövrdə, - mən 90-cı illərin əvvəllərini nəzərdə tuturam, çətinliklər çəkən Azərbaycan və gürcü xalqları bir-biri ilə dostluq münasibətləri saxlayırdılar. Bunda Eduard
Amvrosiyeviç Şevardnadzenin çox böyük xidməti var.
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Gürcüstanda təxminən yarım milyon azərbaycanlı yaşayır. Onlar öz vətənində, tarixi torpağında yaşayırlar,
onlar yerli əhalidir. Onlar burada məhz ona görə bərabər hüquqlu vətəndaşlar kimi yaşayırlar ki, burada insanlar
arasında milli əlamətə görə fərq qoyulmur. Eduard Amvrosiyeviç bu gün mətbuat konfransında Konstitusiyaya
istinad etdi. Bəli, Konstitusiya - əsasdır. Lakin dövlət, xüsusən onun başçısı bu məsələlərin həlli üçün müvafiq
tədbirlər görməsə, Konstitusiya özlüyündə onları həll etmir.
Bu gün Eduard Amvrosiyeviçin dediyi kimi, o ağır dövrdə 800 azərbaycanlı ailəsi öz doğma ocaqlarından
çıxarılmışdı. Azərbaycanlılara qarşı o dövrdəki bütün bu ayrı-seçkilik münasibətləri məhz Eduard Amvrosiyeviç
Gürcüstana yenidən başçılıq etdikdən sonra dayandırılmışdır. Odur ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar
əsrlər boyu dostluq və qardaşlıq şəraitində yan-yana yaşadıqlarına görə öz qardaşlarına – gürcü xalqına həmişə
minnətdardırlar. Lakin soydaşlarımız onlara daim çox böyük qayğı və diqqət göstərdiyinə görə Eduard
Amvrosiyeviç Şevardnadzeyə də minnətdardırlar.
Azərbaycan xalqının nümayəndələri yəqin ki, burada iştirak edirlər. Mən onlara, Gürcüstanda yaşayan bütün
azərbaycanlılara müraciət edirəm - siz öz taleyinizdən arxayın ola bilərsiniz, çünki biz sizin arxanızda
durmuşuq, Azərbaycan xalqının sadiq dostu Eduard Şevardnadze sizin arxanızda durmuşdur.
Eduard Amvrosiyeviç, mən bu mövzuda hələ bir saat danışsam da, ürəyimdə olanların hamısını söyləyib
qurtara bilmərəm. Amma, hesab edirəm ki, dediklərimin hamısı gürcü xalqına, şəxsən sizə bəslədiyim
duyğuların ancaq bir hissəsi olsa da, bu barədə danışmaq imkanı mənim üçün, hər halda, böyük məmnunluqdur.
İndi Sizin ölkəniz - Gürcüstan mühüm sınaq qarşısındadır. Aprelin 9-da prezident seçkiləri keçiriləcəkdir.
Əlbəttə, indi seçkilər demokratikdir, bir çox adamlar hesab edirlər ki, onlar dövlət başçısı ola bilərlər. Bu, təkcə
Gürcüstanda deyil, demək olar, bütün ölkələrdə belədir. Məsələn, bizim Azərbaycanda azı iyirmi adam hesab edir
ki, onlar hökmən prezident olmalıdırlar, halbuki onların bunun üçün əsasları və imkanları azdır. Amma
demokratiyadır, heç nə edə bilməzsən. Bilirəm ki, Sizdə də kifayət qədər namizəd qeydə alınmışdır.
Əlbəttə, biz – Eduard Amvrosiyeviç və mən - ölkələrimizdə demokratiyanı möhkəmlətmək və
dərinləşdirmək mövqeyində qətiyyətlə dayanmışıq. Gürcüstanda demokratikləşdirmənin böyük uğurları
olmasında, Gürcüstanın nüfuz qazanmasında və Avropa Şurasına, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv qəbul
edilməsində, bütün bunlarda Eduard Amvrosiyeviçin çox böyük xidməti var.
İndi bütün ölkələr tərəfindən Gürcüstana çox böyük maraq göstərilməsi və ona geniş dəstək verilməsi - bütün
bunlar Eduard Amvrosiyeviçin olduqca böyük şəxsi xidmətidir. Buna görə də seçkilərdə sizin nə etməli
olduğunuzu sizə mən deməli deyiləm. Bu, öz işinizdir. Lakin mən demişəm və bir daha deyirəm, öz təcrübəmə və
bir çox ölkələrin təcrübəsinə əsasən deyirəm ki, qazanılmış müstəqilliyin bir çox çətinlikləri, mürəkkəb halları dəf
etdiyi, müxtəlif islahatların çətinliklə aparıldığı, xarici xarakterli çox çətinliklərin olduğu ölkələrdə nüfuzlu siyasi
xadim gərəkdir, elə bir adam gərəkdir ki, ona inansınlar, öz talelərini ona etibar edə bilsinlər.
İndi Gürcüstanda belə bir insan Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzedir. Mən əminəm ki, gürcü xalqı aprelin
9-da düzgün qərar qəbul edəcək, müdriklik, ağıl-zəka göstərəcək və seçkilər gürcü xalqının milli mənafelərinə
uyğun olan nəticələr verəcəkdir.
Bununla bərabər, - mən öz hisslərimi gizlətmirəm, - bu gün mətbuat konfransında Eduard Amvrosiyeviçə
sual verildi və o, belə cavab verdi, eyni sözləri mən də deyə bilərdim: biz Moskvada MDB ölkələri dövlət
başçılarının iclasında olarkən fikir mübadiləsi apardıq və hərə öz rəyini söylədi. Biz Vladimir Putinin Rusiyada
qarşıdakı seçkilərdə prezident vəzifəsinə namizədliyini dəstəklədiyimizi bildirdik. Hamı danışdı - Eduard
Şevardnadze də, Heydər Əliyev də, digər MDB ölkələrinin prezidentləri də. Burada qəbahətli bir şey yoxdur və
prezident vəzifəsinə Eduard Şevardnadzeyə səs verdiyimi deməklə heç nəyi pozmuram.
Bu gün Eduard Amvrosiyeviçlə mən xalqlarımız arasındakı sarsılmaz dostluqdan danışdıq. Son illərdə
ölkələrimiz, suveren, müstəqil dövlətlərimiz arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri almışdır. Biz
həmin prinsipləri bu gün imzalanmış birgə bəyanatda bir daha açıqladıq, bir daha bəyan etdik ki, Gürcüstanla
Azərbaycan arasında, iki müstəqil dövlət arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri yaranmışdır və möhkəm
şəkildə mövcuddur. Bütün bunlarda Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin çox böyük xidməti var.
Buna görə də çoxillik dostluğumuzu, Eduard Amvrosiyeviçin Azərbaycan və gürcü xalqları arasında
dostluğun yaranmasına və möhkəmlənməsinə bir çox onilliklər ərzində sanballı töhfə verdiyini nəzərə alaraq,
müstəqillik illərində dövlətlərimiz arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə çevrilməsi üçün
Eduard Şevardnadzenin son dərəcə çox işlər gördüyünü nəzərə alaraq, Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə
Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze müstəqil Azərbaycan Respublikasının ali mükafatı – «İstiqlal» ordeni ilə
təltif edilmişdir.
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Azərbaycanın bu yüksək mükafatını dostuma, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeyə bu gün məhz
Gürcüstanda, burada, Tbilisidə, bu gözəl salonda təqdim etmək üçün mənə imkan verildiyinə görə şad və
xoşbəxtəm.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD
ŞEVARDNADZENİN ADINDAN RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
23 mart 2000-ci il
Əziz Eduard Amvrosiyeviç!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Qonaqpərvərliyə görə, mehriban dostluq hisslərinə görə, bu gözəl qəbula görə və Gürcüstan torpağında
bizə bağışladığınız gözəl bayrama görə sizin hamınıza bir daha və yenidən təşəkkür etmək istəyirəm.
Hələ gənclik, hətta yeniyetmə yaşlarımda Gürcüstana gələrkən Tbilisidə olmağıma həmişə sevinirdim.
Axı, mən Naxçıvanda doğulmuşam və boya-başa çatmışam. Siz bunu bilirsiniz. O vaxtlar, 1941-42-ci illərədək
Naxçıvana birbaşa dəmir yolu yox idi. Buna görə də Bakıya gəlib çıxmaq üçün biz çar Nikolayın əsrin
əvvəllərində Bakıdan Tbilisi və Yerevan vasitəsilə Naxçıvana, oradan da Culfaya, İran sərhədinədək çəkdirdiyi
dəmir yolu ilə qatarda üç gün səyahət etməli olurduq.
Qatarla gedirdik, təbii ki, əvvəlcə atamla, sonralar isə tək gedirdim. Tbilisidə Naxçıvan-Tbilisi qatarından
düşüb Tbilisi-Bakı qatarına minmək lazım gəlirdi. Bu qatarların hərəkəti arasında 12 saat vaxt fərqi vardı. Qatar
Tbilisiyə çatanda mən bundan istifadə edərək, dərhal ondan düşür, Tbilisini gəzib dolaşır və ona heyran
qalırdım. Axı, o vaxtlar mən Bakıda deyil, Naxçıvanda yaşayırdım, fərq böyük idi – mən valeh olur və
sevinirdim.
Bəzən, bilet tapa bilməyəndə isə mən Tbilisi vağzalında gecəməli olurdum. Bir neçə dəfə belə olmuşdur.
Mən vağzaldakı skamyalarım üstündə yatırdım. Bəlkə başqaları da nə vaxtsa, haradasa belə etmişdir, mən isə
bunu ancaq Tbilisidə etməli olurdum.
Amma mən bundan da ləzzət alırdım. O vaxtlar gürcü dili mənə çox da tanış deyildi və ona görə də
diqqətlə qulaq asırdım ki, görüm gürcücə necə danışırlar. Bu, elə xoşuma gəlirdi ki, mən də gürcücə danışmaq
istəyirdim. Yəni azərbaycanlıların Gürcüstana böyük səmimiyyəti və hətta məhəbbəti həmişə – keçmiş
zamanlarda, keçmiş əsrlərdə də olmuşdur. Bu, görünür, xalqımızın genlərində var.
Bilirsiniz ki, Tbilisidə görkəmli azərbaycanlılar yaşayıb-yaratmışlar. Özü də, Tbilisi, Gürcüstan onlar
üçün vətən olmuşdur. Doğrudur, onların bəziləri burada doğulmuş və boya-başa çatmışlar. Bəziləri isə buraya
gələrək, burada fəaliyyət göstərmişlər. Axı, o vaxtlar Tbilisi Cənubi Qafqazın paytaxtı idi. Çar imperiyası
ölkələrimizi quberniyalara və qəzalara bölmüşdü, amma çar canişini Tbilisidə otururdu. Buna görə də, – həm də
təkcə buna görə yox, – Tbilisi nəinki Qafqazda, Rusiyada da hamını cəlb edirdi. Mənim həmyerlim, yeri
gəlmişkən, görkəmli insan – yazıçı, publisist, filosof – Cəlil Məmmədquluzadə Naxçıvan kəndlərindən birində
doğulsa da, Qori gimnaziyasını bitirdikdən sonra ömrünün xeyli hissəsini Tbilisidə yaşamışdır. O, əsrin
əvvəllərində bütün müsəlman şərqində – Azərbaycanda, İranda, Türkiyədə, Mərkəzi Asiyada çox böyük şöhrət
qazanmış "Molla Nəsrəddin" jurnalını məhz burada nəşr etməyə başlamışdı.
İndi "Molla Nəsrəddin" jurnalına baxarkən düşünürsən – ilahi, biz demokratiyadan, azadlıqdan danışırıq.
Halbuki bunların hamısı jurnalda olmuşdur. Orada necə karikaturalar var idi! Yeri gəlmişkən, bu karikaturaları
çox məşhur Azərbaycan rəssamı Əzim Əzimzadə çəkirdi. O, bizim Azərbaycan xalqının nümayəndələri
sırasından olan ayrı-ayrı tiplərin elə karikaturalarını çəkirdi ki, indi onlara baxdıqda heyran olursan.
Yəni, demək istəyirəm ki, Tbilisi bizim üçün həmişə sevimli şəhər, Gürcüstan isə sevimli ölkə olmuşdur.
Buna görə də buraya hər bir gəlişim mənim üçün və hesab edirəm ki, məni müşayiət edənlər üçün də böyük
sevincdir. Buraya gəldiyimiz andan əhatə olunduğumuz şərait isə bu sevinci qat-qat artırır, heyranlıq doğurur.
Doğrudur, gecədən keçmişdir. Belə vaxtda həkimlər adətən deyirlər ki, indi kefir içib yatmaq lazımdır.
Amma biz sizinlə belə bir gözəl məclisdəyik. Yəni demək istəyirəm ki, mən 50 il əvvəl Tbilisiyə gələndə də
sevinirdim, bu gün prezident, Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi də sevinirəm ki, bu gözəl torpaqda və
dostların əhatəsindəyəm, ən başlıcası isə, dostum və qardaşım Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze ilə
birlikdəyəm.
Bu gün biz böyük iş gördük. Hesab edirəm ki, Paliaşvili adına Opera teatrında yaxşı görüşümüz oldu. Bu,
Azərbaycan və gürcü xalqları arasında dostluq gecəsidir, Şevardnadze ilə Əliyev arasında dostluq gecəsidir. Bu
gecə bir daha və yenidən təsdiq edir ki biz əbədi dostlarıq, azad xalqlar, müstəqil dövlətlər kimi bundan sonra da
inamla, bir-birimizi dəstəkləyərək bu yolla gedəcəyik.
Elə bugünkü söhbətlərimizin də məzmunu qarşılıqlı anlaşmadan, qarşılıqlı dəstəkdən və bir-birimizə dərin
hörmətdən ibarət oldu. Mən burada Azərbaycana, Azərbaycan xalqına çox böyük hörmət hiss etdim. Eduard
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Amvrosiyeviç Azərbaycan haqqında, dostluğumuz haqqında və mənim haqqımda olduqca çox səmimi sözlər
söylədi. Eduard Amvrosiyeviç, dediyiniz bu sözlərə görə sizə çox minnətdaram. Sizin şəxsən mənə bəslədiyiniz
daxili hissləriniz baxımından ola bilsin ki, müəyyən qədər ifrata vardınız. Amma hər halda bütün bunların
xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyəti var. Xalqlarımız artıq cavan olmayan iki insanın necə dostluq etdiyini, –
onlar bir il deyil, on il deyil, onilliklərlə dostluq edirlər və biz hələ çox illər dostluq edəcəyik, – görməli və
bilməlidirlər.
Bir sözlə, Eduard Amvrosiyeviçlə biz böyük həyat yolu keçmişik və qarşımızda hələ böyük bir yol durur.
Çünki tarix gürcü və Azərbaycan xalqlarının taleyi üçün üzərimizə məsuliyyət, tarixi məsuliyyət qoymuşdur.
Odur ki, biz, böyük həyat təcrübəsi olan insanlar bunun nə demək olduğunu başa düşürük, məsuliyyətin nə
demək olduğunu bilirik. Biz, bu etimada layiqli olmaq üçün hər şey edəcəyik.
Bu gün dediyim kimi, Gürcüstan üçün çox böyük işlər görmüş Eduard Amvrosiyeviç indiyədək
etdiklərindən də çox etmək imkanına malikdir. Mən buna inanıram.
Siz öz prezidentinizi, öz liderinizi tanıyırsınız. Onu mən də tanıyıram. Ola bilsin ki, sizin çoxunuzdan
yaxşı tanıyıram. Çünki biz xaraktercə bir-birimizə çox yaxınıq, hər ikimiz öz həyatımızı xalqımıza həsr etmişik.
Buna görə mən onu tanıyıram. Onun necə saf qəlbli insan, necə məsuliyyətli insan olduğunu, necə çox işlədiyini
bilirəm. Bilirəm ki, ən gənc yaşlarından başlayaraq onun bütün həyatı öz xalqına xidmətə həsr edilmişdir.
Səmimi qəbula görə, dostluğa görə biz daha təşəkkür edirəm və gürcü xalqına xoşbəxt gələcək arzulamaq
istəyirəm.
Eduard Amvrosiyeviç dedi ki, bəli, biz – gürcü xalqı da, Azərbaycan xalqı da keçmişdə çox şey itirmişik.
Bu itkilər artıq tarixdə qalmışdır. Biz irəliyə, gələcəyə baxmalıyıq. Bu gün məruz qaldığımız bütün çətinliklərə
baxmayaraq, gürcü xalqının da, Azərbaycan xalqının da gələcəyi işıqlıdır, gözəldir. Bunun əsasını bizim
azadlığımız, müstəqilliyimiz və öz taleyimizin sahibi olmağımız təşkil edir. Öz torpağının, öz taleyinin tam
hüquqlu sahibi olan gürcü xalqı, təbii ki, öz ölkəsini gözəl diyara çevirməyə qadirdir. Belə də olacaqdır.
Bu, dostum Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin səyləri sayəsində olacaqdır. Əminəm ki, o hələ bir çox
illər işləyərək, Gürcüstanı ən yüksək səviyyəyə qaldıracaq, ölkəni irəliləyə biləcəyi yola çıxaracaqdır.
Eduard Amvrosiyeviç, mən bu gün demişəm və bir daha deyirəm. Aprelin 9-da seçkilərdir. Doğrudur, bu,
böyük sınaqdır. Lakin mən qəti əminəm ki, xalq müdrikdir, xalq bilir, xalq qiymətləndirir. Gürcüstanın
parçalandığı və dağıldığı hərc-mərclik dövründə sizə məhz xalq müraciət etdi. Halbuki burada, ilahi, nə qədər
siyasi xadim vardı, amma xalq məhz sizə müraciət etdi, çünki Gürcüstanda sizin tayınız-bərabəriniz yoxdur, hər
halda son 50 ildə. Buna görə də xalq sizə müraciət etdi, çünki bilirdi ki, siz onu hərc-mərclikdən çıxaracaqsınız.
Çıxardınız da.
Bilirəm ki, sizin təcrübəniz, beynəlxalq aləmdə nüfuzunuz, biliyiniz, ən başlıcası isə, öz vətəninizə, öz
torpağınıza, öz xalqınıza sədaqətiniz sizə bu tarixi vəzifəni yerinə yetirməyə imkan vermişdir. Siz onu yerinə
yetirmisiniz. Buna görə də xalq sizə minnətdar olmalıdır. Əminəm ki, bu minnətdarlıq aprelin 9-da Gürcüstan
prezidenti seçkiləri zamanı ifadə ediləcək və Eduard Şevardnadze prezident seçiləcəkdir. Biz hamımız onu
təbrik edəcəyik və əlbəttə, mən andiçmə mərasiminə gələcəyəm.
Eduard Amvrosiyeviç, sizin sağlığınıza!
Əziz dostlar, sizin sağlığınıza!
Gürcü xalqının sağlığına!
Gürcü və Azərbaycan xalqlarının qardaşcasına dostluğu şərəfinə!
Sağ olun!
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GÜRCÜSTAN PARLAMENTİNİN DEPUTATLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
23 mart 2000-ci il
Zati-aliləri Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze!
Zati-aliləri Gürcüstan parlamentinin sədri Zurab Jvaniya!
Hörmətli deputatlar, əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və dost, qardaş Gürcüstanın parlamentində yenidən
çıxış etmək imkanı əldə etməyimdən çox məmnun olduğumu bildirirəm.
Xatırlayıram, dörd il bundan öncə mən Gürcüstana ilk rəsmi səfərə gəldiyim zaman sizinlə birlikdə
burada, parlamentdə olmuşdum və mənə sizin qarşınızda nitq söyləmək nəsib olmuşdu. Bu gün, dörd il
keçəndən sonra və arxada qalmış illərə nəzər salanda qətiyyətlə demək olar ki, Gürcüstan və Azərbaycan tarixi
nöqteyi-nəzərdən bu qısa zamanda öz dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirib, yüksəldib və artıq bizim
dövlətlərimiz tam müstəqil, suveren, azad və güclü dövlətlərə çevriliblər.
Bizim xalqlarımız qədim zamanlardan qonşuluqda yaşayaraq bir-biri ilə dost, qardaş olmuşlar. Gürcüstan
və Azərbaycan xalqlarının bu dostluğu, demək olar ki, dünyada nümunədir. İndi, Gürcüstan da, Azərbaycan da
dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz – yəni dövlət, hökumət başçıları, parlament sədrləri müxtəlif
ölkələrə səfərlər edirik və bizim ölkələrə rəsmi səfərlərə nümayəndə heyətləri gəlir. Adətən belə səfərlər zamanı
və xarici ölkələrin nümayəndələrini qəbul edən zaman biz bir-birimizlə tanış oluruq, əlaqə qururuq və ziyarət
etdiyimiz ölkələr çox vaxt bizim üçün tamamilə yeni ölkələr olur.
Ancaq Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri bunlardan tamamilə fərqlidir. Ona görə ki, bizim üçün bir-birimizi
tanımağa, bir-birimizin ölkələri ilə tanış olmağa və bir-birimizi öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Biz qədim
zamanlardan bir-birimizi tanıyırıq, hər birimiz qədim zamanlardan digər ölkəni yaxşı bilirik və artıq qədim
zamanlardan dostluq, qardaşlıq əlaqələri saxlayırıq. Ancaq, təbiidir ki, burada fərq də var. O da ondan ibarətdir
ki, artıq biz müstəqil dövlətlərik, azad xalqlarıq və bu səfərlər, görüşlər zamanı qədim köklərə malik olan
dostluq əlaqələrimiz əsasında öz müstəqil dövlətlərimizin inkişaf etməsi, böyüməsi, irəliləməsi və müstəqil
dövlətlər kimi sıx əməkdaşlıq etməsi məsələlərini ətraflı müzakirə edirik.
Məhz buna görə də mənim bu rəsmi səfərim zamanı – əziz dostum, qardaşım, prezident Şevardnadzenin
dəvəti ilə Gürcüstana rəsmi səfərim zamanı dünən biz ölkələrimiz arasında əlaqələri bir daha müzakirə etdik,
təhlil etdik və onların bütün sahələrdə inkişaf etməsi üçün yeni tədbirlərin həyata keçirilməsini müəyyən etdik.
Bunların hamısı da bizim imzaladığımız sənədlərdə və xüsusən Gürcüstan və Azərbaycan prezidentlərinin birgə
bəyanatında öz əksini tapdı. Dünən bizim imzaladığımız birgə bəyanat ötən illərdə gördüyümüz işlərə yekun
vurub və Gürcüstan-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin bugünkü səviyyəsini əks etdiribdir. Bunun da
əsas mənası ondan ibarətdir ki, bizim müstəqil dövlətlərimiz arasındakı əlaqələr indi dostluq, sıx əməkdaşlıq və
strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır.
Mən dünənki danışıqlarımızdan və imzaladığımız sənədlərdən əldə etdiyimiz nəticələrdən həddən ziyadə
məmnunam və buna görə, mənə – Azərbaycan prezidentinə və Azərbaycanın nümayəndə heyətinə göstərilən
qonaqpərvərliyə görə, dostluq münasibətinə görə dostum, qardaşım Eduard Şevardnadzeyə və sizin hamınıza
dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Dövlət müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin bu qədər sürətlə inkişaf
etməsində, təbiidir ki, Gürcüstanın və Azərbaycanın parlamentinin də fəaliyyəti yüksək qiymətə malikdir.
Gürcüstan parlamenti ilə Azərbaycan parlamenti arasında olan əlaqələr bizim xalqlarımız arasındakı dostluq,
qardaşlıq əlaqələrini və iki ölkənin prezidentləri arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələrini tamamilə əks etdirir.
Buna görə də Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində göstərdiyiniz xidmətlərə görə, hörmətli
dostlar, bu gün mən sizə – Gürcüstan parlamentinin deputatlarına təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Sizin parlament yaxın vaxtlarda keçirilmiş, demokratik yolla aparılmış seçkilərdə yaranmış yeni
parlamentdir. Seçkilərdə əldə etdiyiniz uğurlara görə və müstəqil Gürcüstanın parlamentinin deputatı
seçildiyinizə görə sizi – deputatların hər birini təbrik edirəm. Dost kimi ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, yeni parlament Gürcüstanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində, qanunvericiliyinin inkişaf
etdirilməsində və gürcü xalqının müstəqillik yolu ilə inamla getməsində öz xidmətlərini göstərəcəkdir.
Dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra bu səkkiz il müddətində demək olar ki, Azərbaycan ilə
Gürcüstanın keçdiyi yol, qarşılaşdıqları problemlər eynidir. Siz də, biz də dövlət müstəqilliyimizi əldə etdikdən
sonra çox böyük çətinliklərlə – ölkələrimiz daxilində ictimai-siyasi sabitliyin pozulması, xaos, vətəndaş

325

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

müharibəsinin başlanması; xalqlarımızın, ölkələrimizin hərbi münaqişələrə cəlb edilməsi; müstəqillik yolu ilə
getməyimizə maneçilik törədən müxtəlif daxili və xarici maneələr və s. çox ağır və çətin problemlərlə
qarşılaşdıq.
Gürcüstan da, Azərbaycan da bu səkkiz ili məhz belə çətinlikləri yara-yara keçmişdir. Ancaq bu gün biz
xoşbəxtik ki, qarşıya çıxan bütün çətinliklərin öhdəsindən gələ bildik, ölkələrimizin müstəqilliyini qoruyub
saxlaya bildik və müstəqillik yolu ilə inamla irəliyə gedirik.
Müstəqillik əldə edəndən sonra Gürcüstan xalqının qazandığı nailiyyətlər, uğurlar dost, qardaş ölkə kimi
bizi həmişə sevindiribdir. Biz bütün bunları çox mehribanlıqla həmişə izləmişik və əldə etdiyiniz nailiyyətlər
münasibətilə bu gün mən sizi böyük dostluq hissi ilə təbrik edirəm. Bu, gürcü xalqının iradəsini, öz milli
azadlığını yüksək qiymətləndirməsini nümayiş etdirir, gürcü xalqının dövlət müstəqilliyini, milli azadlıq yolu ilə
inamla getməsini nümayiş etdirir. Sizin iradəniz, öz xalqınıza, öz vətəninizə sədaqətiniz, bundan sonra da
müstəqilliyinizi qorumaq əzminiz bizdə böyük fərəh hissi doğurur və dost, qonşu ölkə kimi biz bunu yüksək
qiymətləndiririk.
Bütün bunlar gürcü xalqının iradəsinin nəticəsidir. Bütün bunlar Gürcüstanın mütəfəkkir insanlarının,
müstəqillik uğrunda çalışan siyasi xadimlərinin nailiyyəti, xidmətidir. Bütün bunların əldə olunmasında
Gürcüstanın prezidenti, mənim dostum və qardaşım, hörmətli Eduard Şevardnadzenin xüsusi xidmətləri var.
Sizin dost, qardaş ölkə ilə daim maraqlandığıma görə, ölkənizdə gedən prosesləri bir dost kimi şəxsən
izlədiyimə görə mən bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, əgər o ağır, çətin dövrdə, Gürcüstan parçalanmaq
təhlükəsi qarşısında olduğu bir zamanda, Gürcüstanda xaos hökm sürdüyü bir zamanda, Gürcüstanda vətəndaş
müharibəsi mövcud olduğu bir zamanda xalqınız, – siz – gürcü xalqının mütərəqqi insanları böyük siyasi xadim,
böyük dövlət xadimi Eduard Şevardnadzeni yenidən Gürcüstana dəvət etməsəydi və o, Gürcüstanda yenidən
hakimiyyətə gəlməsəydi bu nailiyyətləri əldə edə bilməyəcəkdiniz.
Hörmətli dostlar!
Bizim ölkəmiz də həmin bu çətinliklərdən keçib və bu gün artıq inamla irəliləyir. Biz Azərbaycanda
1991- 1993-cü illərdə mövcud olan hərc-mərcliyə, hakimiyyətsizliyə, qanunsuzluğa, cəzasızlığa son qoyduq və
1993- cü ildə başlanmış vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldıq. Ondan sonrakı illərdə – 1994-cü ildə, 1995-ci
ildə Azərbaycanın qanuni hökumətini silahla devirmək cəhdlərinin qarşısını aldıq. Sonrakı illərdə Azərbaycanı
başqa xata-bəlalardan xilas etdik və 1995-ci ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaratdıq. O vaxtdan indiyə
qədər bizim xalqımız rahat və çox sabit ictimai-siyasi şərait içərisində yaşayır, öz müstəqil dövlətini qurur.
Biz 1990-1991-ci illərdən başlayaraq 1994-1995-ci illərə qədər Azərbaycanda iqtisadi, siyasi böhran
keçirdik. Bu böhranın əsas səbəblərindən biri Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası edərək, Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan ayırıb özünə birləşdirmək məqsədi daşıyaraq etdiyi hərbi təcavüz olmuşdur. Bunun nəticəsində
müharibə başlanmışdır, qan tökülmüşdür və nəhayət, müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq
azərbaycanlı öz yerindən-yurdundan zorla çıxarılıb, didərgin düşüb və ağır vəziyyətdə, çadırlarda yaşayır.
Bütün bunlara, Azərbaycana vurulmuş bu zərbələrə baxmayaraq, biz 1994-cü ilin may ayında
Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş imzaladıq və beş ildən artıqdır ki, bu sazişə riayət
edirik. Artıq indi müharibə yoxdur, qan tökülmür. Ancaq sülh də yoxdur və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
pozulmuş şəkildə qalır.
Bütün ötən illərdə biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün çalışmışıq. Bilirsiniz ki, bu məsələ ilə
ATƏT-in Minsk qrupu 1992-ci ildən məşğuldur. Minsk qrupuna həmsədrlik edən Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Fransadır, onun başqa üzvləri də var. Bütün başqa vasitələrdən də istifadə edirik. Məsələni sülh yolu ilə
həll etmək üçün son zamanlar mən bilavasitə Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryanla da bir neçə görüşlər,
danışıqlar keçirmişəm. Ancaq təəssüflər olsun ki, indiyə qədər məsələni həll edə bilməmişik.
Bunu həll etmək yolları da çətin deyildir. Burada beynəlxalq hüquq normalarına istinad etmək, məsələni
onların əsasında həll etmək lazımdır. Beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq və beynəlxalq təşkilatların
qəbul etdiyi qərarları əsas tutaraq, biz hesab edirik ki, məsələni sülh yolu ilə həll etmək olar. Bunun üçün
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etməlidir, öz yerlərindən didərgin
düşmüş azərbaycanlılar o torpaqlara qayıtmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və Dağlıq
Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə hüququ verilə bilər.
Təəssüf ki, Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində biz indiyə qədər sülh əldə edə
bilməmişik. Ancaq son zamanlar Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla mənim aramda keçirilən bir neçə
görüş və danışıqlar ümid verir ki, biz bu məsələnin həll olunmasına yaxınlaşırıq, bəlkə də bunun həll edilməsinə
nail ola bilərik. Bunun üçün hər iki tərəf kompromisə getməlidir. Biz bu kompromisləri müzakirə edirik. Əgər
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bunları müzakirə edə bilsək və başqa məsələlər barəsində ümumi bir razılığa gələ bilsək, güman edirəm ki, tam
sülhə nail ola bilərik.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması və sülhün tamamilə təmin edilməsi
təkcə Azərbaycan və Ermənistan üçün yox, bütün Cənubi Qafqaz üçün çox vacib məsələdir, bütün Qafqaz
regionu üçün vacib məsələdir. Bu, Cənubi Qafqazda sülhün, əmin-amanlığın yaranmasına və son vaxtlar bizim
irəli sürdüyümüz Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının yaranmasına yaxşı şərait yarada bilər.
1996-cı ildə Tbilisidə prezident Şevardnadze ilə mən Qafqazda, Cənubi Qafqazda sülh haqqında bəyanat
elan etdik. Keçən ilin noyabr ayında İstanbulda – ATƏT-in zirvə görüşündə mən öz çıxışımda Qafqazda sülh,
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının yaranması haqqında təklif irəli sürdüm. Eyni təkliflə Türkiyənin prezidenti
hörmətli cənab Süleyman Dəmirəl də çıxış edibdir.
Bunlar hamısı dünyanın ən mürəkkəb regionlarından biri olan Qafqazda və xüsusən Cənubi Qafqazda
sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın yaranması üçün yaxşı əsasdır. Amma bunun üçün münaqişələrə son
qoyulmalıdır. O cümlədən Abxaziya münaqişəsinə son qoyulmalıdır, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü təmin
olunmalı və öz yerlərindən-yurdlarından didərgin düşmüş insanlar – indi Gürcüstanda qaçqın vəziyyətində
yaşayan insanlar öz yerlərinə qayıtmalıdırlar. Əgər belə olarsa, bütün bu münaqişələr ləğv edilərsə, əgər biz
Cənubi Qafqazda sülh əldə edə biləriksə, Cənubi Qafqazın çox böyük gələcəyi və çox böyük inkişaf imkanları
var.
Biz Azərbaycanda bunu istəyirik, bunu arzulayırıq. Mən yaxşı bilirəm ki, Gürcüstan da bunu istəyir. Bu
məsələ prezident Eduard Şevardnadze ilə mənim aramda təkbətək danışıqların əsas mövzularından biri
olmuşdur. Yəni Cənubi Qafqazın iki dövlətinin başçıları – Gürcüstan dövlətinin başçısı Eduard Şevardnadze və
Azərbaycan dövlətinin başçısı Heydər Əliyev bu təşəbbüslə çıxış edirlər, bu arzularla çalışırlar, buna nail olmaq
istəyirlər. Lazımdır ki, digər tərəflər də məhz bu istiqamətdə hərəkət etsinlər ki, biz Cənubi Qafqazda sülh və
təhlükəsizlik şəraiti yarada bilək.
Onu da bilmək lazımdır ki və xüsusən Ermənistan tərəfi onu yaxşı bilməlidir ki, əgər üç Cənubi Qafqaz
ölkəsi arasında sülh əldə olunarsa, bizim ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq qısa bir zamanda
ölkələrimizin iqtisadiyyatının inkişafını təmin edəcək və xalqlarımızın rifah halını daha da yüksəldəcəkdir.
Bunu son illər Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə həyata keçirilən əməkdaşlıq və xüsusən
iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq çox gözəl nümayiş etdirir.
Mən sizə bildirdim ki, biz 1995-ci ildə iqtisadi böhrandan çıxdıq. Ondan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatı
inkişaf dövrünü yaşayır. Bizim iqtisadi göstəricilərimiz hər il artır. Keçən il Azərbaycanda ümumi daxili
məhsulun həcmi 7,4 faiz, sənaye istehsalı təxminən 3,5 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı təxminən 7 faiz artmışdır.
Bu ilin iki ayının göstəricilərindən də görünür ki, biz bu minvalla irəliyə gedirik. Azərbaycanda 1994-cü ilə
qədər davam edən yüksək inflyasiyanın qarşısını aldıq. Əgər 1994-cü ildə inflyasiya ildə 1400-1600 faiz idisə,
indi üç-dörd ildir ki, Azərbaycanda inflyasiya yoxdur.
Biz büdcənin bütün tələblərini təmin edirik və büdcədən maliyyələşdirilən bütün təşkilatlarda maaşları,
pensiyaları vaxtlı-vaxtında veririk. Fevral ayının da bütün maaşları və pensiyaları verilibdir.
Təbiidir ki, bunlar hamısı bizim həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatların, Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə uğurla getməsinin nəticəsidir. Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu prosesinin həyata
keçirilməsinin nəticəsidir. Ancaq Azərbaycanın iqtisadi siyasətində əsas istiqamətlərdən biri də odur ki,
Azərbaycan öz qapılarını xarici investisiya üçün açıbdır. Bunun nəticəsində də 1994-cü ildən başlayaraq
Azərbaycanın böyük təbii sərvətlərinin – Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft və qaz yataqlarının
müştərək işlənilməsi üçün dünyanın çoxsaylı böyük neft və qaz şirkətləri Azərbaycana gəlib, biz işə başlamışıq
və bunların əməli nəticəsini görürük.
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda olan zəngin neft yataqlarının böyük gələcəyi var. Biz 1994cü ildə ilk böyük müqavilə – "Əsrin müqaviləsi" deyilən müqaviləni imzaladıq. Onun əməli surətdə həyata
keçirilməsini təmin etdik. 1997-ci ildə o müqavilədən irəli gələn neft hasilatının başlanmasını təntənəli surətdə
qeyd etdik. Məmnunam ki, prezident Eduard Şevardnadze də bu mərasimdə iştirak etdi.
Biz bu neftin ixrac olunması üçün lazımi neft kəmərlərinin yaranmasını təmin etdik. Birinci neft kəməri
Şimala – Novorossiyskə, ikinci neft kəməri Qərbə – Gürcüstana, Supsaya çəkildi. Bakı-Supsa neft kəmərini
keçən ilin aprel ayında Supsada, Potidə təntənəli şəraitdə açdıq. İndi bu neft kəməri vasitəsilə 5 milyon tona
qədər neft ixrac olunur.
Təbiidir ki, bütün bu nailiyyətlərin əldə edilməsində xarici investisiyanın Azərbaycana cəlb olunması və
Azərbaycanın zəngin neft, enerji ehtiyatlarının müştərək işləməsi üçün imzalanmış müqavilələrin xüsusi rolu
var. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, Cənubi Qafqazda hələ tam sülhün, əmin-amanlığın olmadığı bir
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şəraitdə, münaqişələrin ləğv edilmədiyi bir şəraitdə, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün yaranmadığı bir
şəraitdə Azərbaycanla Gürcüstan arasında sıx əməkdaşlıq həyata keçirilir. Demək olar ki, həyatımızın bütün
sahələrində, o cümlədən iqtisadi sahədə. Gürcüstan bütün sahələrdə bizim üçün çox etibarlı tərəfdaş olduğu
kimi, iqtisadi sahədə də tərəfdaşımızdır. Biz bütün imkanlarımızdan istifadə edirik ki, böyük neft layihələrinin
həyata keçirilməsində Gürcüstanla iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirək və Gürcüstanı bu iqtisadi əməkdaşlığa
daha da çox cəlb edək.
Bakı-Supsa neft kəməri və bu neft kəmərinin qısa bir müddətdə bu qədər səmərəli fəaliyyət göstərməsi
mənim dediyim sözlərə əyani sübutdur.
Beş ildir ki, biz gələcəkdə hasil olunacaq neftin nəqli üçün əsas ixrac neft kəməri haqqında çox işlər
görürük. Bu kəmərin adı əvvəlcə Bakı-Ceyhan idi. 1988-ci ilin oktyabr ayında Ankarada Bakı-Ceyhan kəməri
haqqında Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan prezidentlərinin imzaladıqları bəyanatda biz bu kəmərin
adını dəyişdirib Bakı-Tbilisi-Ceyhan adlandırdıq.
Azərbaycanın neft yataqlarının böyük imkanları var. Bunlar hələ bir əsr yox, bir neçə əsr Azərbaycana,
həm də təkcə Azərbaycana yox, dünya iqtisadiyyatına öz xidmətini göstərəcəkdir. Son zamanlar Azərbaycanda
– Xəzər dənizində böyük qaz yataqları da aşkar olunubdur. Bunların hamısının işlənilməsində və yanacağın
ixrac olunmasında biz Gürcüstanla əməkdaşlıq edirik, bundan sonra da edəcəyik və əsas ixrac kəmərlərini
Gürcüstan ərazisindən keçirməyə çalışacağıq.
İndi bizim əsas vəzifəmiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə dair keçən ilin noyabr ayında İstanbulda
imzalanmış müqavilənin kommersiya tərəflərini müəyyən edib onun tikintisinə başlamaqdır. Son iki-üç ay
ərzində Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan arasında bir çox danışıqlar getmiş, meydana çıxmış bir çox məsələlər
müzakirə olunmuş, onların həlli yolları tapılmışdır.
Amma Gürcüstan tərəfindən qaldırılmış bir məsələnin həlli dünənə qədər tapılmamışdı. Biz dünən bunu
da həll etdik. Azərbaycan Gürcüstan ilə dostluq, qardaşlıq əlaqələrini yüksək qiymətləndirərək və gələcəkdə
Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə dünən bəyan etdi, yəni mən –
Azərbaycan prezidenti bəyan etdim ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ixrac olunacaq neftin tranzit tariflərinin
həcmi barəsində aparılan danışıqlara son qoyulmalıdır. Buna son qoymaq üçün də mən Azərbaycana məxsus
olan tranzit tariflərindən Gürcüstanın xeyrinə imtina etdim və o tariflərin Gürcüstana verilməsi haqqında
bəyanat verdim.
Hesab edirəm ki, mənim Gürcüstana bu rəsmi səfərimin və Gürcüstan prezidenti, hörmətli dostum Eduard
Şevardnadze ilə dünən apardığımız danışıqlarımızın ən əsas nəticəsi və ən əsas nailiyyəti məhz budur. Dünən
biz bütün bu danışıqlara son qoyduq və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin artıq inşasına başlamaq üçün qəti
qərarlar qəbul etdik.
Biz nümayəndə heyətlərinə göstəriş verdik ki, qısa bir zamanda, hər halda aprel ayı ərzində müəyyən
xırda məsələləri də həll etsinlər və kommersiya sazişlərini imzalasınlar. Ondan sonra biz bütün bu sazişi,
hamısını birlikdə ölkələrimizin parlamentlərinə ratifikasiyaya verək.
Bu proqramın, layihənin həyata keçirilməsinin gələcək qrafikləri mənə yaxşı məlum olduğuna görə sizə
bildirirəm ki, əgər biz aprel ayında bu məsələləri qurtarmasaq və aprelin sonuna – may ayının əvvəlinə qədər
Gürcüstan parlamenti, Türkiyə parlamenti, Azərbaycan parlamenti bunu ratifikasiya etməsə, Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərinin inşasına başlanması bir il təxirə düşəcəkdir.
Biz – Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze, Azərbaycan
prezidenti Heydər Əliyev öz üzərimizə düşən vəzifələri tamamilə yerinə yetirdik. İndi vəzifə sizindir –
parlamentlərindir. Parlamentlər bu müqavilələri nə qədər tez ratifikasiya etsələr, biz bir o qədər tez işə
başlayacağıq. Ona görə mən sizə müraciət edirəm ki, bu sənədlər Gürcüstan parlamentinə gələndə onları çox
ləngitməyin, çox süründürməyin. Onlara tezliklə baxın, onları ratifikasiya edin və imkan verin ki, biz işə
başlayaq.
Zurab Jvaniya: Cənab prezident, biz elə indi ratifikasiya etməyə hazırıq.
Heydər Əliyev: Beləliklə, demək, məsələ həll olundu. Onda qoy Zurab Jvaniya ratifikasiya sənədinə imza
atsın. Əlbəttə, mən sizinlə zarafat edirəm. Güman edirəm, siz sərəncamınıza verilən bütün sənədlərə diqqətlə
baxacaqsınız və görəcəksiniz ki, biz nə qədər çox iş görmüşük, onları qiymətləndirəcəksiniz. Təbiidir ki, öz
səlahiyyətlərinizi həyata keçirərək sənədlərə öz münasibətinizi göstərəcəksiniz və əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, onu ratifikasiya edəcəksiniz.
Əziz dostlar!
Mənim bu səfərim Gürcüstanın həyatında qarşıda duran böyük bir siyasi hadisəyə təsadüf edir. Aprel
ayının 9-da Gürcüstanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Təbiidir ki, hər ölkədə prezidenti xalq seçir, çünki
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biz müstəqillik əldə edəndən sonra Gürcüstan da, Azərbaycan da demokratiya yolu tutubdur. Biz bu
demokratiya yolu ilə gedirik və heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyik. İnanıram ki, Gürcüstanda aprel ayının 9-dakı
prezident seçkiləri Gürcüstanın demokratiya prinsiplərinə sadiq olduğunu dünyaya bir daha nümayiş
etdirəcəkdir.
Hər bir vətəndaş öz istədiyi namizədə səs verəcəkdir. Ancaq mən Gürcüstan vətəndaşlarının
əksəriyyətinin fikrini bilirəm. Çünki mən 30-40 ildir Gürcüstanla sıx əlaqədəyəm və bilirəm ki, Gürcüstan
vətəndaşları seçkilərdə Gürcüstanın bu günü və gələcəyi haqqında dərindən düşünəcəklər, Gürcüstanda əldə
edilmiş sabitliyin nə qədər qiymətli olduğunu dərk edəcəklər, Gürcüstanın dünya miqyasında, yəni xarici
siyasətdə əldə etdiyi böyük nailiyyətləri qiymətləndirəcəklər. Onlar bütün bu nailiyyətlərin təşkilatçısının
fəaliyyətinə, yəni Eduard Şevardnadzenin fəaliyyətinə layiqli qiymət verəcək və səslərini məhz Eduard
Şevardnadzeyə verəcəklər.
Biz dost kimi çox sevinirik ki, sizdə son parlament seçkiləri çox mütəşəkkil keçdi, demokratik şəraitdə
keçdi və yeni parlament keyfiyyətcə əvvəlki parlamentdən fərqlənir. Təbiidir ki, bu da Gürcüstan dövlətinin,
onun prezidenti Eduard Şevardnadzenin, Gürcüstan parlamentinin apardığı düzgün daxili və xarici siyasətin
nəticəsidir. Təbiidir ki, Gürcüstanın Avropa Şurasına qəbul olunması həmin bu xarici siyasətin gözəl bir
nəticəsidir. Burada mən parlamentin sədri Zurab Jvaniyanın fəaliyyətini də yüksək qiymətləndirirəm. Amma ən
əsas – prezident Eduard Şevardnadzenin apardığı ağıllı, düşünülmüş xarici siyasəti Gürcüstanda demokratik
prinsiplərin həyata keçirilməsinin nəticəsi kimi yüksək qiymətləndirirəm.
Əziz dostlar! Mən sizin vaxtınızı çox aldım, amma ürəyimdə olan sözləri sizə demək istədim. Sözümün
sonunda onu bildirmək istəyirəm ki, Gürcüstan dövlət müstəqilliyini səkkiz ildə çox layiqincə həyata keçiribdir.
Bu dövlət müstəqilliyinin daimi olması üçün, sarsılmaz, əbədi olması üçün Gürcüstanda aprel ayının 9-dakı
seçkilər də, təbiidir ki, xalqın əksəriyyətinin əhval-ruhiyyəsini əks etdirərək, yüksək səviyyədə keçəcəkdir.
Əgər biz Gürcüstan prezidentinin seçilməsi haqqında Azərbaycanda paralel olaraq seçki işi yaratsaq, mən
sizi əmin edirəm ki, Eduard Şevardnadze 100 faiz səs alacaqdır. Amma, təbiidir ki, biz sizin daxili işlərinizə
qarışmırıq və mənim bu sözlərimi də bir dost sözü kimi qəbul edin.
Eyni zamanda mənim öz dostum, qardaşım haqqında söz deməyə haqqım var. Gürcü xalqına öz fikrimi
bildirməyə mənim haqqım var. Bu haqdan, bu imkanlardan istifadə edərək bir də deyirəm ki, Azərbaycan
prezidenti olaraq mən Eduard Şevardnadzeyə səs verirəm. Ümid edirəm ki, Gürcüstan əhalisinin əksəriyyəti də
Eduard Şevardnadzeyə səs verəcək və müstəqil Gürcüstanın həyatında yeni mərhələ başlanacaqdır.
Əziz dostlar, hörmətli sədr!
Hörmətli parlament deputatları!
Məni səbrlə dinlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Sizinlə bu görüşümdən çox məmnun olduğumu
bildirirəm. Sizin hamınıza, bütün dost, qardaş gürcü xalqına səadət və müstəqillik yolunda yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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GÜRCÜSTAN MİLLİ TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏSİ
Tbilisi
23 mart 2000-ci il
S u a l: Heydər Əliyeviç, Siz gürcü və Azərbaycan xalqlarının indiki mərhələdə qarşılıqlı
münasibətlərini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən bu barədə dünən də, bu gün də kifayət qədər danışmışam. Buna baxmayaraq, deyə bilərəm
ki, Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri həmişə çox dostcasına, qardaşcasına olmuşdur, bu münasibətlər artıq
yüzilliklər ərzindən mövcuddur.
Lakin dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən sonra bu münasibətlər, təbii olaraq, keyfiyyətcə ayrı xarakter
daşımağa başlamışdır. Yeni şəraitdə, müstəqil, suveren dövlətlər olaraq Gürcüstanın da, Azərbaycanın da daxili
və xarici xarakterli bir çox mürəkkəb məsələləri həll etdikləri şəraitdə Gürcüstanla Azərbaycan arasında
münasibətlər daha yaxın və daha yüksək olmuşdur. Çünki bu münasibətlər artıq nəinki xalqlar arasındadır, həm
də dövlətlər, suveren dövlətlər, ölkələr arasındadır. Deməli, burada artıq olduqca çox məsələlər meydana çıxır.
Söhbət xalqların dostluğundan getdikdə, bu dostluq qarşılıqlı yardım, mehriban qonşuluqdur, yəni bir adamın
başqa birisi üçün nə edə biləcəyi deməkdir. Söhbət dövlətlərarası münasibətlərdən, müstəqil dövlətlər arasındakı
münasibətlərdən getdikdə isə, burada qarşıya çox məsələlər çıxır – hər bir ölkənin seçdiyi yol barəsində
mövqelər, xarici siyasət sahəsində mövqelər, regionda vəziyyətə, dünyada baş verən proseslərə aid mövqelər
bir-birinə nə dərəcə uyğun gəlir. Yəni çox şeylər var.
Əgər bütün bunları cəmləşdirsək, iqtisadi əməkdaşlığın, mədəniyyət, təhsil, elm sahəsində əməkdaşlığın
inkişafının yeni təkan aldığını da buraya əlavə etsək, onda, zənnimcə, münasibətlərimiz ən yüksək səviyyədədir.
S u a l: Cənab prezident, Gürcüstanın və Azərbaycanın eyni bir problemi var - onların ərazi
bütövlüyü pozulmuşdur. Necə bilirsiniz, bu problemi ölkələrimiz özləri həll etməyə qadirdirmi, yoxsa
Dünya Birliyinin köməyi olmadan mümkün deyildir?
C a v a b: Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişəyə, habelə Abxaziyadakı
münaqişəyə kənardan müdaxilə olmasaydı, onda, şübhəsiz, müstəqil dövlətlər olan ölkələrimiz onları özləri həll
edərdilər.
Dağlıq Qarabağda baş vermiş münaqişəni götürün. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır, orada
qədimdən bəri azərbaycanlılar yaşamışlar, sonra oraya ermənilər gəlmişlər. XX əsrin əvvəllərində orada
ermənilər az idi. Münaqişə başlayan vaxtadək Dağlıq Qarabağda 170 min adam yaşayırdı, onların 30 faizi
azərbaycanlılar, 70 faizi ermənilər idi.
Əgər bu problem dövlətimizin hüdudlarından kənara çıxmasaydı, əgər bu problemin arxasında Ermənistan, o, əslinə baxsan, bu münaqişəyə lap əvvəldən cəlb edilmişdir, - durmasaydı, onda, əlbəttə, biz öz erməni
vətəndaşlarımızla ümumi dil tapardıq, razılığa gələrdik. Mən demişəm ki, artıq onlar muxtar vilayət statusuna
malik idilər, biz onlara ən yüksək özünüidarə statusu veririk, yəni adına görə, o, respublika olacaq,
səlahiyyətlərinə görə isə, keçmişdə başa düşdüyümüz adi muxtar respublikaya nisbətən daha böyük muxtariyyət
olacaqdır.
Hesab edirəm ki, biz ümumi dil tapardıq və razılığa gələrdik, burada məsələlər olmazdı. Amma Ermənistan
müdaxilə etdi, bu, hətta müdaxilə də deyildir. Bu, əslində, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişədir.
Buna baxmayaraq, biz – Ermənistan və Azərbaycan bu problemi hər halda, daha sadəcə və asan həll edə
bilərdik, nəinki hər bir başqa ölkə öz mənafelərini güddüyü bir şəraitdə. Yəni başqa ölkələrin müdaxiləsi var.
Bir tərəfdən, indi biz bəzi ölkələrin – Azərbaycan və Ermənistan üçün bunlar ATƏT-in Minsk qrupudur, indi
ona Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa başçılıq edirlər - dəstəyi və ya müdaxiləsi, vasitəçiliyi
olmadan keçinə bilmirik. Digər tərəfdən, mən və Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla bilavasitə danışıqlar
aparmağa başladıqda, biz hiss etdik ki, irəliləyə bilərik.
Mənə elə gəlir ki, bunlar abxaz münaqişəsinə də aiddir. Zənnimcə, müdaxilə olmasaydı, bu münaqişəyə, yəni
onun olmasına müxtəlif ölkələr tərəfindən maraq göstərilməsəydi, onda Gürcüstan dövləti abxazlarla razılığa
gəlməyə imkan tapardı və razılığa da gələrdi. Bir sözlə, burada başqa ölkələrin müdaxiləsi var və bu, xeyir
əvəzinə bəzən ziyan gətirir.
S u a l: Bir siyasətçi kimi və bir insan kimi Eduard Şevardnadzeyə siz xarakteristika verə
bilərsinizmi?
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C a v a b: Əlbəttə. Mən bu barədə dünən də, bu gün də danışmışam.
Mən onu 1968-ci ildən, yəni 30 ildən artıqdır tanıyıram. Bu müddət ərzində bizim aramızda şəxsi münasibətlər,
yoldaşlıq münasibətləri olmuşdur. Bu, mənim hansısa bir dövlət xadimini sadəcə olaraq tanımağıma bənzəmir. Bizim
aramızda şəxsi insani münasibətlər yaranmışdı. O, Gürcüstanın daxili işlər naziri idi, mən isə Azərbaycanın dövlət
təhlükəsizliyi naziri idim. Təbii ki, biz işlə əlaqədar tanış olmuşduq. Lakin tezliklə aramızda şəxsi insani münasibətlər
yaranmışdı.
Sonralar taleyimiz çox oxşar olmuşdur. 1969-cu ildə mən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçildim,
1972-ci ildə isə Eduard Şevardnadze Gürcüstan KP MK-nın birinci katibi seçildi. Təbii ki, öz
respublikalarımızın başçıları kimi biz əməkdaşlıq etməyə borclu idik. Amma öz dövlət vəzifələrini yerinə
yetirərək əməkdaşlıq etmək bir şeydir, sırf dostluq münasibətlərinə malik olmaq isə başqa şeydir. Ona görə də
dostluq münasibətlərimiz, şübhəsiz, çox böyük rol oynamışdır. Yəni Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətləri inkişaf etdirmək kimi dövlət funksiyalarımızın həyata keçirilməsində insani, ailəvi, dostluq
münasibətlərimizin çox böyük rolu vardı.
Sonra tale elə gətirdi ki, hər ikimiz Siyasi Büronun üzvü kimi Moskvada işlədik. Mən əvvəlcə, 1982-ci ildə,
Eduard Amvrosiyeviç isə sonra, 1985-ci ildə. Mən həm də Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim, o,
xarici işlər naziri idi. Biz Siyasi Büronun iclaslarında birlikdə olurduq.
Sonralar talelərimiz bir qədər müxtəlif cür oldu. 1987-ci ildə mən bəzi səbəblərə görə istefaya getdim,
Eduard Amvrosiyeviç vəzifəsini davam etdirdi, işlədi. Bildiyiniz kimi, sonra mən Moskvanı tərk etməli oldum.
1990-cı ilin yanvarında Bakıdakı məlum hadisələrdən, Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz edildikdən sonra
mən Kommunist Partiyasından çıxdığımı bildirdim və getdim. Amma mən Bakıda yaşaya bilmədim. Öz
vətənimə, Naxçıvana getdim, orada yaşadım.
Eduard Amvrosiyeviç Moskvada qalmaqda davam etdi. Lakin Gürcüstanda çox ağır vəziyyət yarandıqda
xalq onu tələb etdi və o, respublikaya gəldi, yəni o, Gürcüstana mən Azərbaycan rəhbərliyinə gəldiyimdən əvvəl
gəlmişdir. Ancaq burada fərq o qədər də böyük deyil - bir ildən bir qədər artıqdır.
Budur, hər ikimizin taleyi elə gətirdi ki, biz Gürcüstana və Azərbaycana artıq yeni şəraitdə başçılıq etməli
olduq. Baxın, necə böyük dövrdür! Bu da mənə onun haqqında çox dəqiq və aydın danışmağa əsas verir - o, son
dərəcə gözəl, sadə, qəlbi açıq, təvazökar, çox ünsiyyətli insandır, onunla dostluq etmək çox asandır. Bilirəm ki,
o, ailəcanlıdır, dostluq etdiyi adamlarla dostluğa çox sadiqdir. Əlbəttə, o, qeyri-adi dövlət xadimi, siyasi
xadimdir. Hesab edirəm ki, o, XX əsrdə gürcü xalqının ən görkəmli dövlət, siyasi xadimlərindən biridir.
Zənnimcə, gürcü xalqının çox böyük xoşbəxtliyi ondadır ki, xalq özünə belə bir insan tapmış, onu irəli
çəkmişdir. Bu insan, Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze artıq 30 ildən çoxdur ki, adi bir vətəndaş kimi deyil,
ölkənin rəhbəri kimi xalqın taleyi ilə bağlıdır. Buna görə də onu təcrübəli siyasətçi, böyük beynəlxalq nüfuza
malik insan hesab edirəm. Gürcüstanda işlədiyi dövrdə də onun nüfuzu var idi. Lakin Eduard Amvrosiyeviç
Siyasi Büronun üzvü, xarici işlər naziri kimi Moskvada işləyən dövrdə bu nüfuz daha da artmışdır.
Buna görə də bir daha deyim ki, bu, gürcü xalqı üçün böyük səadətdir. Onu qorumaq lazımdır. O, Gürcüstana da,
Qafqaza da, bizim hamımıza da gərəkdir.
S u a l: Cənab prezident, axırıncı sualımdır. Siz gürcü xalqına nə arzu edə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, indi gürcü xalqı öz tarixinin ağır dövrünü keçirir. Amma biz, yəni Sovetlər İttifaqının
süqutundan sonra dövlət müstəqilliyinə qovuşan bütün xalqlar da belə bir dövrü yaşayırıq.
Bu, bəzi ölkələrdə mürəkkəb, digərlərində isə asan keçir. Amma iş elə gətirmişdir ki, Gürcüstanda da,
Azərbaycanda da oxşar problemlər, münaqişələr var, bizdə gedən proseslər əslində eyni proseslərdir. Gürcü xalqına
arzu edirəm ki, o, bütün bu çətinliklərə, necə deyərlər, mərdliklə dözsün. Yəni demək istəyirəm ki, mən bu
çətinliklərin arxasında, bu mürəkkəb problemlərin arxasında Gürcüstanın gözəl gələcəyini görürəm. Bunun üçün
zəmin ölkənin müstəqilliyidir, gürcü xalqının bir çox yüzilliklərdən sonra dövlət müstəqilliyinə qovuşmasıdır. Öz
taleyinin, öz ölkəsinin, öz torpağının sahibi olan xalq, öz dövləti, öz dövlətçiliyi olan xalq çox şeyə qadirdir. Gürcü
xalqı isə hər cəhətdən çox istedadlıdır. Gürcü xalqının istedadı belə şəraitdə özünü daha çox büruzə verəcək və o,
şübhəsiz, gözəl gələcəyə malik olacaqdır.
Arzu edirəm ki, xalq bu gözəl gələcəyə doğru səbrlə, təmkinlə, müdrikliklə, cəsarətlə irəliləsin.
M ü x b i r: Cənab prezident, çox sağ olun. Sizə ən xoş arzularımızı bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Müsahibəni Gürcüstan Milli Televiziyasının
müxbiri Georgi Kalandiya aparmışdır.
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GÜRCÜSTANDAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
23 mart 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, Gürcüstana rəsmi səfəriniz başa çatdı. Səfərin nəticələri barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Mən belə başa düşdüm ki, səfərin gedişi Azərbaycan televiziyası vasitəsilə canlı yayımlanıbdır.
Siz bunların əsas hissəsini görmüsünüz, eşitmisiniz və bu barədə təəssüratlarınız vardır. Mənə gəldikdə isə,
hesab edirəm ki, bu, çox vacib bir səfər idi.
Gürcüstan ilə Azərbaycan arasında çox sıx dostluq, əməkdaşlıq münasibətləri vardır və bu əlaqələr həmişə
inkişaf edibdir. Biz tez-tez görüşürük – mən Gürcüstanda oluram, Gürcüstan prezidenti də Azərbaycana gəlir.
Sonra bizim ölkələrin baş nazirləri görüşürlər və qarşılıqlı səfərlər edirlər. Biz beynəlxalq təşkilatların
toplantılarında da çoxlu görüşlər keçiririk. Ancaq Azərbaycan prezidentinin Gürcüstana rəsmi səfəri 1996-cı ilin
mart ayında olubdur. Ona görə də indi belə bir rəsmi səfər zəruri idi. Mən dəvət almışdım və ona görə də
Gürcüstana getdim.
Hesab edirəm ki, bütün danışıqlarımızın hamısı çox səmərəli oldu. Biz Şevardnadze ilə təkbətək görüş
keçirdik, bütün məsələləri müzakirə etdik. Sonra isə nümayəndə heyətlərimizin iştirakı ilə görüş oldu və
nəhayət, biz çox mühüm bir bəyanat imzaladıq. Bu bəyanat mətbuatda dərc olunacaqdır, siz onu oxuyacaqsınız.
Bizim əməkdaşlığımızın bütün sahələri, yəni indiyədək görülən işlər, əldə olunan nəticələr və ölkələrimizin
bundan sonrakı əməkdaşlığının əsas istiqamətləri orada öz əksini tapıbdır. Söhbət ondan gedir ki, biz bütün
sahələrdə – siyasi, iqtisadi, elm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığımız strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır.
Biz bunları əks etdirdik.
Tbilisi Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Gürcüstan ictimaiyyəti ilə görüşdə prezident Eduard
Şevardnadzenin çıxışı və mənim çıxışım, təbii ki, Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun gözəl bir nümunəsinə
çevrildi. Siz gördünüz ki, mən «İstiqlal» ordenini ona təqdim etdim.
Bu gün parlamentdə mənim çıxışım da çox böyük hərarətlə qarşılandı. Onların bildirdiyinə görə, hamı –
təkcə Şevardnadzenin tərəfdarları yox, bütün müxalifət nümayəndələri də mənim dediyim sözləri alqışlarla
qarşılayırdılar. Təkcə orada yox, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında keçirilən görüşdə də bu ölkənin
müxalifət nümayəndələrinin hamısı iştirak edirdi. Onların da hamısı mənim dediyim bütün sözləri
dəstəkləyirdilər, alqışlayırdılar, əl çalırdılar. Eduard Şevardnadze, Baş nazir, parlamentin sədri bunu mənə
söyləyirdilər. Çünki salondakılardan kimin müxalifət, kimin iqtidar nümayəndəsi olduğunu onlar bilirlər. Mən
onları o qədər də seçə bilmirəm və belə məqsəd də daşımıram.
Yəni bunların hamısı ümumiyyətlə, Gürcüstanın ictimaiyyəti tərəfindən çox müsbət qarşılanıbdır. Təbiidir
ki, bu görüşün mənası, bəlkə də əsas mənalarından biri ondan ibarətdir ki, aprelin 9-da Gürcüstanda prezident
seçkiləri keçiriləcəkdir. Mənim bu ölkəyə səfərim, Azərbaycanın Gürcüstana münasibəti, Azərbaycan prezidenti
kimi mənim Eduard Şevardnadzeyə şəxsi münasibətim, onun haqqında dediyim sözlər və sair – əlbəttə ki,
bunlar hamısı Eduard Şevardnadzenin seçilməsinə bizim tərəfdən göstərilən dəstəkdir. Mən bunu orada açıq
demişəm, bildirmişəm.
Hesab edirəm, bu seçkilərdə Şevardnadze seçilməlidir və ümid edirəm ki, seçiləcəkdir. Burada da biz
Gürcüstan xalqına və Gürcüstan prezidentinə öz dostluq münasibətimizi göstərdik. Bu qədər. Yenə də sözünüz
var?
S u a l: Cənab prezident, Siz Rusiyada seçkiqabağı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və bu vəziyyət
demokratik normalara, Sizcə, nə dərəcədə uyğundur?
C a v a b: Bilirsiniz, təəssüf ki, mən bu barədə çox az informasiyaya malikəm. Gördüyünüz kimi, iki gündür
respublikadan ayrılmışam və televiziya ilə heç nə görməmişəm və sair. Bundan əvvəl, hesab edirəm ki, orada
hər şey normal gedir. Şübhə etmirəm ki, Vladimir Putin prezident seçiləcəkdir. Ona görə ki, seçkilərə hazırlıq
demokratik yolla gedir.
Bəs sizin bu hazırlığın demokratik getmədiyini söyləməyə hər hansı əsasınız varmı? Əgər sizin əsasınız
yoxdursa, mənim də əsasım yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Siz tariflər barədə Tbilisidə çox gözlənilməz bir qərar verdiniz. Mümkünsə,
bu barədə bir qədər ətraflı söhbət açasınız.
C a v a b: Bəli, qərar verdim və məsuliyyəti də öz üzərimə götürdüm.
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S u a l: Bunun əsas səbəbi nə idi?
C a v a b: Əsas səbəbi o idi ki, biz noyabr ayında İstanbulda Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri
haqqında sazişi imzaladıq. Bunu Türkiyənin, Azərbaycanın, Gürcüstanın, Qazaxıstanın prezidentləri və
Amerikanın prezidenti cənab Bill Klinton imzaladılar. Bu sazişin bir sıra kommersiya cəhətləri vardır. Bundan
sonra onları həll etmək lazım idi. Onları da bizim nümayəndə heyətləri – Türkiyənin, Gürcüstanın,
Azərbaycanın nümayəndə heyətləri həll edirdilər, müzakirə edirdilər. Türkiyədə, Azərbaycanda, Gürcüstanda
bir neçə dəfə görüşlər keçirilmişdi. Aparılan bu görüşlər nəticəsində ardıcıl surətdə həmin məsələlər barədə hər
bir tərəfdən olan bəzi müəyyən narazılıqların, yaxud təkliflərin hamısı ilə əlaqədar razılıq əldə edilmişdi.
Gürcüstan bir neçə təklif irəli sürmüşdü. Onlar həm ekologiya, həm əsas ixrac boru kəmərinin
təhlükəsizliyinin təmin olunması, həm bu kəmərin keçdiyi ərazilərdə yerin alınması, həm də tariflər ilə əlaqədar
təkliflər irəli sürmüşdülər. Bu təkliflərə bir neçə dəfə baxılmışdı. Nəhayət, Gürcüstan tərəfi həmin dörd təklifdən
üçünü götürmüşdü, yəni Türkiyənin, Azərbaycanın təklifləri ilə razılaşmışdı.
Ancaq onlar tariflər barədə danışıqlar aparır, deyirdilər ki, Gürcüstan tranzit ölkəsidir, iqtisadi cəhətdən onun
imkanları azdır. Ona görə də onlar daha yüksək tarif əldə etmək istəyirdilər. Ancaq, təbiidir ki, bu tarifin də bir
iqtisadi qanunu var. Bu tariflər əsas ixrac boru kəmərinin uzunluğu, yəni nə qədər kilometr olması, onun neft
ixracetmə imkanları və başqa parametrlərə görə hesablanır. Türkiyənin tarifləri hesablanmışdı, onlar bunu qəbul
etmişdilər. Gürcüstanın və Azərbaycanın da tarifləri hesablanmışdı.
Ancaq Gürcüstan daim bizə müraciət edirdi ki, onların tariflərini qaldıraq. Onların tariflərini artırmaq üçün
gərək biz ya Türkiyənin tariflərindən nə isə kəsəydik, ya da Azərbaycanın tarifindən götürəydik.
Biz Türkiyəyə toxunmadıq, öz tariflərimizdən bir hissəsini onlara təklif etdik. Amma bu da onları qane
etmədi. Vəziyyət belə idi ki, bundan çıxış yolu tapmaq lazım idi. Çünki bu kommersiya müqavilələri gərək
tezliklə imzalansın, aprelin axırına qədər tamam olsun və parlamentlərin ratifikasiyasına verilsin. Ratifikasiya da
tez olmalıdır ki, artıq iyun ayının axırında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasının başlanması
üçün investorlar öz işlərini görsünlər və tikinti işləri başlansın. Əgər biz bu sahədə müəyyən qədər geciksək,
investorların prinsiplərinə görə, onda ola bilər ki, həmin gecikmə bizə daha da çox zərər gətirsin, ola bilər, bu
işin başlanması hətta bir il təxirə düşsün.
Ona görə də onların dəfələrlə müraciətini və dünən mənə çoxlu xahişlərini nəzərə alaraq ölçdüm-biçdim,
fikirləşdim və qərar qəbul etdim ki, Azərbaycan öz tariflərini Gürcüstana verir və beləliklə də Gürcüstana
yenidən yardım edir. Mən belə bir qərar qəbul etdim və bununla da məsələ həll olundu.
S u a l: Cənab prezident, Bakı-Ceyhan neft kəməri ilə bağlı problemlər həll edildikdən sonra ehtimal
olunan «İran variantı» gündəlikdən çıxır, yoxsa qalır?
C a v a b: Bilirsiniz, gəlin tələsməyək. Biz beş ildir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsi üzərində
işləyirik. Görürsünüz, biz noyabr ayında sazişi imzalamışıq, indi mart ayı sona çatır, hələ bu işi başa çatdıra
bilmirik. Burada bir çox ciddi hərəkətlər etmək, risklərə getmək lazımdır. Mən dünən çox böyük bir riskə
getdim və məsuliyyəti də öz üzərimə götürdüm. Bilirsiniz, Azərbaycan 40 il ərzində ona məxsus olan tariflərdən
imtina etmədi, onları Gürcüstana bağışladı. Mən bunu etdim ki, məsələ həll olunsun. İndi hələ bu məsələləri həll
edirik. Sən İran haqqında niyə narahat olursan? Vaxt gələcək, o suallara da cavab verəcəyik.
S u a l: Cənab prezident, bu, birtərəfli güzəşt idi, yaxud da bunun əvəzində Azərbaycan nə isə alacaq?
C a v a b: Güzəşt birtərəflidir. Burada ikitərəfli güzəşt ola bilməz. Onlar bizdən xahiş edirlər, bunun
əvəzində onlar bizə nə verə bilərlər? Bir halda ki, onlar xahiş edirlər ki, biz onlara kömək edək, burada ikitərəfli
güzəşt ola bilməz.
S u a l: Başqa çıxış yolu yox idi? Onların inadkarlığı nə ilə bağlıdır?
C a v a b: İstəyirlər özlərinə müəyyən qədər iqtisadi yardım alsınlar. Aydındır.
S u a l: Cənab prezident, bu layihədə Qərb də maraqlıdır. Bəs Qərb Azərbaycana nə isə vəd edə
bilərmi?
C a v a b: Ay kişi, nə vəd edəcəkdir? Biz böyük bir layihə həyata keçiririk. Demək olar ki, XX əsrin
sonunda, prezident Bill Klintonun İstanbulda dediyi kimi, dünyanın ən böyük layihələrindən birini həyata
keçiririk. Biz durub burada Qərbdən nə gözləyəcəyik? Layihənin öz xüsusiyyətləri vardır. Həmin layihənin
həyata keçirilməsi Azərbaycanın gələcəyi üçün böyük faydalar verəcəkdir. İndi burada işə hələ başlamamış
deyək ki, biz bunu etdik, Qərb də bizə bir kömək göstərsin, - bu, gülünc bir şeydir. Yaxşı olar ki, mənə elə-belə
sualları verməyəsiniz.
S u a l: Cənab prezident, Sizin gəlişinizi hamı səbirsizliklə gözləyirdi. Əfv ilə bağlı məlumat yayıldı, ən
çox da bəzi ailələr gözləyirlər ki, Siz gələn kimi bu barədə fərman imzalayacaqsınız. Bu məlumat nə
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dərəcədə düzgündür? Bütün qəzetlər yazır ki, əfv olunanlar arasında İsgəndər Həmidov ilə Ənvər
Qafarlı da vardır.
C a v a b: Bilirsən, mən neçə dəfə əfv etmişəm, amnistiya haqqında Milli Məclisə neçə dəfə təkliflər
vermişəm. Son illərdə 50 mindən artıq insan cəza yerlərindən məhz mənim təşəbbüsümlə qəbul edilən
amnistiyalar və əfvlər nəticəsində azad olunubdur. Mən bu siyasətimi ardıcıl surətdə aparıram və aparacağam,
bir qrup adamları da əfv edəcəyəm. Amma kimi əfv edəcəyəm – o, mənim işimdir. Sağ olun.
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31 MART – AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
29 mart 2000-ci il
Əziz həmvətənlər!
Xalqımızın çoxəsrlik zəngin, şərəfli qəhrəmanlıqlar və yüksək yaradıcılıq nümunələri ilə dolu, eyni
zamanda mürəkkəb və keşməkeşli bir tarixi vardır. Bu tarixdə sevinc və kədər, qələbə və məğlubiyyətlər əkiz
yaşamış, daim bir-birini əvəz etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, ümumxalq təntənələri və ruh yüksəkliyi ilə qeyd
etdiyimiz Novruz bayramından sonra, Sizə keçmişimizin kədərli, faciəli səhifələrini yad etmək üçün müraciət
edirəm.
1998-ci ildən bəri Azərbaycan Respublikası hər il 31 martı azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi dövlət
səviyyəsində qeyd edir. Bu anma tədbirlərinin keçirilməsindən məqsəd, bir tərəfdən, soyqırımına məruz qalmış
günahsız qurbanların müqəddəs xatirəsini yad etmək, onlara Allahdan rəhmət diləməkdir, digər tərəfdən isə
tariximizin uzun illər obyektiv qiymətini almamış, təhrif olunmuş hadisələrinə yenidən nəzər salmaq, nəticələr
çıxarmaq, gələcək üçün vəzifələr müəyyən etməkdir.
Azərbaycan xalqının tarixində artıq soyqırımı kimi siyasi və hüquqi qiymətini almış faciəli hadisələr öz
başlanğıcını XIX əsrin əvvəllərindən götürür. Rusiya və İran arasında imzalanmış Gülüstan və Türkmənçay sülh
müqavilələrindən sonra tarixi Azərbaycan torpaqlarında kütləvi şəkildə ermənilər məskunlaşdırılmağa
başlanılmış, Qafqazın cənubunda Ermənistan dövlətinin yaradılması kursu yeridilmişdir. Eyni zamanda
azərbaycanlıların öz qədim torpaqlarından, ata-baba yurdlarından qovulması, deportasiya prosesi həyata keçirilmişdir. Bu gün soyqırımı və deportasiya hadisələrinin xronoloji ardıcıllıqla yaddaşımızda bərpası faciələrimizin
miqyasını və dəhşətlərini hərtərəfli hiss etməyə imkan verir.
1905–1907-ci illərdə Rusiya hakim dairələri tərəfindən himayə olunan və istiqamətləndirilən erməni
millətçiləri azərbaycanlılara qarşı geniş miqyaslı qətllər və vəhşiliklər törətdilər. Bakıda və Azərbaycanın digər
şəhər və kəndlərində qanlı hadisələr nəticəsində yüzlərlə yaşayış məntəqələri dağıdıldı, minlərlə azərbaycanlı
erməni terrorunun qurbanı oldu. 1918-ci ilin martında antiazərbaycan ünsürlərin hökm sürdüyü, bolşevik-daşnak
tərkibli Bakı kommunası tərəfindən əksinqilaba qarşı mübarizə pərdəsi altında milli qırğın törədildi, Bakı
quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata keçirilməyə başlandı. Bakıda
və qəzalarda on minlərlə dinc əhali məhv edildi, memarlıq inciləri, məscidlər, məktəblər və digər mədəniyyət
abidələri yandırılıb dağıdıldı.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yönəldilmiş deportasiya və soyqırımı siyasəti sovet hakimiyyəti illərində
beynəlmiləlçilik pərdəsi altında məharətlə maskalanaraq həyata keçirilmişdir. Sovet Rusiyasının köməyi ilə
Zəngəzur və bir sıra digər Azərbaycan torpaqları Ermənistan ərazisi elan edildi. Ermənilər türk-müsəlman
respublikalarına qarşı ayrı-seçkilik siyasəti yürüdən SSRİ rəhbərliyinin qərarı ilə dövlət səviyyəsində 1948–
1953-cü illərdə azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına nail oldular.
Daim SSRİ rəhbərlərinin himayəsini və rəğbətini hiss edən ermənilər Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə
çıxış etməkdə davam edirdilər. 80-ci illərin ortalarında yenidənqurma adlanan dağıdıcı proseslər vüsət
götürdüyü zaman erməni ekstremizmi və separatçılığı yeni bir qüvvə ilə tüğyan etməyə başladı. SSRİ rəhbərliyi
tərəfindən qızışdırılan münaqişə nəticəsində on minlərlə insan həyatına son qoyulmuş, yüz minlərlə soydaşımız
öz tarixi torpaqlarından qovulmuşdur. Bir milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma vətənində qaçqın və məcburi
köçkün taleyinin ağrılarını və məşəqqətlərini yaşamağa məhkum edilmişdir. 1990-cı ilin yanvarında öz milli
haqlarının və ərazi bütövlüyünün müdafiəsinə qalxan xalqımıza qarşı Konstitusiya borcunu yerinə yetirməkdən
imtina edən SSRİ hakimiyyət orqanları və respublikanın o zamankı rəhbərliyi tərəfindən görünməmiş
vəhşiliklər törədildi, yüzlərlə insan qətlə yetirildi, 1992-ci ilin fevralında keçmiş sovet qoşunlarının yaxından
köməyi ilə erməni hərbi birləşmələri müasir tarixdə analoqu olmayan müdhiş faciə törətdilər. Azərbaycan şəhəri
Xocalının minlərlə müdafiəçisi və dinc sakini öldürüldü, əsir alındı, şəhər yerlə yeksan edildi. Bu misilsiz
vandalizm və soyqırımı aktlarından məqsəd xalqımızı qorxutmaq, onun mübarizə əzmini qırmaq idi.
Deportasiya prosesi etnik zəmində soyqırımı, insanların kütləvi qətli, yaşayış məntəqələrinin dağıdılması,
milli mədəniyyət abidələrinin məhvi ilə müşayiət edilmişdir. XX əsrdə 2 milyona yaxın azərbaycanlı bilavasitə
soyqırımı siyasətinin nəticələrini öz üzərində hiss etmişdir.
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Məkrli və qəddar düşmənlərimizin məqsədyönlü şəkildə apardıqları soyqırımı və deportasiya siyasəti lap
əvvəldən genişmiqyaslı, düşünülmüş informasiya müharibəsi ilə müşayiət olunmuşdur. Bu məqsədlə onlar öz
arsenallarında olan ən müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə etmişlər. Nəticədə Azərbaycanın və bütün Qafqazın
tarixi saxtalaşdırılmış, ermənilərin tarixi şişirdilərək qədimləşdirilmiş, azərbaycanlılara qarşı kəskin mənəvi
təcavüz kampaniyası aparılmışdır. Qafqazda baş verən hadisələr şüurlu surətdə təhrif olunmuş Qərb və Rusiya
ictimaiyyətinin nəzərində «yazıq, məzlum, əzabkeş erməni xalqı» obrazı formalaşdırılmışdır. Xalqımızın zəngin
mədəniyyət abidələri, musiqisi və digər maddi-mədəniyyət nümunələri ermənilər tərəfindən mənimsənilib və bu
günün özündə də özününküləşdirilməyə cəhdlər göstərilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan və
mütəşəkkil fəaliyyət göstərən erməni icmaları, böyük dünya dövlətlərinin siyasi fəaliyyətlərinə təsir göstərə
bilən erməni lobbisi onilliklər boyu planlı surətdə iş aparır.
Bunları deməkdə məqsədimiz informasiya mübarizəsi sahəsində fəaliyyət göstərməyin vacibliyini, qarşıda
duran vəzifələrin genişliyini bütün vətəndaşlarımıza çatdırmaqdır. Azərbaycan dövləti, onun rəhbərliyi
tərəfindən ölkə həqiqətlərinin, xalqımızın müsibətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, ayrı-ayrı ölkələrdəki
Azərbaycan icmalarının, lobbi fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün xeyli işlər görülmüşdür. Lakin hələ çox işlər
görülməlidir.
Əziz həmvətənlər! Qardaşlar, bacılar!
Gördüyünüz kimi, xalqımıza qarşı əsrlər boyu müntəzəm surətdə ağır cinayətlər törədilmiş, məkrli niyyətlər
gerçəkləşdirilmişdir. Öz ağırlığına, miqyasına və nəticələrinə görə bunlar həm də bəşəriyyətə qarşı cinayətlər
kimi xarakterizə olunmalı, beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymətini almalı, onun ideoloqları və təşkilatçıları layiqincə
cəzalandırılmalıdır. Bunu təmin etmək bizim hamımızın ümumi vəzifəmizdir.
Bunları söyləməklə biz bütöv xalqlara qarşı düşmənçilik təbliğ etmək fikrindən uzağıq. Bu yolun perspektivi
yoxdur, onu gedənlər də səhvlərini gec-tez anlayacaqlar. Lakin eyni zamanda, bizim bu hadisələri, onların
dərslərini unutmağa da haqqımız yoxdur. Tarixi yaddaşsızlıq və unutqanlıq xalqımızın taleyüklü tarixi
problemlərinin həllində keçilməz maneələr yarada bilər. Bunların dərslərini mənimsəmək, nəticələrini aradan
qaldırmaq, indiki və gələcək nəsilləri xalqımıza qarşı fəaliyyət göstərən düşmən qüvvələrə və planlara qarşı
ayıq-sayıqlıq ruhunda düzgün tərbiyə etmək bizim vəzifəmizdir.
Bir daha soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi qarşısında baş əyir, onlara Allahdan rəhmət diləyir, xalqımıza
əmin-amanlıq, firavanlıq və müstəqil Azərbaycan dövləti naminə mətanətli mübarizə arzu edirəm.
Bakı şəhəri, 29 mart 2000-ci il
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DÜNYA SƏHİYYƏ TƏŞKİLATININ AVROPA BÜROSUNUN REGİONAL DİREKTORU
MARK DANZON İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
31 mart 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. İndi Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi Dünya
Səhiyyə Təşkilatı ilə yaxşı əlaqələr qurubdur. Bizim nazir mənə məlumat verir ki, sizin təşkilat ilə Azərbaycanın
əlaqələri indi Azərbaycan üçün faydalı və səmərəlidir. Mən bundan çox məmnunam.
Sizin təşkilatınız qədim bir təşkilatdır. Təbiidir ki, bütün insanlar üçün ən vacib olan təşkilatlardan biridir.
Dünyada ən böyük problemlərdən biri insanların sağlamlığıdır. Ona görə də sizin sahəniz hər tərəfdə hörmət
qazanır, o cümlədən biz ona çox hörmətlə yanaşırıq.
Mən ümumiyyətlə, çox məmnunam ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bütün başqa
beynəlxalq təşkilatlara daxil olduğu kimi, sizin təşkilata da daxil olubdur. Artıq biz hiss edirik ki, sizin təşkilat
Azərbaycanda bəzi xəstəliklərlə mübarizədə, səhiyyə işlərinin təşkil olunmasında bizə müəyyən yardımlar edir.
Eyni zamanda ümid edirik ki, bu əməkdaşlıq bundan sonra daha da səmərəli olacaqdır. Güman edirəm, sizin
Azərbaycana bu səfəriniz, Azərbaycan ilə daha da yaxından tanış olmağınız, təbiidir ki, bizim əməkdaşlığımıza
gələcəkdə yardım edəcəkdir. Xoş gəlmisiniz.
M a r k D a n z o n: Cənab prezident, Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, Siz bu gün məni qəbul
etmisiniz. Bu, bizim üçün, Dünya Səhiyyə Təşkilatı üçün böyük bir şərəfdir ki, Siz bizi qəbul etmisiniz.
Cənab prezident, Sizin bütün dünyada nüfuzunuzdan və ümumiyyətlə, səhiyyə sahəsində gördüyünüz
işlərdən bizim xəbərimiz vardır. Hətta biz bilirik ki, bir çox xəstəliklərə qarşı Siz amansız mübarizə aparmısınız.
Bir fakt kimi Sizə deyə bilərəm ki, biz 1995-ci ildə poliomielitə qarşı mübarizə apardığımız zaman Siz də
respublikanın bütün əhatəsinə bu xəstəliyə qarşı vaksin vurulmasına kömək etmisiniz, daha doğrusu, bu
tədbirlərin həyata keçirilməsinə rəhbərlik etmisiniz. Deyə bilərəm ki, məhz Sizin kimi şəxsiyyətin sayəsində
respublikada böyük dəyişikliklərin baş verdiyi bir şəraitdə səhiyyə sahəsində də böyük işlər görülməlidir.
Əlbəttə, bu işlərin bir texniki tərəfi vardır. Lakin Sizin kimi bir şəxsiyyətin rəhbərlik etdiyi ölkədə sağlamlığın
ən birinci sıraya, önə çəkilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Cənab prezident, Sizə məmnuniyyətlə deməliyəm ki, mən bu vəzifəyə yeni seçilmişəm. Amma bu vəzifəyə
keçməmişdən əvvəl də sizin respublikanızla, Səhiyyə Nazirliyi ilə çox gözəl əlaqələrim vardır. Sizi bir daha
əmin edirəm ki, bu əlaqələr daha yüksək səviyyədə olacaqdır və biz daha sıx əməkdaşlığa nail olacağıq.
Ümumiyyətlə, bizim təşkilatın Azərbaycanla, Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq proqramı
vardır. Mən daha yaxından izləyəcəyəm ki, bu əməkdaşlıq planı həyata keçirilsin. Bununla bağlı əlimdən gələni
edəcəyəm ki, Azərbaycan ilə bu əməkdaşlıq sayəsində respublikanıza həm diqqət, həm də kömək getdikcə
artsın. Xüsusilə yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizədə bizim əməkdaşlığımız daha yüksək səviyyəyə
qalxacaqdır.
Cənab prezident, deməliyəm ki, sizin ölkəniz səhiyyənin bir çox sahələrində gözəl nəticələr əldə etmişdir,
uğurlara nail olmuşdur. Onlardan biri də malyariyaya qarşı mübarizədir. Sizin ölkəniz bu sahədə çox böyük
uğurlar əldə etmişdir. Hətta bəzi Avropa ölkələri ilə müqayisə etdikdə belə, sizin uğurlarınız göz qabağındadır
və bu da bizi ruhlandırır.
Siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə biz həm Avropada, həm də dünyada vərəm xəstəliyinin çoxalması ilə bağlı çox
böyük narahatlıq keçiririk. Bu xəstəliyə qarşı mübarizədə sizin respublika çox ciddi bir mövqe tutmuşdur, buna
qarşı çox ciddi mübarizə aparır. Baxmayaraq ki, mənim Azərbaycana indiki səfərim çox qısadır, lakin mən
burada bu sahədə çox şeyi, ümumiyyətlə səhiyyə sahəsində çox işlərin görüldüyünü öyrəndim. Onu da demək
istəyirəm və çox məmnunluqla qeyd edirəm ki, bütün bu işlərin hamısına Siz rəhbərlik edirsiniz. Bir hadisə də
məni daha çox sevindirir ki, səhiyyə sahəsində, xəstəliklərə qarşı mübarizə sahəsində sizin ölkənizdə artıq
qanunvericilik bazası da yaradılmışdır.
Cənab prezident, icazə verin, sözümün sonunda bir daha Sizə heyranlığımı, hörmətimi və bir də rahatlığımı
bildirim. Ona görə rahatlığımı bildirim ki, kim olursa-olsun, buraya gəlib səhiyyə ilə maraqlanarsa, Sizin kimi
rəhbərin- səhiyyəyə bu qədər ciddi münasibət göstərən bir rəhbərin öz ölkəsində səhiyyə problemlərinə belə
ciddi yanaşmasını görəndə həmin adamda rahatlıq əmələ gələcəkdir. Biz də bunu çox yaxşı başa düşürük. Çünki
Siz özünüz də dediniz ki, səhiyyə sahəsi, sağlamlıq doğrudan da insan üçün ən vacib problemlərdən biridir.
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Sizin özünüzün bu işə bu cür diqqətiniz bizdə daxili rahatlıq yaradır. Gördüyünüz bütün bu işlərə görə, xalq
qarşısında olan borcunuzu şərəflə yerinə yetirdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm və yenə də deyirəm
ki, bizim nümayəndələrin hansısa Azərbaycana gəlsə, bu ölkədə bu işləri görəndə onda bir daxili rahatlıq
yaranacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Azərbaycanda görülən işlər barəsində dediyiniz xoş sözlər
və verdiyiniz qiymət bizim üçün çox əzizdir. Ancaq mən düşünürəm ki, səhiyyə elə sahədir ki, burada daim
işləri təkmilləşdirmək lazımdır. Hansısa bir xəstəliyin qarşısı alınıbsa, bundan arxayın olmaq olmaz. Gərək çox
ciddi olasan ki, o, yenidən başlamasın.
Məsələn, malyariya xəstəliyi vaxtilə Azərbaycanda tamamilə ləğv olunmuşdu. Amma müəyyən bir zamanda
arxayınçılıq və bu işə diqqətsizlik olduğuna görə Azərbaycanda malyariya xəstəliyi yenidən baş verdi. Biz hesab
edirdik ki, artıq Azərbaycanda bu problem yoxdur. Amma bu, yenidən meydana çıxdı. Mən bunu ona görə
deyirəm ki, bizim Səhiyyə Nazirliyi heç də arxayınçılığa yol verməsin.
Sizin verdiyiniz bu yüksək qiymətlərdən biz təbii ki, ruhlanırıq və bizim səhiyyə işçiləri də ruhlanmalıdır.
Ancaq eyni zamanda yenə də deyirəm, - siz həkimsiniz, bu sahənin mütəxəssisisiniz, məndən yaxşı bilirsiniz,
amma mən də bir insan kimi bilirəm, - gərək daim keşikdə olasan ki, qarşısı alınmış bu xəstəliklər yenidən
başlanmasın. Ona görə də sizinlə əməkdaşlıq dövründə gərək bizə ciddi nəzarət edəsiniz. Təbiidir ki, həm də
yardım edəsiniz. Biz isə gərək çalışaq ki, bu yardımlardan səmərəli istifadə edək, bütün bu yoluxucu xəstəlikləri
Azərbaycanda ləğv edək. Biz bunu edə bilərik. Baxmayaraq ki, indi bizdə bir neçə problemlər vardır, - yəqin
onları nazir sizə deyibdir, - buna baxmayaraq, sizinlə birlikdə biz bütün bu yoluxucu xəstəlikləri Azərbaycanda
ləğv edə bilərik, onların qarşısını ala bilərik.
Sizin indiyə qədər göstərdiyiniz qayğıya, yardıma görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, əməkdaşlığımız
bundan sonra daha da səmərəli olacaqdır.
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VI ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ VƏ
«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» DASTANININ 1300 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ YUBİLEY
TƏNTƏNƏLƏRİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA GƏLMİŞ QAZAXISTAN
PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVİN BİNƏ HAVA LİMANINDA QARŞILANMA
MƏRASİMİNDƏ BƏYANATI
7 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Mən böyük dostumuz, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, hörmətli Nursultan Nazarbayevi
Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram.
Mənim dəvətimi qəbul edib, Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinə görə ona təşəkkürümü bildirirəm.
Ümidvaram ki, görüşlərimiz və danışıqlarımız zamanı biz ikitərəfli münasibətlərimizin bir çox məsələlərini
müzakirə edəcəyik, əlbəttə, bir çox digər məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparacağıq. Bu səfər Qazaxıstan
ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin və sıx əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsi, genişlənməsi
işinə xidmət edəcəkdir.
Sizi ürəkdən salamlayıram.

Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin bəyanatı
Mehribancasına və qardaşcasına qarşılandığıma görə təşəkkür edirəm. Mən bunu Azərbaycan torpağında
həmişə duyuram.
Əvvəla, mən Heydər Əliyeviçin dəvəti ilə rəsmi səfərə gəlmişəm. İkincisi, türkdilli dövlətlərin başçılarının
görüşü olacaqdır. Üçüncüsü, biz ümumi əcdadımız olan Dədə-Qorqudun yubileyini qeyd edəcəyik. Bütün
bunlar baharın əvvəlində çox xoş və yaxşı hadisələrdir.
Əlbəttə, biz tariximizə, mədəniyyətimizə, dilimizə, ənənələrimizə görə həmişə yaxın olmuşuq. Ona görə də
mehriban qonşuluq münasibətlərini möhkəmlətmək bizim – biz Xəzərin birləşdirdiyi qonşularıq – vəzifəmizdir
və bunu həmişə edirik. Heydər Əliyeviç dəvət etdikdə, məni haraya və nə vaxt çağırırsa, həmişə gəlirəm.
Biz 9 yeni sənəd imzalayacağıq. Bu sənədlər Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında yeni pillə
olacaqdır.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
NURSULTAN NAZARBAYEV İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Prezident sarayı
7 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Nursultan Nazarbayev! Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və
mənim dəvətimi qəbul edərək ölkəmizə rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirir, Qazaxıstan
prezidentinin bu səfərinin böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıram.
Xalqlarımızın qədim ənənələrə malik tarixi əlaqələri vardır. Respublikamız öz dövlət müstəqilliyini əldə
etdikdən sonra Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında dostluq, əməkdaşlıq münasibətlərinin gündən-günə
möhkəmlənməsi hər iki tərəf üçün çox faydalı olmuşdur.
Qazaxıstana rəsmi səfərimi, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində, MDB-nin zirvə toplantılarında
keçirdiklərim görüşləri, apardığım danışıqları həmişə məmnunluqla xatırlayıram. Mən ölkələrimizin nümayəndə
heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərini, imzalanmış dövlətlərarası və hökumətlərarası sənədləri müsbət
dəyərləndirirəm. Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, elm və digər
sahələrdə əlaqələrin durmadan inkişaf etməsini razılıqla qarşılayıram.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının birgə işlənilməsini, hasil edilən nefti dünya bazarına çıxaracaq boru
kəmərlərinin yaradılması sahəsində əlaqələrin hazırkı vəziyyətini məmnunluqla qeyd etmək istəyirəm. Nəzərə
çarpdırmaq istəyirəm ki, beynəlxalq əməkdaşlığın parlaq nümunəsi olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft
kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı 1998-ci ilin oktyabrında qəbul edilmiş Ankara bəyannaməsi. 1999-cu ilin
noyabrında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü zamanı imzalanmış sazişlər tarixi əhəmiyyət daşıyır və bütün
bunları ölkələrimizin daha da inkişafı, regionumuzun təhlükəsizliyi, xalqlarımızın xoşbəxt gələcəyi baxımından
mühüm addım kimi dəyərləndirirəm.
Tarixi İpək yolunun bərpasına dair Avropa Birliyinin himayəsi altında 1998-ci ilin sentyabr ayında Bakıda
keçirilmiş beynəlxalq konfransdan sonra TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi sahəsində görülmüş işləri
yüksək qiymətləndirirəm və Qazaxıstan neftinin Azərbaycan ərazisi vasitəsilə dünya bazarına nəqlinin böyük
əhəmiyyət daşıdığını bildirirəm.
Sizə məlumdur ki, ölkəmiz üçün ən ağrılı bir problem də var. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparırıq.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Cənab prezident, Azərbaycana rəsmi səfərə dəvətinizə, mənə və
başçılıq etdiyim nümayəndə heyətinə göstərilən qardaşlıq münasibətinə, qonaqpərvərliyə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Mən də ölkələrimizin əməkdaşlığının sürətlə inkişaf etməsindən çox məmnun
qaldığımı vurğulayıram.
Azərbaycan ilə bütün sahələrdə əlaqələrin sıxlaşdırılmasına Qazaxıstanın böyük maraq göstərdiyini
nəzərinizə çatdırır və bir sıra beynəlxalq, regional təşkilatlarda dövlətlərimizin əməkdaşlığının daha da
möhkəmləndirilməsinin vacib olduğunu bildirirəm.
Əminəm ki, imzalanacaq yeni sənədlər Azərbaycan-Qazaxıstan əməkdaşlığının inkişafı üçün yeni yollar
açacaqdır. Azərbaycan tərəfinin səyləri nəticəsində Bakı-Aktay bərə keçidinin nəhayət, yenidən işə salınması
dost ölkələrimizin ticarət sahəsində əlaqələrinin səviyyəsini qaldırmağa yaxşı imkan yaradacaqdır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
və birbaşa aparılan danışıqların gedişinə Qazaxıstanın da həmişə diqqət yetirdiyini vurğulayıram. Ümidvar
olduğumu bildirirəm ki, bu danışıqlar tezliklə öz müsbət nəticələrini verəcəkdir.
Aprelin 8-də Bakıda türkdilli dövlətlərin başçılarının VI zirvə görüşü və aprelin 9-da «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanının 1300 illiyinə həsr edilən yubiley təntənəsi keçiriləcəkdir. Əminəm ki, bu tədbirlər xalqlarımız və
ölkələrimiz arasında çoxtərəfli əməkdaşlığı daha da genişləndirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v : Həm də eyni köklərə malik mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin, milli-mənəvi
dəyərlərimizin dirçəlməsi yolunda böyük perspektivlər açacaqdır*.
*

Prezidentlər ikitərəfli əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi, tarixi İpək yolunun, Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizinin daha səmərəli işləməsi üçün əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, regionda vəziyyət və bir
sıra digər məsələlər barədə də ətraflı fikir mübadiləsi apardılar.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN VƏ QAZAXISTAN PREZİDENTİ
NURSULTAN NAZARBAYEVİN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA HƏR
İKİ ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ARASINDA AZƏRBAYCAN-QAZAXISTAN
DANIŞIQLARINDA ÇIXIŞI
Prezident sarayı
7 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Zati-aliləri cənab prezident, hörmətli Nursultan Nazarbayev!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram və səmimi- qəlbdən "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Hörmətli Nursultan Nazarbayev, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinizə görə sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olduğunuz vaxtdan dörd il keçmişdir. Bu müddətdə ölkələrimiz, dövlətlərimiz,
xalqlarımız arasında münasibətlər uğurla inkişaf etmişdir. Biz sizinlə dəfələrlə görüşmüşük - mən Qazaxıstana
səfər etmişəm, biz sizinlə Astanada, beynəlxalq forumlarda, MDB-nin zirvə toplantıları zamanı görüşmüşük və
həmişə əlaqə saxlamışıq. Bir çox nümayəndə heyətlərimiz qarşılıqlı səfərlər etmişlər. Əslinə baxsan, bütün
bunlar da münasibətlərimizin inkişafına təkan vermişdir.
Buna baxmayaraq, biz daha da irəliləməli, yeni-yeni məsələləri həll etməliyik. Bu baxımdan əlbəttə ki, sizin
Azərbaycana rəsmi səfərinizin bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Biz sizinlə təkbətək görüş zamanı bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardıq və bir daha gördük ki,
keçmiş zamanlarda ümumi köklərə, ümumi tarixə, ümumi taleyə malik olmuşuq. Biz dövlət müstəqilliyi əldə
etdikdən sonra daha çox qarşılıqlı anlaşmaya və sıx əməkdaşlığa ehtiyac duyuruq.
Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq, şübhəsiz, geniş spektrə malikdir, hərçənd, ola bilsin, biz əmtəə dövriyyəsinin
həcmindən razı qala bilmərik və s. Buna baxmayaraq, əməkdaşlıq var, inkişaf edir. Ən başlıcası isə böyük
perspektivlər var.
Bizim sizinlə əməkdaşlığımız üçün Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının mənimsənilməsində xüsusilə böyük
imkanlar var. Mən sevinirəm ki, biz sizinlə bu məsələdə eyni mövqe tuturuq, şübhəsiz, öz sektorlarımızın
hüdudları daxilində Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından ölkələrimizin mənafeləri naminə istifadə olunmasını
zəruri hesab edirik.
Siz bilirsiniz ki, bununla əlaqədar biz 1994-cü ildən başlayaraq xarici neft şirkətləri ilə çox müqavilələr
imzalamışıq və 1997-ci ildə ilk nefti çıxarmışıq, iki neft kəməri - Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa kəmərlərini
çəkmişik, neft ixrac edirik. Lakin bu, yalnız başlanğıcdır. İndiyədək görülmüş bütün işlər, şübhəsiz, göstərir ki,
bu baxımdan gələcək çox maraqlı və zəngindir.
Biz sizinlə dəfələrlə fikir mübadiləsi aparmışıq və şadam ki, biz eyni mövqelərdəyik. Siz Qazaxıstanda,
Xəzərin özünüzə aid sektorunda böyük iş görürsünüz və mən bunu sevinclə izləyirəm. Əminəm ki, siz orada
böyük nəticələr əldə edəcəksiniz, deməli, biz bu sahədə də əməkdaşlığı genişləndirəcəyik.
Nursultan Abişoviç, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri haqqında 1998-ci ildə Türkiyədə Ankara
bəyannaməsini imzalamağımızı və 1999-cu ilin noyabrında İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşü zamanı Bakı–
Ceyhan neft kəməri haqqında böyük sənəd imzalamağımızı mühüm hadisə hesab edirəm. Yeri gəlmişkən,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da bizim imzalarımıza qoşuldu.
Sizə məlumat verməliyəm ki, bundan sonra biz - Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan - fəal işləyirik, çox
görüşlər keçirmişik, bu neft kəmərinin dəyərini müəyyənləşdirmişik. Kommersiya məsələlərinə dair
Gürcüstanla danışıqlarda bəzi çətinliklər vardı. Lakin bu layihənin həyata keçirilməsinə başlaya bilməyimiz
üçün Azərbaycan Gürcüstan tərəfinə güzəştə getdi və yaxın vaxtlarda Vaşinqtonda Türkiyə, Azərbaycan və
Gürcüstan nümayəndə heyətlərinin görüşü olacaqdır. Onlar kommersiya məsələlərini bir daha müzakirə edəcək,
ən başlıcası isə maliyyələşdirmə mənbələrini müəyyənləşdirmək üçün Dünya Bankı, Eksimbank, digər maliyyə
mənbələri ilə danışıqlar aparacaqlar.
Biz - Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan - razılığa gəlmişik ki, apreldə kommersiya sənədlərinin
imzalanmasını başa çatdırmalı və kompleks şəklində bütün sazişi öz parlamentlərimizin ratifikasiyasına təqdim
etməliyik, onu nəzərdə tuturuq ki, bu ratifikasiya may ayında edilsin və neft kəmərinin tikintisi məsələsi ilə
məşğul olan konsorsium cari ilin iyununda layihənin əməli surətdə reallaşdırılmasına başlaya bilsin. Hesab
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edirəm ki, bütün bunlar mümkün olacaqdır və onların vəd etdikləri kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri
2002-ci ildə istismara verilə bilər.
Yəni, quruda çıxarılan və dənizdə çıxarılacaq Qazaxıstan nefti üçün, əlbəttə, neft ixracının indi istifadə
etdiyiniz digər variantları ilə yanaşı, böyük imkan açılır. Sizin özünüzün dediyiniz kimi və bizim də hesab
etdiyimiz kimi, bu marşrut sizin üçün çox faydalı olacaqdır.
Siz bilirsiniz ki, neft kəməri olmadan da biz dünya bazarlarına ixrac üçün Qazaxıstandan neftin daşınmasını
həyata keçiririk. Son beş ildə biz Batumiyədək, oradan isə Qərbə təxminən 5 milyon ton neft göndərmişik. Biz
bu birgə işimizi bundan sonra da davam etdirməyə və göndərilən neftin həcmini hətta artırmağa da hazırıq. Bir
sözlə, belə düşünürəm ki, biz bu sahədə çox işlər görmüşük və gələcək üçün böyük imkanlar var.
Əlbəttə, biz təkcə neft sahəsində deyil, digər bütün sahələrdə də əməkdaşlığı inkişaf etdirməliyik. BakıAktau bərə-keçidini açmağımız Qazaxıstanın şimal vilayətləri üçün də, Azərbaycan üçün də artıq öz müsbət
nəticələrini verir. Belə düşünürəm ki, biz ticarət-iqtisadi əlaqələrimizi fəallaşdırmaq üçün bu imkanları bundan
sonra da inkişaf etdirəcəyik.
Biz bir çox digər məsələlərdə də eyni mövqelərdəyik. Yəni Qazaxıstanda da, Azərbaycanda da demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlətlər qurulur, biz bazar iqtisadiyyatı, özəlləşdirmə yolu ilə gedirik. Deməliyəm ki, bütün
bunlar Azərbaycanda öz əməli nəticələrini verir.
Siz bilirsiniz ki, 1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət çox ağır idi. Vəziyyəti
ağırlaşdıran o idi ki, 1988-ci ildən etibarən Ermənistan Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq məqsədi ilə
ölkəmizə qarşı təcavüz başlamışdı. Müharibə başlandı, onun nəticəsində müxtəlif səbəblərə görə Azərbaycan
ərazisinin 20 faizi işğal edilmişdir, işğal olunmuş torpaqdan bir milyondan çox azərbaycanlı qovulmuşdur, onlar
ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar.
Lakin 1994-cü ildə biz atəşkəsə razılıq verdik, müharibəni dayandırdıq. Hesab edirəm ki, bu da böyük işdir
– qan tökülmür, müharibə getmir. Biz danışıqlar aparırıq, amma hələlik sülhə nail olmamışıq.
ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ardıcıl iş aparırlar.
1999-cu il ərzində biz dincliklə nizamasalma prosesini sürətləndirmək üçün Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri arasında birbaşa görüşlər keçirmişik. Mövqelərimiz müəyyən qədər yaxınlaşmışdı və biz hansısa
nəticələr əldə edə bilərdik. Ancaq ötən ilin oktyabrında Yerevanda baş vermiş terror aktı bu prosesi əslində
dayandırdı və indi bizim fəal danışıqlar üçün hələlik imkanlarımız yoxdur.
Lakin mən sizə demişəm və bir daha bəyan edirəm, əminəm ki, biz – ATƏT-in Minsk qrupu, Azərbaycan və
Ermənistan prezidentləri, - danışıqlar prosesinə yenidən başlayacağıq və məsələnin dincliklə nizama salınmasına
nail olacağıq. Əlbəttə, bir şərtlə ki, məsələ beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll edilsin, o mənada ki, işğal
olunmuş ərazilər azad edilsin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun, qaçqınlar öz daimi yaşayış yerlərinə
qayıtsınlar. Həm də biz bəyan etmişik və bəyan edirik ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək
özünüidarə statusu verilə bilər.
1994-cü ildə atəşin dayandırılması, əlbəttə, vəziyyəti sabitləşdirməyə şərait yaratdı. Lakin, bildiyiniz kimi,
biz Azərbaycanı əslində parçalayan daxili qüvvələri zərərləşdirmək üçün çox işlər görməli olduq. 1993-cü ildə
burada vətəndaş müharibəsi başlandı və Azərbaycan fəlakət qarşısında, parçalanmaq qarşısında idi. Biz bütün
bunları dəf edə bildik. Sonra iki dəfə – 1994-cü və 1995-ci illərdə – dövlət çevrilişi cəhdləri oldu. Biz bunların
da qarşısını aldıq. Terror aktları cəhdləri oldu, biz bunlara da davam gətirdik.
Təxminən 1995-ci ildən başlayaraq biz Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirə, iqtisadiyyatın
səviyyəsinin aşağı düşməsini dayandıra və onun artımına başlaya bildik. 1996-cı ildən bəri bizdə ümumi daxili
məhsulda da, sənaye istehsalında da, kənd təsərrüfatı istehsalında da, digər göstəricilər üzrə də artım davam
edir. İnflyasiyanın qarşısını aldıq, artıq neçə ildir ki, bizdə inflyasiya yoxdur. Biz əmək haqqını və pensiyanı
vaxtında veririk. Mart ayı üçün bütün pensiyalar və əmək haqqı ödənilmişdir. Ötən il ümumi daxili məhsul 7
faiz, sənaye istehsalı 3 faizdən bir qədər çox, kənd təsərrüfatı istehsalı 7 faiz artmışdır. Biz cari ilin birinci
rübünü də artımla başa çatdırmışıq.
Əlbəttə, bütün bunlar iqtisadi islahatlar aparılmasının nəticəsidir. Siz bilirsiniz ki, biz torpaq islahatı
aparmışıq, torpağı tamamilə kəndlilərə vermişik. Bu isə bizə bitkiçilik, heyvandarlıq məhsullarını, bütün digər
kənd təsərrüfatı məhsullarını artırmağa imkan yaratmışdır.
Biz kiçik və orta özəlləşdirməni başa çatdırmışıq, indi iri obyektlərin özəlləşdirilməsi haqqında qanun qəbul
edirik, tezliklə bu prosesə də başlayacağıq. Biz digər iqtisadi islahatlar da aparırıq.
Əlbəttə, plüralizm, demokratiya, azadlıq yaradılması da Azərbaycanda indi mövcud olan vəziyyəti təmin
edir.
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Biz Qazaxıstandakı hadisələri böyük fərəh hissi ilə izləyirik və bilirik ki, orada gedən demokratikləşdirmə
prosesləri, islahatlar aparılması öz nəticələrini verir.
Bu yaxınlarda ümumi azad seçkilər əsasında sizin yenidən Qazaxıstan prezidenti seçilməyinizi alqışlamışam
və alqışlayıram. Əlbəttə, siz öz ölkənizin inkişafı üçün çox işlər görmüsünüz və görürsünüz. Bizi isə sizinlə
ümumi tarixi köklər də, bugünkü təxminən oxşar vəziyyətimiz də birləşdirir. İndiki görüşümüz, imzalanmağa
hazırlanmış sənədlər də, şübhəsiz, öz nəticələrini verəcəkdir.
İndiyədək biz 50-dən çox dövlətlərarası, hökumətlərarası, idarələrarası sənəd imzalamışıq. Bu gün yeni
sənədlər imzalanacaqdır. Odur ki, bu, sizin Azərbaycana rəsmi səfirinizin konkret, əməli nəticəsidir.
Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm və ümidvaram ki, sizinlə bu gün də, sabah da məsələləri müzakirə
etməyə imkanımız olacaqdır.
Sabah türkdilli dövlətlərin başçılarının görüşü keçiriləcəkdir. Bizim üçün bu da çox mühüm hadisədir. Birisi
gün ümumi tarixi sərvətimizin yubileyini - "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyini də sizinlə birlikdə
qeyd edəcəyik.
Buna görə də şadam ki, Azərbaycanda bütün bu tədbirlər keçirilərkən siz bizimlə olacaqsınız. Təbii ki, bu,
bizə söhbət etməyə, fikir mübadiləsi aparmağa, Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında dostluğu və həqiqi qardaşlıq
münasibətlərini bir daha nümayiş etdirməyə imkan verəcəkdir.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Heydər Əliyeviç, rəsmi səfərə gəlmək üçün dəvətinə görə, qardaşcasına
qonaqpərvərliyinə görə, qəbula görə çox sağ olun.
Mən sizin ölkənizə həmişə məmnuniyyətlə gəlirəm, dəvətinizi qəbul edirəm, çünki xalqlarımız arasında
yalnız xeyirxahlıq və qardaşlıq hissləri olub, heç bir mənfi hallar olmayıbdır və yoxdur. Bu yaxşı münasibətlər
hər iki dövlətin tərəqqisinə xidmət edir, bir-biri üçün dəstəkdir.
Siz danışıqlarımızın ayrıca bir hissəsində müzakirə etdiyimiz məsələlərdən danışdınız. Buna görə də mən
onları təkrar etmək istəməzdim. Mən sizin fikirlərinizlə və dediyiniz təkliflərlə tam razıyam.
Hesab edirəm ki, ikitərəfli iqtisadi münasibətlərimizin yaxşılaşması üçün ticarəti qaldırmaq lazımdır. Bu, hər
şeyin əsasıdır. Ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin cəmi 25 milyon dollar olması nə sizi, nə də bizi qane
etmir. Mənimlə birlikdə hökumətin altı üzvündən, "Qazaxoyl", "Qazaxtransoyl" şirkətlərinin və digər şirkətlərin
prezidentlərindən ibarət mötəbər nümayəndə heyəti gəlmişdir. Ümidvaram ki, onlar bu gün də, sabah da öz
həmkarları ilə gələcək əməkdaşlığımızın mövzusuna dair konkret danışıqlar aparacaqlar.
Ekspertlərimiz, hökumətlərimiz 9 sənəd hazırlamışlar, bunlar əməkdaşlıq üçün yeni yollar açacaq, dövlətlərimiz
arasında müqavilə-hüquqi bazanı tamamlayacaqdır. Buna görə də istərdim, hökumətlərimizə tapşıraq ki, ölkələrimiz
arasında ticarətin nə üçün artmamasının səbəblərini bir daha araşdırsınlar.
Mənə deyirlər ki, tarifləri razılaşdırmaq lazımdır. Axı problem nədədir? Dövlətdaxili prosedurlar zəif gedir biz məhz nəyin getmədiyini deməliyik və bu məsələləri aradan götürərik. Deyirlər ki, Azərbaycan ərazisində
dəmir yolu tarifləri mane olur. Bu gün biz sizinlə bu barədə də danışdıq. Əgər bunlar varsa, onları müzakirə
etmək lazımdır.
Deyirlər ki, hamımızın imzaladığı TRASEKA proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı fəallaşdırmaq işində bizim
tərəfimizdən həll edilməli hansısa məsələlər var. Biz onları aradan qaldırmalıyıq.
İkitərəfli razılaşmalar barəsində ötən il oktyabrın 22-də biz iqtisadi əməkdaşlıq proqramı imzaladıq. Gərək
hökumətlər bu məsələləri nəzərdən keçirib konkret surətdə həll etsinlər. Bizim iqtisadi əməkdaşlıq üzrə ikitərəfli
komissiyamız var. Biz tərəfdən ona Baş nazirin müavini Əhmədov başçılıq edir. Heydər Əliyeviç, biz bu
komissiyaya həmin məsələləri müzakirə etməyi tapşırmalıyıq.
Məni çox sevindirir ki, sizin ölkəniz sayəsində bərə keçidi 9 ildən sonra, nəhayət, açılmışdır. Qazaxıstandakı
azərbaycanlılar sizə, Azərbaycandakı qazaxlar isə bizə gəlməyə başladıqda, Aktau limanında necə böyük sevinc
olduğunu təsəvvür edə bilməzsiniz. Düşünürəm ki, bu, cari ildə ticarəti tamam başqa səviyyəyə qaldıracaqdır.
Biz bunu alqışlayırıq.
Biz Aktau limanının birinci hissəsinin tikintisini başa çatdırmışıq. Neft göndərilir. Ötən il biz 2 milyon ton
neft verdik. Onun həcmini 10 milyon tonadək artırmaq olar. Quru yüklər üzrə göstərici də hələlik 2 milyon ton
həcmindədir, lakin biz bu həcmi artıra bilərik. İndi biz bunun üzərində işləyirik.
Hesab edirəm ki, başlıca əngəl daşıma imkanlarının olmaması idi. Bir halda ki, bu yol açılmışdır, onda gəlin,
onu birlikdə inkişaf etdirək.
Dəqiq bilirəm, sizin adamlarınız şaddırlar ki, öz məhsullarını alıcılıq qabiliyyətli regiona gətirirlər, burada da
öz növbəsində şaddırlar ki, tərəvəzin, meyvənin, Azərbaycandan gələn bütün malların qiymətləri aşağı düşür.
Bax bu, bir-birimizə konkret köməkdir. Zənnimcə, bu sahədə bütün problemləri aradan götürmək lazımdır.
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Baş nazirə müraciət etmək istəyirəm. Şirkətlərimiz sizdən iki tanker almaq arzusundadırlar. Mənə dedilər ki,
siz bunu hansısa borcların hesabına etmək barədə razılığa gəlmisiniz. Bu, qardaş köməyi olardı. Əlbəttə,
tankerlər əsasən sizin olacaqdır, amma istərdik ki, Qazaxıstanın da bayrağı altında bir-iki tanker üzsün. Əgər bu
mümkündürsə, onda xahiş edərdim ki, bu məsələni diqqətlə müzakirə etsinlər.
Heydər Əliyeviç, Xəzər dənizinin statusu barədə oxşar mövqe tutduğumuza görə təşəkkür edirik. Mən, öz
tərəfimdən, bu məsələni güclü şəkildə irəlilədirəm, siz bizi dəstəkləyirsiniz. Biz həmçinin minnətdarıq ki, siz
Asiyada etimad tədbirlərinə dair müşavirə haqqında bizim təşəbbüsümüzü dəstəkləyirsiniz.
Mən xahiş etmişəm, Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi bizim yeni paytaxtımıza köçsün ki, o, bizim
yanımızda olsun. Biz ona kömək edəcəyik.
Əgər qısaca danışsaq, onda deməliyəm ki, bizim sizinlə əməkdaşlığımızın yolunda heç bir problem yoxdur.
Əlbəttə, biz Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişə ilə əlaqədar narahatlıq keçiririk. Təəssüf ki, bu, hər
iki dövlətə, Allahın qonşu etdiyi ölkələrə öz münasibətlərini normal surətdə qurmağa mane olur. Hesab etmirəm
ki, bunu erməni xalqı başa düşmür. Axı münaqişədən o da əziyyət çəkir.
Sizin nə kimi səylər göstərdiyinizi bilirəm. Qan tökülməsi sizin gəlişiniz sayəsində dayanmışdır. Heydər
Əliyeviç, qan tökülməməsi, adamların rahat yaşaması Azərbaycan xalqı və region qarşısında sizin şəxsən çox
böyük xidmətinizdir. Şübhəsiz ki, siz böyük iş görmüsünüz.
Bilirsiniz ki, bu məsələnin danışıqlar yolu ilə dincliklə həllinə gəlib çıxmağınız üçün mən də öz
imkanlarımız daxilində hər vasitə ilə bütün tərəflərə təsir göstərməyə çalışıram. Hesab edirəm ki, bunu hər iki
ölkənin sadə adamları istəyirlər. Bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Biz hər cəhətdən köməyə gəlməyə hazırıq.
Siz regiona, əməkdaşlığımıza, türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığına, MDB daxilində, GUÖAM Təşkilatında
münasibətlərimizə aid siyasi məsələlər barəsində mənim mövqeyimi bilirsiniz. Biz sizinlə oxşar mövqelər
tuturuq.
Yanacaq-energetika kompleksinə gəldikdə, mövqeyimiz sizə məlumdur. Biz Bakı–Ceyhan marşrutunu
dəstəkləyirik. İndi biz aprel-may aylarında Xəzərin şelfində qazma işlərinin qurtarmasını böyük səbirsizliklə
gözləyirik. Nəticələr əldə edən kimi Qazaxıstan dərhal bu marşruta qoşulacaqdır. Çünki Qazaxıstanın əlavə
neftinin nəqli üçün başqa imkan yoxdur. Əlbəttə, biz hər şeydən öncə şimali Xəzər neft kəmərini gözləyirik. Bu,
bir çox dövlətlərin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya şirkətlərinin mülkiyyətidir. Payın
təxminən 20 faizi Rusiyaya və Qazaxıstana, qalan hissəsi isə bizdə neft çıxaran şirkətlərə mənsubdur.
Lakin neftin yeni həcminin neft çıxarılması, şübhəsiz, yeni marşrut tələb edəcəkdir. Mən demişəm və indi də
təsdiqləyirəm ki, biz bu məsələdə əməkdaşlıq edəcəyik. Zənnimcə, bu, ölkələrimizin xeyrinədir və kiminsə
əleyhinə deyildir. Bunu iqtisadiyyat tələb edir. Ümidvaram və əminəm ki, bu marşrut xalqlarımızı daha da
yaxınlaşdıracaq, əməkdaşlıq və ticarət üçün böyük imkanlar açacaq və ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsi
artacaq və biz bir-birimizlə iqtisadi cəhətdən daha sıx bağlı olacağıq. Bu, siyasi və insani münasibətləri
möhkəmləndirəcəkdir.
Bilirik ki, Azərbaycan neftçiləri yüksək səviyyəli mütəxəssislərdir. Sovet İttifaqı dövründə də, əvvəllər də
belə olmuşdur. Bizim neftçilər də pis mütəxəssislər deyillər, ötən il biz ilk neft hasilatının 100 illiyini qeyd
etdik. Düşünürəm ki, bu sahədə də əməkdaşlıq öz bəhrələrini verəcəkdir. Sizin dənizdə hasilat üzrə
mütəxəssisləriniz var, biz buna da arxalanmaq istəyirik. Bugünkü məsələlərə gəldikdə, bizimkilər mənə məlumat verdilər ki, bürokratik problemlər var, əlbəttə, onları həll etmək lazımdır. Məsələn, Türkiyə şirkətinə mənsub
olan terminal, - sabah mən oraya gedəcəyəm, - bu yolda həmişə əngəllər törədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bağışlayın, o, həmin terminal deyildir. Sabah siz böyük terminala, Səngəçal
terminalına gedəcəksiniz.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Lakin bizim neftimizin gəldiyi terminal da var.
Heydər Əliyeviç, bir halda ki, biz belə bir heyətlə qonaq gəlmişik, ümidvaram ki, bütün məsələləri həll
edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bütün məsələləri.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Yoxsa, biz bir balaca inciyə bilərik. Çünki siz gürcülərlə bütün
məsələləri həll edirsiniz, amma bizimlə yox.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həll edərik, həll edərik.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Nümayəndə heyətimizdə bütün sahələrin nümayəndələri - energetika,
nəqliyyat, ticarət, kommunikasiyalar, mədəniyyət, təhsil, informasiya, xarici işlər nazirləri var. Görürsünüzmü,
necə nümayəndə heyətidir! Bu, ona görədir ki, biz bu səfərə böyük əhəmiyyət veririk.
Heydər Əliyeviç, ünvanımıza söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Şəxsən sizə,
əsrlərdən bəri ümumi ənənələrimiz, ümumi mədəniyyətimiz olan Azərbaycan xalqına mənim xalqımın bəslədiyi
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səmimi hisslərə və dərin hörmətə siz heç vaxt şübhə etməməlisiniz. "Kitabi- Dədə Qorqud" eposunun
yubileyində biz bunu bütün dünyaya deyəcəyik ki, bu, kiminsə əleyhinə deyil, ancaq sülhə, dostluğa, mehriban
qonşuluğa yönəldilmişdir. Bu, mədəni inkişafa, öz əcdadlarımızın, öz tariximizin bir daha xatırlanmasına yönəldilmişdir. Allaha şükür ki, bu dövrdə xalqlarımıza belə imkan qismət olmuşdur.
İcazə verin, sizə, burada iştirak edən dostlarımızın hamısına, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinə ən
xoş diləklərimizi bildirək, əmin-amanlıq, sakitlik və sülh arzulayaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nazirlərin hamısı, Nazirlər Kabineti buradadır, onların bütün məsələləri müzakirə
etməyə imkanı olacaqdır. Mən Baş nazirə bu işi əlaqələndirməyi, bütün məsələləri müzakirə etməyi tapşırıram.
Əlbəttə, biz mövcud məsələlərin, - onlar isə o qədər də çox deyil, - həlli yollarını tapmalıyıq. Zənnimcə,
bunların hamısı ediləcəkdir.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Heydər Əliyeviç, mən bu fikirdəyəm ki, cari ildə biz əmtəə
dövriyyəsinin həcmini üç dəfə artıraraq, 100 milyon dollara çatdırmalıyıq. Lakin bu da az olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur. Bax, məhz onlar müəyyənləşdirəcəklər ki, bunu necə etmək lazımdır.
Bunu isə, şübhəsiz, etmək gərəkdir.
Yaxşı, sağ olun. Başqa suallar yoxdursa, biz sənədlərin imzalanmasına keçə bilərik.
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AZƏRBAYCAN – QAZAXISTAN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN
SONRA BİRGƏ BƏYANAT VƏ MƏTBUAT KONFRANSI
7 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Zati-aliləri, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti hörmətli Nursultan Nazarbayev!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Qazaxıstan prezidentinin Azərbaycana səfəri bizim respublikamızın həyatında, Qazaxıstan-Azərbaycan
münasibətlərində mühüm hadisədir.
Biz bu gün bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi etmək, danışıqlar aparmaq və mühüm sənədlər
imzalamaq imkanı əldə etdik.
Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri dostluq, qardaşlıq xarakteri daşıyır. Azərbaycan və Qazaxıstan öz
dövlət müstəqilliklərini qazandıqdan sonra biz əməkdaşlığımızın inkişafı üçün çox işlər görmüşük. Həm də
kifayət qədər yaxşı müqavilə-hüquqi baza yarada bilmişik. İndiyədək bizim dövlətlərimiz, hökumətlərimiz, ayrıayrı idarələrimiz arasında 50-dən çox sənəd imzalanmışdır. Bu gün bunlara daha 10 sənəd əlavə olundu. Bu, çox
yaxşı nəticədir.
Prezident Nazarbayevlə təkbətək görüşümüz zamanı biz dövlətlərarası münasibətlərimizlə bağlı bir çox
məsələlər, regionumuzun, MDB-nin problemlərinə, beynəlxalq problemlərə aid məsələlər barəsində fikir
mübadiləsi apardıq. Sevindirici haldır ki, biz münasibətlərimizin və baxışlarımızın eyni olduğunu gördük.
Başlıcası odur ki, Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq ildən-ilə inkişaf edir və
möhkəmlənir. Bu gün biz münasibətlərimizin bundan sonra da inkişafı, onların hərtərəfli dərinləşməsi üçün
imkanlar açdıq.
Mənim dəvətimi qəbul edib rəsmi səfərə gəldiyinə görə, bizim artıq çox iş görə bildiyimizə görə prezident
Nazarbayevə olduqca minnətdaram. Sabah yenə görüşlər olacaqdır. Hörmətli prezident Nazarbayev o birisi gün
də Azərbaycanda olacaq ki, bu da ona bizim həyatımızla yaxından tanış olmaq imkanı verəcəkdir.
Hörmətli prezident, bu gün mühüm sənədlər imzalaya bildiyimizə görə sizə təşəkkür edirəm. Sözü sizə
verirəm.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin bəyanatı
Heydər Əliyeviç, sağ olun!
Qardaş ölkə Azərbaycana rəsmi səfər etmək barədə dəvətinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz bu
səfərə böyük məmnuniyyətlə gəlmişik.
Nümayəndə heyətimizin tərkibində hökumətimizin altı üzvü, ölkəmizin idarələrinin nümayəndələri var. Bu,
səfərə olan böyük marağı göstərir. Zənnimcə, dövlətlərimiz arasında münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırmağın
vaxtı çatmışdır.
Mən sizin indicə dediklərinizin hamısı ilə razıyam. Biz bütün bu məsələləri müzakirə etdik. Ölkələrimiz
arasında ticarətin indiki həcmi potensial imkanlara cavab vermir.
Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, Bakı ilə Aktau arasında 9 il bundan əvvəl dayanmış bərə keçidi
yenidən işləməyə başlamışdır. Biz Aktau çox böyük limanın tikintisini başa çatdırmışıq və bu, bizə ölkələrimiz
arasında mal dövriyyəsini kəskin şəkildə artırmağa imkan verəcəkdir.
Bərə keçidi Azərbaycanın məhsul istehsalçılarına ödəmə qabiliyyətli bazar tapmağa, qazaxıstanlılara isə
daha aşağı qiymətlərlə mallar, xüsusilə ərzaq malları almağa imkan yaratmışdır.
Zənnimcə, imzalanmış sənədlər ölkələrimiz arasında ticarətə yeni imkanlar açır, bu isə dövlətlərarası
münasibətlərdə əsas cəhətdir. Bütün qalan münasibətlər iqtisadi münasibətlər zəminində qurulur.
Biz Xəzər dənizi, neftin və qazın Bakı-Ceyhan marşrutu ilə nəqli məsələsində də eyni mövqedəyik.
Əlbəttə, Qazaxıstan son illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatında, mədəni inkişafında nail olduğu uğurları
izləyir və çox istəyir ki, regionda sülh bərqərar olsun. Biz regionda baş verən prosesləri, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması sahəsində Heydər Əliyev tərəfindən göstərilən böyük səyləri
izləyirik. Biz bu münaqişənin sülh yolu ilə qurtarmasını çox istəyirik və imkan daxilində buna kömək edirik.
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MDB daxilində münasibətlər məsələlərində, TRASEKA layihəsi barəsində də bizim mövqelərimiz eynidir.
Son illər tankerlərlə, sonra isə Bakı vasitəsilə böyük miqdarda neft göndərməyimiz də ölkələrimiz arasında mal
dövriyyəsini yüksəltmək üçün imkandır.
Hesab edirəm ki, Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında heç bir iqtisadi, siyasi və digər problemlər yoxdur. Biz
bütün istiqamətlərdə – iqtisadiyyatda, siyasətdə, mədəniyyətdə əməkdaşlıq edirik və bu əməkdaşlıq
xalqlarımızın, dövlətlərimizin naminə ilbəil artmalıdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
***
S u a l: (Frans Press Agentliyinin Azərbaycandakı müxbiri): Cənab Nazarbayev, siz Qazaxıstan neftinin
Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri sistemi ilə ixracının perspektivlərini necə görürsünüz? Siz bu boru
kəməri ilə neft vurulmasının həcminə təminat verməyə hazırsınızmı, əgər hazırsınızsa, onda nə vaxt? Sağ
olun.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Bu məsələnin tarixi hamıya məlumdur. Həmin prosesin digər
iştirakçıları kimi, Qazaxıstan da vaxtilə Ankara Bəyannaməsini, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin
iştirakı ilə İstanbul bəyannaməsini imzalamışdır. Qazaxıstan neftin Bakı–Ceyhan marşrutu ilə nəql edilməsini
dəstəkləyir.
Biz konkret həcm göstərməmişik, ona görə ki, sizə məlum olduğu kimi, 2001-ci ildə Şimali Xəzər neft
kəməri istifadəyə veriləcəkdir. Burada iştirak payının təxminən 20 faizi Rusiyanın, bir o qədəri də bizimdir,
qalan pay xarici şirkətlərə məxsusdur. Biz "Tengiz" yatağından çıxarılan nefti bu boru kəməri ilə nəql edəcəyik.
Lakin biz Xəzər dənizi şelfində qazma işlərinin qurtarmasını gözləyirik. Proqnozlarımıza görə, bunun
nəticələri ehtiyatlarımızı dəfələrlə artıracaqdır. Odur ki, bizə neftimizi dünya bazarına nəql etmək üçün yeni
marşrutlar lazım olacaqdır. Biz həmin həcmə çatdıqdan sonra, şübhəsiz, hamımız üçün vacib olan bu layihəyə
dərhal qoşulacağıq.
S u a l ("Kazaxstanskaya pravda" qəzeti): Bu gün biz neftdən danışırıq. Lakin Qazaxıstanın ixracının
taxıl kimi eyni dərəcədə mühüm sahəsi də var. Bilmək istərdim, Azərbaycana taxıl satışı məsələləri
müzakirə edildimi? Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyə bilərəm ki, Qazaxıstan çox iri taxıl istehsalçısıdır. Biz isə taxıla olan
tələbatımızı hələlik ödəyə bilmirik, hərçənd, Azərbaycanda onun istehsalı ildən-ilə artır. Buna görə də kənardan
taxıl gətiririk, amma bunu daha dövlət xətti ilə etmirik. Artıq bütün bunlar özəlləşdirilib, özəl şirkətlərin
ixtiyarındadır. Onlar nə qədər bacarırlarsa, bir o qədər də taxıl gətirirlər.
Əlbəttə, indi taxıl çoxdur. 1994-cü ildə, bütün bunlar dövlətin ixtiyarında olduğu dövrdə nə kimi çətinliklər
çəkdiyimizi xatırlayıram. Daha haralara müraciət etmirdik, nə qədər xərc çəkirdik və necə çətin yaşayırdıq.
Yadımdadır, 1995-ci ildə mən Nursultan Abişoviçdən bizə taxıl göndərilməsini xahiş etdim və biz razılığa
gəldik. Lakin sonra biz çörəyin və taxılın qiymətlərini sərbəstləşdirdik, bunların hamısını özəl sektora verdik.
Biz bununla daha məşğul olmuruq.
Bilirəm ki, Qazaxıstandan bizə taxıl gətirir, burada satırlar. Bununla özəl şirkətlər məşğul olur. Çox
istəyirəm ki, Azərbaycanın da, Qazaxıstanın da özəl şirkətləri bu sahədə daha uğurla əməkdaşlıq etsinlər. Çünki
Qazaxıstan taxılı çox keyfiyyətlidir. Çörək bişirənlər haradan və hansı taxılı almaq lazım olduğunu bilirlər. Hər
halda, Azərbaycan firmalarının Qazaxıstandan satın aldıqları taxılın həcminin artması, təbii olaraq, ölkələrimiz
arasında əmtəə dövriyyəsinin də artmasına təsir göstərəcəkdir.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Biz ənənəvi olaraq Azərbaycana ərzaq taxılı göndərirdik. Son
qarmaqarışıqlıq illərində bütün bunlar pozuldu, əsasən də ona görə ki, məhsulun Rusiya ərazisi ilə aparılmasına
böyük tariflər qoyulmuşdu. Lakin Bakı ilə Aktau limanı arasında yol açıldıqdan sonra gəmilərlə gündə 2 milyon
tondan çox məhsul daşımaq imkanı yarandı. Biz yük terminalı tikirik. Mənə elə gəlir ki, bu terminal rəqabət
qiyməti üzrə taxıl göndərməyə imkan verəcəkdir.
Mənə deyiblər ki, bu il sizə Qazaxıstandan 150 min tonadək ərzaq taxılı gətiriləcəkdir.
S u a l ("Naş vek" qəzeti, Azərbaycan): Sual hər iki prezidentədir. Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi
məsələsi hansı mərhələdədir? Xəzər dənizinin səthindən birgə istifadə barədə Rusiyanın təklifi necə
qiymətləndirilir? Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, Xəzərin hüquqi statusu haqqında məsələ gündəlikdə artıq çoxdan durur.
Xəzəryanı ölkələrin nümayəndə heyətləri çox görüşlər keçirmiş, müxtəlif variantları müzakirə etmişlər. Ancaq
bu görüşlər hələlik bir nəticə verməmişdir.
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Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan lap əvvəldən Xəzərin həm suyun səthi üzrə, həm də dənizin dibi üzrə sektorlara
Xəzəryanı ölkələr arasında bölünməsi mövqeyində durur. Biz 1993-cü ildən başlayaraq bunda israr edirik.
Doğrudur, o vaxt biz bu baxımdan tək idik. Sonra proseslər ona gətirib çıxardı ki, digər ölkələr də dənizin
sektorlara bölünməsi mövqeyinə keçməyə başladılar. Məlumdur ki, Qazaxıstan Rusiya ilə orta xətt haqqında
saziş imzalamışdır. Düşünürəm ki, Xəzər dənizinin statusunu birdəfəlik müəyyənləşdirmək üçün biz bu
danışıqları davam etdirməliyik. Bizim mövqeyimiz belədir.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Gördüyünüz kimi, Qazaxıstan və Azərbaycan tərəflərinin mövqeləri
əsasən uyğun gəlir. 1998-ci ildə mən və Rusiya prezidenti sahillərdən eyni uzaqlıqda olan orta xətt haqqında
saziş imzalamışıq. Biz bu əsasda işləyirik, çünki Xəzərin mərkəzi üzrə Qazaxıstan yalnız Rusiya ilə, cənubda isə
Türkmənistanla həmsərhəddir. Azərbaycan və Türkmənistan isə həm də İranla həmsərhəddir. Buna görə də belə
düşünürəm ki, mövqelər yaxınlaşır.
Hər dövlət öz sektorunda iş aparır və bu mövqe belə sututarların bölgüsünə dair dünya konvensiyasına,
məncə, uyğundur. Buna görə də bütün dövlətlər, əlbəttə, belə bir ümumi qənaətə gəlməlidirlər ki, Xəzər dənizi
əmin-amanlıq, etimad dənizi olmalı və bütün Xəzəryanı ölkələrin firavanlığına xidmət etməlidir. Ən başlıcası,
belə saziş vasitəsilə Xəzər dənizinin çox həssas ekologiyasının və bioloji ehtiyatlarının, onun təkindəki
ehtiyatların mühafizəsinə gəlib çıxmaqdır. Bütün dövlətlər birlikdə işləmək üçün ümumi qənaətə, ortaq məxrəcə
gəlməlidirlər. Qazaxıstanın mövqeyi bundan ibarətdir. Bilirəm ki, Azərbaycanın da mövqeyi bu cürdür.
S u a l (Qazaxıstanın "Xabar" milli agentliyi): Hörmətli Heydər Əliyeviç, hörmətli Nursultan Abişoviç,
siz xatırlatdınız ki, söhbətiniz zamanı MDB daxilində qarşılıqlı münasibətlərdən danışmısınız.
Dəqiqləşdirmək istərdim: siz Rusiyada prezident seçkilərindən sonra bu ölkə ilə qarşılıqlı münasibətlər
məsələsini müzakirə etmisinizmi? Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz bu məsələ barədə fikir mübadiləsi apardıq. Sizə məlumdur ki, Rusiyada
prezident seçkilərindən əvvəl, yanvarın 25-də Moskvada MDB ölkələri dövlət başçılarının görüşü olmuşdur.
Orada biz fikir mübadiləsi apardıq və bütün prezidentlər - birlik ölkələrinin dövlət başçıları bildirdilər ki, Rusiya
prezidenti vəzifəsi uğrunda seçki kampaniyasında Vladimir Vladimiroviç Putini dəstəkləyirlər.
Məsələn, mən şadam, zənnimcə, Nursultan Abişoviç də şaddır ki, arzumuz çin oldu və Vladimir
Vladimiroviç Putin Rusiyanın prezidenti seçildi.
Biz buna böyük ümidlər bəsləyirik, çünki dəfələrlə demişik ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi öz təyinatını
hələlik doğrultmur, öz fəaliyyətini hələlik səmərəli həyata keçirmir.
Son illər bu birliyin mövcudluğu müəyyən dərəcədə formal xarakter, hətta protokol xarakteri daşımışdır. Ona
görə də birliyin daha dinamik və səmərəli olması üçün çox güclü impuls gərəkdir. Şübhə yoxdur ki, biz, Azərbaycan, bilirəm, həm də Qazaxıstan, - MDB çərçivəsində fəal əməkdaşlığa həvəs göstəririk, çünki birlik
ölkələrinin hər biri bundan böyük fayda götürə bilər, xüsusən də iqtisadiyyat sahəsində.
Lakin indiyədək olanlar bundan ötrü lazımi şərait yaratmamışdır. Təkrar edirəm, biz böyük ümidlər
bəsləyirik ki, Vladimir Putin öz prezident vəzifələrinin icrasına başlayandan sonra, yəqin ki, MDB-nin
fəaliyyətində yeni mərhələyə qədəm qoymağımız üçün addımlar, - təbii ki, təkcə onun tərəfindən deyil, həm də
bütün MDB dövlət başçıları tərəfindən, - atılacaqdır.
Aydındır ki, MDB-nin meydana gəldiyi vaxtdan Rusiya birliyimizdə üstün mövqe tutur. Ona görə də biz
axırıncı görüşümüzdə Vladimir Vladimiroviç Putini yekdilliklə MDB Dövlət Başçıları Şurasının sədri seçdik.
İnanırıq ki, Rusiyanın yeni prezidenti ümidlərimizi doğruldacaqdır.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Biz Rusiyada istər Dumaya, istərsə də prezident vəzifəsinə seçkiqabağı
mübarizələrin başa çatmasını alqışlayırıq. Ümidvarıq ki, bütün istiqamətlərdə fəal və dəqiq siyasət aparılacaqdır.
Heydər Əliyeviçin dediyi kimi, indi, hər şeyin müəyyən edildiyi, bütün prezidentlərin öz yerlərində olduğu
bir vaxtda MDB ölkələri dövlət başçılarının, habelə gömrük dördlüyünün sammiti keçiriləcəkdir. MDB
dövlətlərinin inteqrasiyası üçün bu gün həll edilməmiş başlıca məsələ azad ticarət zonası və gömrük
rüsumlarının eyniləşdirilməsi haqqında müqavilənin bütün ölkələr tərəfindən ratifikasiya olunmasından ibarətdir. İndiki vəziyyət normal ticarət etməyə imkan vermir. Razılaşmalar əldə edilmişdir. Yaşayarıq, görərik.
Zənnimcə, istər birgə yaşayışın tarixi təcrübəsinə, istərsə də əvvəlki iqtisadi əlaqələrə əsaslanaraq, MDB
dövlətləri arasında inteqrasiyanın inkişaf etdirilməsi, etimadın möhkəmləndirilməsi həm Rusiyanın
qonşularının, həm də Rusiyanın özünün mənafelərinə uyğundur. Əminəm ki, məhz bu cür siyasət aparılacaqdır.
Qazaxıstan Rusiya ilə sıx dostluq münasibətlərinə sadiqdir, siz bunu yaxşı bilirsiniz, çünki o, bizim ticarət
meydanımızdır. Rusiya bizim ən yaxın qonşumuzdur, dövlətlərdən hər birinin müstəqilliyi və suverenliyi
şəraitində Qazaxıstan onunla bərabərhüquqlu münasibətlər yaratmaq istəyir. Vladimir Putin axırıncı sammitdə
bu cür bəyanat vermişdir. Əminəm ki, belə də olacaqdır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ADINDAN QAZAXISTAN
RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ NURSULTAN NAZARBAYEVİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL
EDİLMİŞ RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
Bakı,
«Xəzər» mərkəzi
7 aprel 2000-ci il
Zati-aliləri, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti hörmətli Nursultan Nazarbayev!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün mən bizə rəsmi səfərə gəlmiş dostumuz, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi
Azərbaycanda, Bakıda salamlamağıma şadam.
Ənənəvi dostluq münasibətlərimizin, dostluğumuzun, bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın daha da inkişaf
etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün bu səfərin böyük əhəmiyyəti var.
Hörmətli prezident, dəvətimi qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Biz
ötən vaxt ərzində çox işlər görməyə müvəffəq olduğumuzun şahidiyik. Başlıcası budur ki, biz görüşdük, bir çox
məsələlər barəsində mənimlə prezident Nazarbayev arasında açıq, dostcasına fikir mübadiləsi oldu. Mən bu
söhbətdən son dərəcə şad və məmnunam. Hesab edirəm ki, Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin,
prezident Nazarbayevlə mənim aramda olan dostluğun daha da inkişaf etməsi üçün bu görüşün böyük əhəmiyyəti
var.
Xalqlarımız eyni köklərə, eyni tarixə, bir çox çətinliklərlə dolu olan ümumi keçmişə malikdirlər. Bizim
xalqlarımızı ümumi milli mənəvi dəyərlərimiz - dil, adət və ənənələr birləşdirir. Lakin belə tarixi, çoxəsrlik
ənənələrə malik olan xalqlarımızın bir-birinə indiki kimi belə yaxın olmaq imkanı, təəssüf ki, yox idi.
Qazaxıstanın və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etmələri, əlbəttə, xalqlarımız üçün tarixi hadisədir.
Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bu gün söhbətlərimiz zamanı da hər ikimiz bəyan etdik ki, dövlət
müstəqilliyinin, suverenliyin bundan sonra da qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi bizim ən birinci
vəzifəmizdir və tarixin üzərimizə qoyduğu vəzifələri, şübhəsiz, dönmədən yerinə yetirəcəyik.
Biz tarixi münasibətlərimizin bərpa edilməsi, yeni şəraitdə Qazaxıstanla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın
təmin olunması üçün müstəqillik illərində çox işlər görmüşük. Lakin biz görülmüş işləri qiymətləndirməklə
yanaşı, bu gün diqqəti nöqsanlara, həll edilməmiş məsələlərə də yönəltdik və müvafiq nazirliklərimizə tapşırdıq
ki, əməkdaşlığımızın inkişafı üçün əlavə tədbirlər görsünlər.
Bundan ötrü imkanlar böyükdür. Biz bunu təkbətək söhbət zamanı da, nümayəndə heyətləri arasında
danışıqlar zamanı da dedik.
Əminəm ki, gələcəkdə daha səmərəli əməkdaşlıq etmək imkanımız olacaqdır, çünki Qazaxıstan da,
Azərbaycan da müstəqilliyi, demokratiyanı, siyasi plüralizmi möhkəmlətmək, iqtisadi islahatlar aparmaq, bazar
iqtisadiyyatını həyata keçirmək yolunu seçmişlər. Bu yolla gedərək Qazaxıstan və Azərbaycan böyük uğurlar
qazanmışlar. Lakin bu, istədiyimiz yüksək məqsədlərə nail olmağımız üçün yalnız bir zəmindir.
Qazaxıstan ərazisinə görə də, əhalisinə görə də, iqtisadi potensialına görə də böyük ölkədir. Qazaxıstan
Xəzər dənizində qonşumuzdur. Lakin başlıcası budur ki, Qazaxıstan Azərbaycanın dostudur, etibarlı dostudur.
Bu gün Nursultan Abişoviç Qazaxıstanın son illərdə əldə etdiyi əməli nəticələrdən çox ətraflı danışdı.
Bu, bizi çox sevindirir. Biz yaxşı bilirik ki, Qazaxıstanın müstəqillik illərində əl də etdiklərinin hamısı
bütün qazax xalqının, bütün Qazaxıstan vətəndaşlarının çox böyük əməyinin nəticəsidir. Ancaq eyni
zamanda, bütün bunlarda başlıca xidmət Qazaxıstanın prezidentinə, dostumuz Nursultan Nazarbayevə
məxsusdur.
Dostum Nazarbayev kimi, mən də bizim şəraitimizdə ölkəni müstəqillik yolu ilə aparmağın necə çətin
olduğunu gözəl bilirəm, Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin qarşısında nə qədər problemlər, nə qədər
çətinliklər durduğunu bilirəm. Lakin şadam ki, o, bunları uğurla həll edir. Mən şadam ki, Qazaxıstan müstəqil,
suveren dövlət kimi inkişaf edir. Mən şadam ki, iqtisadi inkişaf, xalqın həyat səviyyəsinin, rifahının yüksəldilməsi üçün Qazaxıstanın qarşısında böyük perspektivlər açılır.
Qardaş, dost qazax xalqına, bütün Qazaxıstan vətəndaşlarına, bizim dostumuz, prezident Nazarbayevə bu
tarixi yolda ürəkdən uğurlar arzulayıram!
Müstəqil, suveren Qazaxıstanın şərəfinə badə qaldırmağı təklif edirəm!
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Qardaş, dost qazax xalqının şərəfinə!
Dostumuz, Qazaxıstanın prezidenti çox hörmətli Nursultan Nazarbayevin şərəfinə! Sizin sağlığınıza!
Bir çox görkəmli, böyük insan türk xalqlarının birliyini vəsf etmişlər və indi biz bu barədə utanmadan söhbət
açırıq.
Xəzər dənizi Qazaxıstanın və Azərbaycanın sahillərini həmişə qucmuşdur. Lakin indi, müstəqillik əldə
edildikdən sonra, Aktau limanı yaradıldıqdan sonra ölkələrimiz arasında mal dövriyyəsinin həcmini bir neçə
dəfə artırmaq üçün nadir imkan meydana gəlmişdir. Əvvəla, biz Qazaxıstan bazarını sizin mallarınızın üzünə
açırıq. Sizin adamlarınız bizdə mal satmaq imkanı qazanırlar, biz buraya çox sərfəli yolla gəlirik. İkincisi,
Xəzərin böyük nefti. Ona pis mövqedən yanaşıldıqda bizim hamımızın arasını vura bilər, istər siyasətçilər,
istərsə də xalqlar ağıl-kamalla yanaşsalar, o, bizim hamımıza xidmət edə bilər. Biz İpək yolundan, TRASEKA
layihəsindən, Transxəzər və Transqafqaz dəhlizlərindən danışırıq – indi bunların hamısı gündəlikdədir.
Mən belə hesab etdim ki, Azərbaycana rəsmi dövlət səfərinə gəlmək barədə Heydər Əliyeviçin dəvəti
onun müdrikliyindən və münasibətlərimizə yeni nəfəs, yeni təkan vermək vaxtı çatmasının başa
düşülməsindən irəli gəlir. Mən səfərimizi və qarşılıqlı münasibətlərimizi məhz belə başa düşmək istərdim.
Əziz dostlar, mənə elə gəlir ki, bir-birimizə şirin sözlər deməyə, təzim etməyə lüzum yoxdur. Xalqlarımız
bir-birini bizsiz də çoxdan sevirlər. Odur ki, biz – onların liderləri, sadəcə olaraq, yol açmalı, maneələr
yaratmamalıyıq. Ünsiyyət yollarını isə adamlar, xalqlar özləri tapacaqlar.
Heydər Əliyeviç, Sizin sağlığınıza, Azərbaycan xalqının rifahı naminə çox böyük əməyinizin şərəfinə badə
qaldırmaq istəyirəm! Siz qan tökülməsini, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibəni dayandırmısınız. Bu
gün Azərbaycan xalqı əzab-əziyyət çəkir, bir milyon qaçqınınız var. Biz qardaş olaraq narahatlıq keçiririk, Sizin
– iki qonşunun, ümumiyyətlə, iki yaxın xalqın əmin-amanlığa və sülhə qovuşması üçün öz tərəfimizdən
mümkün olan hər şeyi edirik.
Bütün dünyanın qloballaşmadan danışdığı indiki vaxtda inteqrasiya zamanın hökmüdür. İndi bütün dünya
deyirsə ki, biz informasiya cəmiyyətinə keçirik, onda əlaqələr, sərhədlərin açılması, hər şeydən sərbəst istifadə
edilməsi zamanın hökmüdür. Heydər Əliyeviç, mənə elə gəlir ki, biz xalqlarımız üçün məhz bu yolları açırıq.
İcazə verin, sizə möhkəm cansağlığı, niyyətlərinizin həyata keçməsi yolunda uğurlar, qardaş Azərbaycan
xalqına sülh və tərəqqi arzulayım. Sizin sağlığınıza!
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BAKIDA TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VI ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ
TƏBRİK NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
8 aprel 2000-ci il
Zati-aliləri, hörmətli dövlət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində türkdilli dövlətlərin başçılarının VI zirvə görüşündə
sizi salamlamağımdan çox şadam.
Türkiyə Republikasının prezidenti zati-aliləri cənab Süleyman Dəmirəli və Türkiyə nümayəndə heyətinin
üzvlərini ürəkdən salamlayıram.
Qazaxıstan Respublikasının prezidenti zati-aliləri cənab Nursultan Nazarbayevi və Qazaxıstan nümayəndə
heyətinin üzvlərini ürəkdən salamlayıram.
Qırğızıstan Respublikasının prezidenti zati-aliləri cənab Əsgər Akayevi və Qırğızıstan nümayəndə heyətinin
üzvlərini ürəkdən salamlayıram.
Türkmənistan Məclisinin sədri zati-aliləri cənab Səhhət Muradovu və Türkmənistan nümayəndə heyətinin
üzvlərini ürəkdən salamlayıram.
Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin sədri zati-aliləri cənab Erkin Xəlilovu və Özbəkistan nümayəndə
heyətinin üzvlərini ürəkdən salamlayıram.
Türkdilli dövlətlərin başçılarının VI zirvə görüşü kimi mühüm bir forumun təşkilatçısı olmaq və qardaş
dövlətlərdən gəlmiş yüksək səviyyəli qonaqları, əziz dostları qəbul etmək ölkəmiz üçün böyük şərəfdir.
Əminəm ki, bu görüş və onun nəticələri bizim regionda müxtəlif sahələrdə çoxtərəfli əməkdaşlığımızın inkişafı,
sülhün möhkəmləndirilməsi, sabitlik və inam, dostluq və qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Sevindirici haldır ki, türkdilli dövlətlərin başçılarının VI zirvə görüşü türk xalqlarının mədəni irsinin qədim
və ayrılmaz bir hissəsi sayılan, Azərbaycan xalqının tarixi eposu «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik
yubileyinin geniş qeyd olunduğu bir vaxta təsadüf edir.
Hörmətli dövlət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Bildiyiniz kimi, türkdilli dövlətlərin başçılarının V zirvə görüşü Qazaxıstanda, Astanada keçirilmişdir. İcazə
verin, türkdilli dövlətlərin başçılarının V zirvə görüşünün Astana şəhərində yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə
Qazaxıstan Respublikasına sammit iştirakçıları adından və şəxsən öz adımdan minnətdarlığımı bildirim.
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VI ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ VƏ
«KİTABİ-DƏDƏ QORQUD» DASTANININ 1300 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ YUBİLEY
TƏNTƏNƏLƏRİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA GƏLMİŞ TÜRKİYƏ
PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN BİNƏ HAVA LİMANINDA QARŞILANMA
MƏRASİMİNDƏ BƏYANAT VƏ MƏTBUAT KONFRANSI
8 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Bizim əziz dostumuz, qardaşımız, ən əziz qonağımız, hörmətli prezident Süleyman Dəmirəl yenə də
Azərbaycandadır. Bütün Azərbaycan xalqı bu gəlişi, səfəri gözləyirdi. Mən çox məmnunam ki, hörmətli
Süleyman Dəmirəl bizim dəvətimizi qəbul edib, vaxt tapıb gəlibdir.
Bu gün Bakıda türkdilli dövlətlərin başçılarının VI zirvə görüşü keçiriləcəkdir. Bizim hamımızın tarixi
abidəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illiyi sabah təntənəli surətdə bayram ediləcəkdir. Ancaq bütün bu
tədbirlərin, təntənəli mərasimlərin hamısına ən yüksək qiymət verən və onların hamısını daha da yüksək
səviyyəyə qaldıran - Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəlin bu
tədbirlərdə iştirak etməsidir. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm, bundan məmnunam və xalqımız sizi səbirsizliklə gözləyir.
Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Qardaş, dost və qonşu Azərbaycana gəlməkdən fövqəladə sevinc duyuram. Əziz qardaşım prezident Heydər
Əliyevin və Azərbaycan dövlətinin, xalqının bizə göstərdiyi böyük qonaqpərvərlikdən çox məmnunuq. Biz
ikinci vətənimiz olan Azərbaycana ayaq basdığımız ilk andan bu qonaqpərvərliyi hiss edirik.
Mən qardaş Azərbaycan xalqına uğurlar diləyirəm, onları sevgi və hörmətlə salamlayıram. Bu gün və sabah
burada xeyli işlərimiz vardır. Biz böyük türk dünyasının qardaş xalqları olaraq, dünyada sülhə, bərabərliyə,
təhlükəsizliyə nümunə göstərərək irəliyə doğru inamla addımlayırıq.
Mən Azərbaycana gəlməyimdən duyduğum xoş hissləri təkrar-təkrar ifadə etmək istəyirəm.
* **
S u a l: Cənab prezident Süleyman Dəmirəl, Siz bundan sonra da türkdilli ölkələrlə belə yaxın
təmasda olacaqsınızmı?
C a v a b: Bəli, əlaqələrimiz daha da sürətlə davam edəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident Heydər Əliyev, Siz bu gün cənab Süleyman Dəmirəli necə qarşılayırsınız?
C a v a b: Mən onu həm dostum, həm qardaşım, həm də dünyanın ən böyük siyasət, dövlət adamı, türk
dünyasının ən böyük şəxsiyyətlərindən biri kimi qarşılayıram. Sağ olun.
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TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN BAŞÇILARININ VI ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
8 aprel 2000-ci il
Bakı
Hörmətli dövlət başçıları!
Hörmətli Məclis başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Türkdilli dövlətlərin başçılarının VI zirvə görüşünün Azərbaycanda keçirilməsi xalqımızın və
dövlətimizin həyatında əlamətdar hadisədir.
Azərbaycan xalqı adından hörmətli dövlət başçılarına, Məclis başçılarına, nümayəndə heyətlərinin
üzvlərinə, bütün qonaqlara dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, türkdilli dövlətlərin başçılarının I Ankara görüşündən ötən
dövr ərzində bizim birliyimiz inkişaf edib, möhkəmlənib və gələcək üçün böyük ümidlər yaradıb. Bu illər
ölkələrimizin, dövlətlərimizin arasında bütün sahələrdə əlaqələr genişlənib, əməkdaşlığımız öz səmərəsini
göstərib.
Bunlar bizim xalqlarımızın əldə etdiyi tarixi nailiyyətin, milli azadlığımızın, dövlət müstəqilliyimizin
parlaq nəticəsidir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin, mərhum Turqut Özalın, hörmətli prezident Süleyman Dəmirəlin nəcib
təşəbbüsü, türkdilli dövlətlərin başçılarının iradəsi və arzusu ilə 1992-ci ilin oktyabrında Ankarada keçirilən
zirvə görüşü və qəbul edilən Ankara Bəyannaməsi bizim ölkələrimizin həyatında tarixi hadisə olmuşdur və bu
gün öz bəhrələrini verir.
Ötən illər ərzində türkdilli dövlətlər birliyi çərçivəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlərdə, şübhəsiz ki, hər bir
dövlətin, hər bir dövlət başçısının payı var. Ancaq böyük məmnuniyyət hissi ilə biz Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti, hörmətli Süleyman Dəmirəlin bu sahədə xidmətlərini xüsusi qeyd etməliyik. Biz bu gün qeyd
etməliyik ki, bu yeddi il ərzində türkdilli dövlətlər birliyinin yaşamasında və inkişaf etməsində o, böyük səylər
qoymuşdur. Böyük dövlət xadimi, siyasi xadim, dünyada tanınmış böyük bir şəxsiyyət olan Süleyman Dəmirəl
bizim birliyin bu cür uğurla davam etməsində xüsusi rol oynamışdır. Bütün bunlara görə, təbiidir ki, biz
hamımız ona təşəkkür etməliyik.
Azərbaycan xalqı adından, bütün Azərbaycan vətəndaşları adından bu dəyərli işlərinə və səmərəli
fəaliyyətinə görə əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirələ hədsiz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.
Bu gün toplaşdığımız VI Bakı zirvə görüşü bir daha təsdiq edir ki, xalqlarımız və ölkələrimiz arasında
çoxtərəfli əməkdaşlıq birinci növbədə müştərək mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin, tariximizin, millimənəvi dəyərlərimizin bərpası yolunda gözəl nəticələr vermiş, gələcək üçün geniş perspektivlər açmışdır.
Bu baxımdan, mühüm addımlardan biri kimi xalqlarımızın milli-mədəni irsinin öyrənilməsi və
əlaqələndirilməsi məqsədi ilə TÜRKSOY təşkilatının yaradılmasını çox uğurlu hadisə hesab edirəm.
Bizim zirvə görüşlərimiz daha bir nəcib ənənənin təməlini qoymuşdur. Bu, dahi şəxsiyyətlərimizin, milli
mədəniyyətimizin korifeylərinin, bəşər mədəniyyətinin inciləri sayılan milli eposlarımızın əlamətdar
ildönümlərini, xalqlarımızın həyatındakı mühüm və tarixi hadisələri birlikdə bayram etməyimizdir. "Manas"
eposunun 1000, Əmir Teymurun 660, Məhəmməd Füzulinin 500, Abay Kunanbayevin 150 illiyinin,
Qazaxıstanın yeni paytaxtı Astananın açılışının birlikdə bayram edilməsi buna əyani sübutdur.
Sabah, aprelin 9-da isə biz türkdilli xalqların milli eposu, ümumi sərvətimiz olan "Kitabi-Dədə Qorqud"
dastanının 1300 illiyinə həsr olunan yubiley mərasimlərində iştirak edəcəyik. Bu yubiley YUNESKO-nun qərarı
ilə bütün dünyada keçirilir.
Belə yubiley tədbirlərinin birlikdə keçirilməsində əsas məqsəd xalqlarımızın əsrlər boyu yaratdığı zəngin
mənəvi irsi indiki nəsillərə qaytarmaq, eyni kökə, eyni tarixə malik olduğumuzu bir daha dərk etməkdir. Digər
tərəfdən, belə yubiley tədbirlərini keçirməklə biz nümayiş etdiririk ki, İbn-Sinanın, Nizaminin, Nəvainin, Yunis
İmrənin, Füzulinin, Məhdimqulunun, Mahmud Qaşqarinin, Abayın, bir çox başqa dahilərimizin yaradıcılığı,
"Kitabi-Dədə Qorqud", "Manas", "Alpamış" kimi ölməz dastanlar təkcə bizim xalqlarımıza məxsus deyil. Onlar
həm də bütün bəşəriyyətin mədəni sərvətidir.
Sarsılmaz tarixi tellərlə bağlılığımızla bərabər, məqsəd və vəzifələrimizin, həll etdiyimiz problemlərin
oxşarlığı ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən güclü amildir. Dərin razılıq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki,
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Ankarada keçirilmiş birinci görüşümüzdən sonrakı dövr ərzində türkdilli dövlətlərin ikitərəfli münasibətləri
daha da inkişaf etmiş, aramızda yüksək səviyyəli çoxlu səfərlər, beynəlxalq məclislərdə görüşlər və danışıqlar
olmuşdur. Bu görüşlər və danışıqlar zamanı elə mühüm dövlətlərarası sazişlər imzalanmışdır ki, onların həyata
keçirilməsi dövlətlərimizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə, xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə kömək
edəcəkdir.
Türkdilli dövlətlərin başçıları arasında sıx şəxsi ünsiyyət, mehriban dostluq və qardaşlıq münasibətləri
yaranmışdır. Bu isə ən çətin məsələlərin əlbir səylərlə həll olunmasına kömək edir. Bunun nəticəsidir ki,
ölkələrimiz bir sıra iri beynəlxalq layihələr çərçivəsində müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq edirlər.
Bu gün hamımızı birləşdirən layihələrdən biri Xəzər dənizindən enerji daşıyıcılarının hasil edilməsi və
onları dünya bazarlarına çıxaracaq infrastrukturların yaradılmasıdır.
Beynəlxalq əməkdaşlığın ən parlaq nümunəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin
çəkilməsi ilə bağlı 1998-ci il oktyabrın 29-da qəbul edilmiş Ankara Bəyannaməsi təxminən bir il sonra ATƏTin son sammiti zamanı imzalanmış tarixi İstanbul müqaviləsi ölkələrimizin gələcək inkişafı, regionumuzun
təhlükəsizliyi və çiçəklənməsi, nəhayət, dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya, xalqlarımızın tərəqqisi və xoşbəxt
gələcəyi baxımından ən mühüm mərhələlərdir. ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə Transxəzər boru kəməri
haqqında imzalanmış sənəd də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Şübhə yoxdur ki, neft ehtiyatlarının işlənilməsi iqtisadi fayda ilə yanaşı, bizim xalqlarımıza həm də böyük
siyasi üstünlüklər qazandırır. Enerji resurslarının birgə hasilatı, dünya bazarlarına çıxmaq üçün neft və qaz
kəmərlərinin çəkilməsi ölkələrimizin mənafeyini dünyanın çox inkişaf etmiş ölkələri ilə birləşdirəcək və
regionun təhlükəsizliyinin, sabitliyinin və tərəqqisinin təminatçısına çevriləcəkdir.
Ölkələrimizin iqtisadiyyatının dirçəldilməsində mühüm rolu olan TRASEKA və Böyük İpək yolunun
bərpası layihələrini xüsusi qeyd etmək lazımdır. TRASEKA proqramını yerinə yetirib Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizini gerçəkləşdirməklə biz həm iqtisadi inkişaf və yeni iş yerlərinin açılması üçün imkan yaradır,
həm də xalqlarımızın yaxınlaşmasına və qarşılıqlı surətdə zənginləşməsinə kömək edir, regionumuzda sülh və
sabitlik şəraitini möhkəmləndiririk.
Tarixi Böyük İpək yolunun bərpasına dair 1998-ci il sentyabrın 7-8-də Avropa Birliyinin himayəsi altında
Bakıda dünyanın 32 dövlətinin və 15 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş beynəlxalq
konfransın böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Böyük İpək yolunun bərpa edilməsi, TRASEKA proqramının həyata
keçirilməsi Avropa Birliyi məkanından başlayıb Qafqazdan, Xəzər dənizindən keçməklə Mərkəzi Asiyaya
uzanacaq - Şərqlə Qərbi, Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcək bu nəqliyyat dəhlizi gerçəkliyə çevrilərək
xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə böyük töhfə verəcəkdir. Bu layihənin reallaşmasında da türkdilli dövlətlər
açar rolunu oynayır.
Ötən ilin aprelində ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda biz NATO-nun 50 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclasda
iştirak etdik. Elə həmin vaxt senator Sem Braunbəkin təşəbbüsü ilə ABŞ Senatında İpək yolu ölkələrinin dövlət
başçılarının, Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin,
konqresmenlərin iştirakı ilə konfrans keçirildi. Konfrans bizim məqsəd birliyimizi, Böyük İpək yolunun bərpa
edilməsində fəal iştirak etmək, əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək arzusunda olduğumuzu bir daha təsdiq etdi.
XX əsrin sonu dünyanın geosiyasi mənzərəsini dəyişdirmiş hadisələrlə əlamətdardır. Xalqlarımızın öz
müstəqilliyini əldə etməsi, demokratik inkişaf yolunu seçərək irəliləməsi tariximizdə yeni səhifələr açır.
Lakin bununla yanaşı, dünyada separatçılıq, terrorizm, dini ekstremizm təhlükəsi heç də azalmamışdır,
əksinə, artmışdır. Məhz Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan hərbi münaqişəsi
yaranmışdır. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır, bir milyondan artıq
azərbaycanlı hələ də qaçqındır və çadır şəhərciklərində ağır şəraitdə yaşayır. Azərbaycan tərəfi ardıcıl surətdə
sülhsevər siyasət yeridərək münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun surətdə ədalətli həllinə, işğal
olunmuş ərazilərimizin azad edilməsinə və qaçqınların doğma yurdlarına qayıtmasına çalışır.
1994-cü ilin may ayında Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş əldə edilib və ona əməl olunur. ATƏT-in
Minsk qrupu, onun həmsədrləri Rusiya, ABŞ və Fransa məsələnin sülh yolu ilə həll olunması uğrunda çalışır.
Lakin Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməməsi, qeyri-konstruktiv mövqe tutması məsələnin
həll olunmasına maneə yaradır.
Münaqişənin həll olunmasında irəliləyiş əldə edilməsi məqsədi ilə son vaxtlar Ermənistan prezidenti ilə
Azərbaycan prezidenti arasında bir neçə görüş keçirilmişdir. Sülhə nail olmaq üçün qarşılıqlı kompromislərə
gedilməsi zərurəti bildirilmişdir. Lakin oktyabr ayında Ermənistanda baş vermiş terror hadisələri, Ermənistanda
mövcud olan daxili vəziyyət bu danışıqların davam etdirilməsinə imkan vermir.
Biz əminik ki, sülh danışıqları davam edəcək, məsələnin ədalətli həllinə, Azərbaycanın ərazi
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bütövlüyünün bərpa olunmasına, qaçqın və köçkünlərin öz yerlərinə qayıtmasına nail olacağıq.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü bizim xalqımıza böyük zərbələr vurmuşdur. Biz bu münaqişəni
aradan qaldırmaq üçün var qüvvəmizlə çalışırıq. Amma bildiyiniz kimi, təhlükə sovuşmayıb. Hər bir hərbi
təcavüzün qarşısı vaxtında alınmalıdır və dünya birliyi belə təhlükələri aradan qaldırmaq üçün qəti tədbirlər
görməlidir. Vəziyyətdən hamı düzgün nəticə çıxarmalıdır. Separatizmin, terrorizmin, dini ekstremizmin
qarşısını almaq üçün dünya birliyi, eləcə də türkdilli dövlətlər birliyi səmərəli birgə fəaliyyət göstərməlidirlər.
ATƏT-in İstanbul sammitində Azərbaycan Respublikası Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının
qəbul edilməsi barədə təkliflə çıxış etdi. Biz bölgədə sabitliyin və sülhün bərqərar olmasına gətirib çıxaracaq
Qafqaz paktının yaradılması haqqında Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəlin
dünyanın 12 ölkəsinin başçılarına etdiyi müraciəti alqışlayırıq. Bu təkliflərin həyata keçirilməsi üçün biz
səylərimizi birləşdirməliyik. Beləliklə, biz baş verə biləcək təhlükələrin qarşısını ala bilərik.
Hörmətli dövlət başçıları!
Hörmətli Məclis başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda bir daha salamlayıram, şəxsən sizə, sizin xalqlarınıza
səadət və firavanlıq arzulayıram. Əminəm ki, görüşlərimizin böyük əhəmiyyəti vardır və onlar bizim dostluq və
qardaşlığımızın möhkəmlənməsinə, türkdilli dövlətlər və xalqlar arasında çoxtərəfli əlaqələrin daha da inkişaf
etməsinə qiymətli töhfə verir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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TÜKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN BAŞÇILARININ BAKI BƏYANNAMƏSİ
8 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan
Nazarbayev, Qırğızıstan Respublikasının prezidenti Əsgər Akayev, Türkiyə Respublikasının Rrezidenti
Süleyman Dəmirəl, Türkmənistan Məclisinin sədri Səhhət Muradov və Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin
sədri Erkin Xəlilov 2000-ci il aprelin 8-də Bakı şəhərində yüksək səviyyədə altıncı görüş keçirmişlər.
Dövlət başçıları,
Dövlətlərarası əməkdaşlığın bütün sahələrində dostcasına, bərabərhüquqlu və qarşılıqlı surətdə faydalı
münasibətlərin yüksək səviyyəsini vurğulayaraq və tarix, dil və mədəniyyətin ümumiliyini əsas tutaraq,
- müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü və dövlət sərhədlərinin pozulmazlığı, hüquq bərabərliyi, bir-birinin
daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə hörmət bəslənməsi, zor işlətməkdən və zor işlətməklə hədələməkdən,
iqtisadi və hər hansı digər təzyiq metodlarından imtina edilməsi əsasında dövlətlərin siyasi və iqtisadi
təhlükəsizliyini möhkəmlətməyə, təbii ehtiyatlardan tam və səmərəli istifadə olunması əsasında xalqların rifahını
yüksəltməyə, milli iqtisadiyyatları dinamik inkişaf etdirməyə çalışaraq,
- türkdilli dövlətlərin başçılarının birinci görüşünü - yüksək səviyyədə müntəzəm görüşlərin bünövrəsini
qoymuş görüşünü keçirmək barədə Türkiyənin təşəbbüsünü xüsusi vurğulayaraq, 1992-ci il 31 oktyabr tarixli
Ankara bəyanatının, 1994-cü il oktyabrın 19-da İstanbulda, 1995-ci il avqustun 28-də Bişkekdə, 1996-cı il
oktyabrın 21-də Daşkənddə və 1998-ci il iyunun 9-da Astanada qəbul olunmuş bəyannamələrin varisliyini
təsdiq edərək,
- BMT nizamnaməsinin, ATƏT-in Helsinki Yekun aktının və digər əsas sənədlərinin məqsəd və prinsiplərinə
sadiq olduqlarını ifadə edərək,
- dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf
etdirilməsinin onların dövlətlərinin xalqlarının ümdə mənafelərinə uyğun olduğunu, sülh və təhlükəsizlik işinə xidmət
etdiyini hesab edərək,
- XXI əsrə qədəm qoyarkən qarşılıqlı surətdə faydalı və bərabərhüquqlu əməkdaşlığa yeni təkan verilməsinin
zəruriliyini nəzərə çarpdıraraq,
- ölkələr arasında münasibətlərin vəziyyətini və əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin perspektivlərini nəzərdən
keçirərək, bir sıra beynəlxalq və regional problemlər barədə fikir mübadiləsi apararaq, bəyan edirlər:
1. Dövlət başçıları yüksək səviyyədə Bakı görüşünün faydalı olduğunu və vaxtında keçirildiyini
məmnunluqla qeyd etmiş, müxtəlif sahələrdə çoxtərəfli və ikitərəfli əməkdaşlığın, habelə beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində sıx qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsinin zəruriliyini
vurğulamışlar.
2. Dövlət başçıları demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqlarına əməl olunmasına, habelə bazar
iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə möhkəm sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etmişlər.
3. Dövlət başçıları Bakıda yüksək səviyyədə altıncı görüşün «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik
yubileyinin geniş bayram edildiyi dövrdə keçirilməsini alqışlayaraq, elm, mədəniyyət, təhsil, informasiya
mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıqdan məmnun qaldıqlarını ifadə etmiş, ölkələri arasında bu əlaqələrin daha da
inkişaf etdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirmiş, türkdilli dövlətlərin xalqlarının
ümumi tarixinə, mədəniyyətinə aid olan və dünya əhəmiyyətinə malik əlamətdar tarixlərin bayram edilməsinə
dair birgə proqramların işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində TÜRKSOY təşkilatının fəallığını
yüksəltməyin zəruriliyini qeyd etmişlər.
4. Dövlət başçıları təsdiq etmişlər ki, tarixi böyük İpək yolunun bərpası iqtisadi potensialın inkişafında
mühüm rol oynayacaq və region dövlətlərinin qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi əməkdaşlığını
möhkəmləndirəcəkdir.
Dövlət başçıları tarixi İpək yolunun bərpasına dair 1998-ci ilin sentyabrında Bakı şəhərində beynəlxalq
konfransın keçirilməsində, «Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafına dair beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas
çoxtərəfli saziş»in imzalanmasında Azərbaycan Respublikası prezidentinin rolunu yüksək qiymətləndirmiş və
konfransda qəbul olunmuş sənədləri, habelə bundan əvvəl əldə edilmiş və ixrac-idxal yüklərinin maneəsiz
keçməsini təmin etmək üçün əlverişli şərait yaradılmasına yönəldilmiş razılaşmaları yerinə yetirmək əzmində
olduqlarını bildirmişlər.
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Dövlət başçıları türkdilli dövlətlərin rəhbərləri tərəfindən irəli sürülmüş və tarixi böyük İpək yolunun bərpası
sahəsində əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə və inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş digər təşəbbüsləri
də alqışlayırlar.
5. Dövlət başçıları öz ölkələrinin zəngin təbii ehtiyatlarının, ilk növbədə, təbii qazın və neftin işlənilməsi və
hasilatının, habelə hidroenerji ehtiyatlarından istifadə olunmasının xüsusi əhəmiyyətini bir daha vurğulamış,
birgə layihələrin marağı olan dövlətləri, beynəlxalq maliyyə təsisatlarını, özəl strukturları cəlb etməklə həyata
keçirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirmişlər.
Dövlət başçıları enerji ehtiyatlarının hasilatı və nəqli ilə bağlı məsələlər üzrə əməkdaşlığın, Avrasiya
nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasının və fəaliyyət göstərməsinin mühümlüyünü qeyd etmişlər. Dövlət başçıları
karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına nəqli zamanı ekoloji təhlükəsizliyə böyük əhəmiyyət verirlər.
6. Dövlət başçıları Xəzər regionu ölkələrinin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılmasına dair
1998-ci il oktyabrın 29-da imzalanmış Ankara bəyannaməsinin mühümlüyünü təsdiq etmiş, habelə bu
istiqamətdə öz fəaliyyətlərini gücləndirməyin zəruriliyini bildirmişlər.
Dövlət başçıları neftin Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə nəql edilməsinə dair 1999-cu il
noyabrın 18-də İstanbul bəyannaməsinin və sazişinin, habelə Türkmənistan-Azərbaycan-Gürcüstan-TürkiyəAvropa Transxəzər qaz kəmərinin reallaşdırılmasının prinsipləri haqqında hökumətlərarası bəyannamənin
imzalanmasını yüksək qiymətləndirmiş və onların tezliklə həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd etmişlər.
7. Dövlət başçıları ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin aktuallığını vurğulamış
və iştirakçı ölkələrin regionunda ekoloji şəraitin sabitləşdirilməsi sahəsində beynəlxalq miqyasda təxirəsalınmaz
tədbirlər görülməsinə çağırmışlar.
8. Dövlət başçıları iqtisadi islahatlar aparılması və xalq təsərrüfatının idarə edilməsi, elmi-texniki yardım
proqramlarının həyata keçirilməsi və kadrlar, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində kadrlar
hazırlanması məsələlərinə dair təcrübə və informasiya mübadiləsini davam etdirməyin zəruri olduğunu
bildirmişlər.
Dövlət başçıları ayrı-ayrı türkdilli dövlətlər arasında mülki aviasiya sahəsində başlanmış əməkdaşlıq
prosesini qeyd etmişlər.
9. Dövlət başçıları elm, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat, təhsil, səhiyyə, mətbuat, radio, kino və televiziya,
turizm, idman sahəsində və digər sahələrdə əlaqələri dərinləşdirməyin mübadilələri genişləndirməyin
vacibliyini də təsdiq etmişlər.
10. Dövlət başçıları parlamentlər, mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları, ictimai təşkilatlar və başqa qeyrihökumət təşkilatları arasında əməkdaşlığı davam etdirməyin zəruriliyini vurğulamışlar.
11. Dövlət başçıları regional və qlobal miqyasda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması naminə
açıqlığa və geniş qarşılıqlı fəaliyyətə, münaqişələrin dincliklə aradan qaldırılmasına sadiq qaldıqlarını təsdiq
etmiş və ümumi sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanması işində BMT-nin, ATƏT-in və digər beynəlxalq
təşkilatların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə kömək göstərməyə hazır olduqlarını bildirmişlər.
Dövlət başçıları Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiyada sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar
edilməsinə dair ATƏT-in İstanbul sammitində və digər səviyyələrdə irəli sürdükləri təşəbbüslərin
mühümlüyünü vurğulamış və əmin olduqlarını bildirmişlər ki, bu təşəbbüslərin həyata keçirilməsi regionda və
bütün dünyada sülhün və sabitliyin təmin edilməsi işinə töhfə verəcəkdir.
12. Dövlət başçıları gərginliyin güclənməsinə, qaçqınların və köçkünlərin artmasına, humanitar vəziyyətin
gərginləşməsinə, sosial-iqtisadi infrastrukturun dağılmasına gətirib çıxaran və dövlətlərin təhlükəsizliyinə qorxu
yaradan təcavüzün və münaqişə regionlarının hərbləşdirilməsinin hər cür təzahürlərini pisləmişlər.
Dövlət başçıları BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair qətnamələrinə
tərəfdar olduqlarını bildirərək, bu münaqişəni ATƏT-in Lissabon sammitinin üç prinsipi əsasında sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasını dəstəklədiklərini bir daha təsdiq etmişlər.
13. Dövlət başçıları narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz istehsalı və dövriyyəsinin
miqyasından və artmaq meyllərindən, habelə onların qeyri-leqal tranziti üçün iştirakçı dövlətlərin ərazilərindən
istifadə olunmasının mümkünlüyündən narahatlıqlarını ifadə edərək, narkobiznesə qarşı mübarizədə
əlaqələndirilmiş tədbirlər həyata keçirmək, hüquq pozuntularının həmin növləri barədə operativ məlumat
verilməsi üçün vahid informasiya bankı yaratmaq və beynəlxalq birliyin səylərinə, o cümlədən BMT-nin
narkotik maddələrə nəzarət proqramına kömək göstərmək əzmində olduqlarını təsdiq etmişlər.
14. Dövlət başçıları terrorizmə, dini ekstremizmə və separatizmə qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın
səmərəli mexanizmini yaratmağın, habelə bu sahədə informasiya mübadiləsinin zəruriliyini bir daha
vurğulamışlar.
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15. Dövlət başçıları türkdilli dövlət başçıları görüşlərinin katibliyinin mühüm rolunu qeyd etmiş və
Türkiyədə daimi katiblik yaratmağı qərara almışlar.
16. Dövlət başçıları qarşılıqlı anlaşma və etimad ruhunda keçmiş altıncı görüşün nəticələrindən razı
qaldıqlarını yekdilliklə ifadə etmişlər.
Dövlət başçıları aparılmış konstruktiv və səmərəli danışıqların xalqlar arasında dostluğun, geniş və hərtərəfli
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə böyük töhfə verdiyini qeyd etmiş və vurğulamışlar
ki, altıncı görüş, şübhəsiz, türkdilli dövlətlərin xalqları arasında sıx əlaqələrin daha da dərinləşməsində, habelə
regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsində mühüm mərhələ olmuşdur.
Dövlət başçıları Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman Dəmirələ minnətdarlığını bildirmiş və
türkdilli dövlətlərin başçıları arasında qarşılıqlı anlaşmanın və etimadın yaranmasında və möhkəmlənməsində,
onların dövlətləri arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafında, habelə türk xalqlarının
yaxınlaşmasında və həmrəyliyində mühüm rolunu qeyd etmişlər.
Prezident H.Əliyev Azərbaycan xalqına dostcasına dəstək verdiklərinə və xoş arzularına görə qardaş
dövlətlərin liderlərinə səmimi təşəkkürünü bildirmişdir.
Türkdilli dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin başçıları N.Nazarbayev, Ə.Akayev, S.Dəmirəl, S.Muradov,
E.Xəlilov mehribancasına, səmimi qarşılandıqlarına və qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan xalqına və prezident
H.Əliyevə təşəkkür etmişlər.
17. Dövlət başçıları görüşlərin faydalı olduğunu təsdiq edərək, yüksək səviyyədə növbəti görüşün 2001-ci
ilin aprelində İstanbul şəhərində keçirilməsini qərara almışlar. Görüşün qəti tarixi diplomatik kanallarla
razılaşdırılacaqdır.
Bəyannamə 2000-ci il aprelin 8-də Bakı şəhərində hər biri rus və türk dillərində olmaqla, altı əsl nüsxədə
tərtib edilmişdir, həm də bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti
Qırğızıstan Respublikasının Prezidenti
Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Türkmənistan Məclisinin sədri
Özbəkistan Respublikası Ali
Məclisinin sədri

Heydər Əliyev
Nursultan Nazarbayev
Əsgər Akayev
Süleyman Dəmirəl
Səhhət Muradov
Erkin Xəlilov
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VI ZİRVƏ GÖRÜŞÜ BAŞA
ÇATDIQDAN SONRA ONUN YEKUNLARINA DAİR BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI
«Gülüstan» sarayı
8 aprel 2000-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Bu gün Bakıda, Azərbaycanda əlamətdar bir hadisə baş verdi. Türkdilli dövlətlərin başçılarının VI zirvə
görüşü keçirildi və o, uğurla sona çatdı. Keçirilmiş zirvə görüşünün əsas məzmunu və mənası ondan ibarətdir ki,
biz bu birliyimizin varlığını bir daha təsdiq etdik, türkdilli dövlətlər birliyinin ötən 8 ildə keçdiyi şərəfli yolu
qeyd etdik, əməkdaşlığımızın səmərəli olduğunu bəyan etdik, gələcək işlər üçün fikirlərimizi bildirdik və
təkliflərimizi verdik.
Sevindirici haldır ki, bütün dövlət başçıları və məclis başçıları, yəni türkdilli dövlətlərin burada iştirak edən
nümayəndələrinin hamısı türkdilli dövlətlər birliyinin işinin gələcəkdə eyni istiqamətdə təşkil olunmasının
vacibliyini ifadə etdilər. Biz bir daha əmin olduq ki, türkdilli dövlətlər birliyi xalqlarımız, millətlərimiz üçün
lazımdır. Əmin olduq və bir daha inandıq ki, 1992-ci ildə Ankarada bu birliyin təməlini qoyanlar çox böyük
işlər görüblər. Bu, Türkiyə Cümhuriyyətinin və bizim əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü ilə olmuşdur. Hamımız bəyan etdik ki, türkdilli dövlətlər birliyinin bu illərdə yaşamasında, inkişaf
etməsində və bu qədər yüksək səviyyəyə çatmasında Türkiyə Cümhuriyyətinin xüsusi rolu vardır.
Bu gün bizim hər birimiz hörmətli dostumuz, qardaşımız, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Süleyman
Dəmirələ böyük minnətdarlıq hissi ilə müraciət edirik. Çünki bu 8 ildə bu birliyimizin yaşamasında, inkişaf
etməsində və bir-birimizə yaxınlaşmağımızda, tarixi köklərimizin araşdırılıb bərpa edilməsində, bütün sahələrdə
iş birliyimizin təmin olunmasında Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostumuz, qardaşımız hörmətli
Süleyman Dəmirəlin böyük xidmətləri olmuşdur. Ona görə də hamımız onun böyük xidmətlərini bir səslə qeyd
etdik. Qəbul olunmuş bəyannamədə bu, öz əksini xüsusi olaraq tapdı.
Hesab edirəm ki, VI zirvə görüşünün Bakı bəyannaməsi bizim gələcəyimiz üçün mühüm bir proqram
xarakteri daşıyır. Biz hamımız bəyan etdik ki, biz bundan sonra da bu yolla gedəcəyik. Yəni türkdilli dövlətlər
birliyi var, yaşayır, gələcək üçün lazımdır və gələcək nəsillərə də xidmət edəcəkdir.
Mən ancaq bunları deyə bilərəm. Hörmətli Süleyman Dəmirələ söz verirəm.
Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəlin bəyanatı
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Türkdilli dövlətlərin başçılarının VI zirvə görüşünün yüksək səviyyədə keçməsi üçün böyük işlər görmüş,
həmişə olduğu kimi qonaqpərvərliyi ilə bizi şərəfləndirmiş Azərbaycan prezidenti, əziz qardaşım, hörmətli
Heydər Əliyevə və onun şəxsində qardaş Azərbaycan xalqına öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm.
Türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə görüşü ilk dəfə 1992-ci ildə Ankarada keçirilmiş, sonra İstanbulda,
Bişkekdə, Daşkənddə və Astanada davam etdirilmişdir. Bu gün Bakıda keçirilən türkdilli dövlətlərin başçılarının VI
zirvə görüşündə bir daha gördük ki, bu toplantılar daha güclü surətdə təşkilatlanmışdır. Mən bunu böyük
məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm.
Biz türkdilli dövlətlərin beynəlxalq və regional təşkilatlarda əməkdaşlığı və ikitərəfli əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsi məsələlərindən ətraflı danışdıq. Aktual problemlərə, məsələlərə, gələcəyə baxışımızda
həmfikir olduğumuzu məmnuniyyətlə gördük. Bu bənzərlik münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsində və
qüvvətləndirilməsində qardaş xalqlarımız arasındakı tarixi və mədəni bağlardan qaynaqlanan qüvvətli bir
iradəyə güc əlavə edir.
Türkiyə, eləcə də zirvə toplantısında iştirak edən bütün tərəflər ATƏT-in İstanbul bəyannaməsində də əks
etdirilmiş beynəlxalq terrorizm, ifrat zorakılıq, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik maddələr və silah qaçaqçılığı
kimi pozucu faktlara qarşı mübarizədə həmrəydirlər.
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Nəticə etibarilə, türkdilli ölkələrin başçılarının bu gün Bakıda keçirilən VI zirvə toplantısı ölkələrimiz
arasındakı həmrəyliyi, qarşılıqlı sevgi və hörməti daha da gücləndirmiş, eyni tarixi və mədəniyyəti paylaşan,
fərqli ləhcələrdə də olsa eyni dildə danışan ölkələr XXI əsrə istiqamətlənən tale və könül birliyi nümayiş
etdirmişlər. XXI əsrə qədəm qoyarkən türkdilli ölkələrin həmrəyliyinin əhəmiyyətini bir daha ifadə etmək
istəyirəm. Önümüzdəki əsrin Avrasiya qitəsinə, bu bölgəyə nələr, hansı fürsətlər gətirməkdə olduğunu bir daha
müzakirə etmək imkanı tapdıq. Önümüzdəki on il ərzində bölgədə ötən on ildəkinə nisbətən daha mühüm
dəyişikliklər olacaqdır. Mədəni dünya ilə inteqrasiya baxımından da mühüm dəyişikliklər olacağına inanıram.
Böyük bir fikir bərabərliyi içindəyik. Bunu ifadə etməkdən xüsusi məmnuniyyət duyuram. Təşəkkür edirəm.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin bəyanatı
Bizim bütün fikirlərimiz yenicə qəbul etdiyimiz Bakı bəyannaməsində şərh olunmuşdur. Ümidvaram ki,
sizin hamınızın bu bəyanatla tanış olmaq imkanınız var. Bugünkü sammitin yekunları barədə isə Heydər Əliyev
və Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl indicə öz fikirlərini bildirdilər. Mən onların qənaətləri ilə razıyam və
suallarınıza cavab verməyə hazıram.
Qırğızıstan Prezidenti Əsgər Akayevin bəyanatı
Mən bizim yaşlı yoldaşlarımızın fikirləri ilə tam razıyam.
***
S u a l ("Kaspian investor" jurnalı, Azərbaycan): Mənim sualım Türkiyə prezidentinədir. Cənab
Süleyman Dəmirəl, xahiş edirəm deyəsiniz, Azərbaycan qazının Türkiyə bazarına göndərilməsi
məsələsinə Türkiyənin münasibəti necədir? Türkiyə bu məsələyə dair yaxın vaxtlarda müqavilə
imzalamağa hazırdırmı? Ekspert qrupları bu məsələ üzrə nə vaxt işə başlayacaqlar? Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, artıq məlumdur ki, son vaxtlar Azərbaycanın Xəzər dənizində olan sektorunda
1994-cü ildən aparılan işlər, dünyanın böyük neft şirkətləri ilə apardığımız müştərək işlər Xəzər dənizinin çox
zəngin neft və qaz sərvətlərini daha da aydın aşkar edibdir. O cümlədən, 1996-cı ildə "Şahdəniz" neft və qaz
yatağı haqqında imzalanmış müqavilənin həyata keçirilməsi 1999-cu ildə o nəticəni veribdir ki, "Şahdəniz"
yatağında çox zəngin qaz ehtiyatları vardır. Əlbəttə, neft kondensatı da var, amma əsas qazdır. İlkin məlumatlara görə, bu ehtiyat 1 trilyon kubmetrdən artıqdır, amma deyirlər ki, ondan da çox olacaqdır.
Ona görə də bizimlə birlikdə, müştərək iş görən xarici neft şirkətləri bu qazın ixrac olunmasını bizim
qarşımızda məsələ kimi qoyublar. Bu qazın ixrac olunmasını, əgər mümkündürsə, iki vasitə ilə nəzərdə tuturuq.
Birinci, əgər Türkmənistan qazının Türkmənistan-Xəzər dənizi-Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə marşrutu ilə
getməsi ötən ilin noyabr ayında ATƏT-in İstanbul sammitində imzalanmış müqavilə üzrə həyata keçirilərsə,
həmin o qaz kəməri ilə biz də Azərbaycan qazının bir hissəsini ixrac etmək istəyirik və bu barədə həm Türkmənistan ilə, həm də Türkiyə ilə danışıqlar aparmışıq. Amma eyni zamanda, biz Türkiyə ilə danışıqlar aparırıq
ki, bununla bərabər, paralel olaraq biz Gürcüstan ərazisindən Türkiyəyə müstəqil bir qaz kəməri çəkək. Əgər biz
buna nail ola bilsək, 2002-ci ildə çıxan qazı Türkiyəyə ixrac edə bilərik. İndi bu danışıqlar gedir və hesab
edirəm ki, bunlar uğurlu olacaqdır.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Hörmətli Heydər Əliyevin sözlərinə əlavə olaraq demək istəyirəm ki,
Türkiyənin qaza ehtiyacı vardır. Hazırda Türkiyə ildə 10 milyard kubmetr qaz alır. Bunun 6 milyardı
Rusiyadandır, 4 milyardın da bir qismi Əlcəzairdən, bir qismi isə Misirdəndir. Hazırda Türkiyənin ildə 25
milyard kubmetr qaza ehtiyacı vardır. Qarşımızdakı on il içərisində ildə 53 milyard kubmetr, önümüzdəki iyirmi
ildə isə ildə 83 milyard kubmetr qaza ehtiyac vardır. Azərbaycanda bu gün nə qədər qaz olsa, Türkiyə onun
hamısını almağa hazırdır. Ona görə də biz "Şahdəniz" yatağından çıxacaq qazı gözləyirik.
Bizim Türkmənistanla Türkiyəyə 30 milyard kubmetrlik qaz boru xəttinin çəkilməsi barədə müqaviləmiz
vardır. Mən on gün əvvəl Türkmənistanda idim. Türkmənistanla Türkiyə arasında anlaşma vardır. Bu anlaşmaya
görə qaz Xəzər dənizindən keçən bir boru xətti ilə Türkiyəyə qədər nəql ediləcək və Türkiyəyə təhvil
veriləcəkdir. Türkiyə 30 milyard kubmetr qazın 16 milyardını özü istifadə edəcək, 14 milyardını isə satacaqdır.
Amma bunun həyata keçməsi üçün bu xəttin çəkilməsi lazımdır. Bu işi də bir şirkətlər konsorsiumu yaranıbdır,
onlar görəcəkdir. Həmin şirkətlər konsorsiumunun da Türkmənistanla anlaşması vardır. Onlar qazı gətirib bizə təhvil
verdikdən sonra onu alacağıq. Bunun həyata keçməsi lazımdır.
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Hörmətli cümhur başkanı, əziz qardaşım Əliyev də söylədi, - bu 30 milyard kubmetrlik boru xətti ilə 5 milyard
kubmetr Azərbaycan qazı, 25 milyard kubmetr də Türkmənistan qazı ixrac olunması barədə Azərbaycanla
Türkmənistan danışmışlar.
Onu da bildirim ki, Türkiyə Rusiyadan da qaz alır. Qara dənizdən keçən "mavi axın" boru xəttindən də 15
milyard kubmetr qaz alacaqdır. Türkiyənin qaz aldığı ölkələrin bir-biri ilə rəqabət aparması təkcə danışıq
deyildir. Türkiyənin ehtiyacları çoxdur. Hansı ölkə Türkiyəyə qaz satmaq istəyirsə, onun hamısını almağa
yetərincə hazırdır.
S u a l (Qazaxıstan): Mənim sualım Qazaxıstan prezidentinədir. Cənab prezident, Qazaxıstan Bakı–
Ceyhan boru kəməri ilə nə qədər neft nəql etmək niyyətindədir?
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Bakı–Ceyhan neft kəməri problemini biz çoxdan müzakirə edirik.
Qazaxıstan İstanbulda bəyannamə imzalamışdır.
Qazaxıstanda hazırda çıxarılan neft Şimali Xəzər boru kəməri ilə nəql ediləcəkdir. Lakin biz Xəzər şelfində
məhsuldar laya çatmaq ərəfəsindəyik, orada çox böyük miqdarda neft, eyni zamanda qaz var. Şimali Xəzər boru
kəmərinin ümumi gücü ilk vaxtlar 48 milyon ton olacaqdır. Qazaxıstan onun vasitəsilə 25 milyon ton neft nəql
edə biləcəkdir. Ancaq Qazaxıstan yaxın illərdə 100 milyon tonadək neft ixrac etmək niyyətindədir, buna görə
ona digər neft kəmərləri də gərəkdir. Biz bu istiqaməti götürürük. Hansı həcmdə neft nəql ediləcəyini isə bu
həcm məlum olduqda bildirəcəyik.
S u a l (Qırğızıstan): Əsgər Akayeviç, sammitdə terrorizm və dini ekstremizm problemi müzakirə
edildimi? Əgər müzakirə edildisə, sammitin bütün iştirakçıları bu məsələdə həmrəy idilərmi? Sağ olun.
Ə s g ə r A k a y e v: Terrorizmə, dini ekstremizmə qarşı mübarizədə səylərin birləşdirilməsi bugünkü
sammitin əsas məsələlərindən biri idi. Biz bəşəriyyətin və iqtisadiyyatın gələcək sabit inkişafından ötrü
təhlükəsizliyi, əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq üçün bu bəlaya qarşı mübarizədə səylərimizi birləşdirməyin
zəruriliyi məsələsində hamı yekdil olduğuna görə dövlət başçılarına, nümayəndə heyətlərinin başçılarına çox
minnətdarıq.
S u a l (Türkiyə): Hörmətli Süleyman Dəmirəl, bu, sizin Türkiyəni təmsil etdiyiniz son zirvə toplantısıdır.
Belə olan halda hörmətli Saparmurad Niyazov və hörmətli İslam Kərimov bu toplantıda niyə iştirak
etmədilər? Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
İkinci sualım belədir: Transxəzər qaz boru xəttinə dair anlaşma olmalı idi. Bəlkə Türkmənbaşı bu
toplantıda elə buna görə iştirak etməmişdir?
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Burada Türkmənbaşını Səhhət Muradov təmsil edir. O, məclis başkanıdır.
Deməli, Türkmənistan bu toplantıda iştirak etmişdir. Yəni Türkmənbaşının əvəzində Məclis sədrinin iştirak
etməsi Türkmənistanın iştirak etməsi deməkdir. Burada sənədlərin altına toplantıda kim iştirak edirsə, o da
həmin ölkəni təmsil edərək onun adından imza atır.
İkinci sualınıza gəlincə, hörmətli Kərimov hörmətli cümhur başkanı Əliyevə daha öncə məktub yazaraq
toplantıda iştirak edəcəyini bildirmişdi. Son zamanlar onun bir sıxıntısı olmuşdur. Onu da burada Məclis
başkanı Xəlilov əvəz edir. Yəni bu toplantı öz işini uğurla başa çatdırdı.
Bu toplantıda sonuncu dəfə iştirakım məsələsinə gəldikdə isə, mənim çalışmam hələ davam edir. Mənim
çalışmam mayın 16-sı axşama qədər davam edəcəkdir. Demək, mayın 16-sı axşama qədər dövlət başında
çalışacağam və həmin müddətə qədər bu xidməti kimsə edə bilməz. Bunda da çaşdırıcı elə bir şey yoxdur.
S u a l (Azərbaycan): Sualım hazırkı sədr Heydər Əliyevə və əvvəlki sədr Nursultan Nazarbayevədir.
Daimi fəaliyyət göstərən katiblik yaradılması haqqında qərarınızı Sizin ittifaqı strukturca
formalaşdırmaq, onu hansısa təşkilati struktura çevirmək arzusu və səyi hesab etmək olarmı? Bu
katibliyə nə kimi məsələləri həll etmək səlahiyyəti veriləcəkdir? Sağ olun.
N u r s u l t a n N a z a r b a y e v: Ötən il Astanada keçirilmiş beşinci sammitdə biz - dövlət başçıları
katiblik yaradılması haqqında təklifi qəbul etdik. Zənnimcə, başlıca vəzifə ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə,
qəbul etdiyimiz qərarların icrasına nəzarət edəcək və ya bunu izləyəcək birgə orqanımız olsun və növbəti iclasın
hazırlanması, bu iclasların səmərəli olması üzərində daim işləsin, sənədlərin razılaşdırılmasında hamının rəylərini
nəzərə alsın. Odur ki, texniki orqan kimi belə bir katiblik, sadəcə, zəruridir. Buna görə də biz onu yaratdıq. Onu
Türkiyədə, İstanbulda yerləşdirməyi qərara aldıq.
Biz hansısa fövqəlmilli struktur yaradılmasından danışmadıq. Lakin hesab edirəm ki, bu görüşlərimiz
özlüyündə çox mühümdür. Görüşlərin özləri, bu və ya digər dövlətdə, qarşılıqlı münasibətlərimizdə meydana
gələn problemlər barəsində, hər bir dövlətin rifahı naminə həllinə ölkələrimizin rəhbərlərinin təsir göstərə
biləcəyi problemlər barəsində fikir mübadilələri vacibdir. İnteqrasiya, hər hansı birlik yalnız o halda səmərəli
ola bilər ki, bu, bütün dövlətlərə sərfəli olsun. Müəyyən bir texniki struktur da bütün rəyləri nəzərə almalıdır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Nursultan Abişoviçin dedikləri ilə tam razıyam. Əlavə etməyə sözüm yoxdur.
Biz ümumi fikirdəyik. Özü də təkcə biz yox. Bütün dövlət başçıları, bütün nümayəndə heyətlərinin başçıları
dövlət başçılarının Astanadakı beşinci görüşündə də, bu gün də yekdil olmuşlar. Məncə, biz düzgün hərəkət
etmişik.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN TÜRKDİLLİ DÖVLƏT BAŞÇILARININ
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Bakı,
«Xəzər» mərkəzi
8 aprel 2000-ci il
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəl!
Zati-aliləri, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, dostumuz, qardaşımız Nursultan Nazarbayev!
Zati-aliləri, Qırğızıstan Respublikasının prezidenti cənab Əsgər Akayev!
Zati-aliləri, Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab Erkin Xəlilov!
Zati-aliləri, Türkmənistan Məclisinin sədri cənab Səhhət Muradov!
Zati-aliləri, YUNESKO-nun baş direktoru cənab Koisuro Matsuura!
Zati-aliləri, Fransa parlamentinin qocaman üzvü, Azərbaycan xalqının böyük dostu cənab Jak Bomel!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz türkdilli dövlətlər birliyinin Azərbaycanda, Bakıda VI zirvə görüşünün işini başa çatdırdıq. Bu,
Azərbaycan xalqı, bizim ölkəmiz, millətimiz üçün çox əlamətdar, deyə bilərəm ki, tarixi hadisədir.
Türkdilli dövlətlər birliyinin əsası 8 il bundan öncə, 1992-ci ilin oktyabr ayında Ankarada, Türkiyə
Cümhuriyyətinin, bizim əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü və türkdilli dövlətlərin
başçılarının iradəsi ilə qoyulubdur. Biz məmnunuq ki, nəhayət, VI zirvə görüşü Azərbaycanda, Bakıda keçirildi.
Bu gün biz türkdilli dövlətlər arasında olan dostluğu, əməkdaşlığı, qardaşlıq əlaqələrini bir daha təsdiq etdik.
Gələcəkdə bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın inkişaf etməsi üçün yekdil fikirdə olduğumuzu bildirdik və Bakı
bəyannaməsini qəbul etdik.
VI zirvə görüşünün Bakı bəyannaməsi türkdilli dövlətlərin istək və arzularını əks etdirir və bizim gələcək
dostluğumuzun, qardaşlığımızın, əməkdaşlığımızın inkişafı üçün çox dəyərli bir sənəddir.
Biz hamımız - dövlət başçıları, məclis başçıları Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostumuz,
qardaşımız Süleyman Dəmirəlin türkdilli xalqların, dövlətlərin birliyinin yaranmasında və 8 il ərzində uğurlu
fəaliyyət göstərməsində böyük xidmətlərini məmnuniyyətlə və minnətdarlıq hissi ilə qeyd etdik.
Türkdilli ölkələrin bütün dövlət başçıları bu gün öz xalqlarının, dövlətlərinin fikrini ifadə edərək VI zirvə
görüşündə çox dəyərli çıxış etdilər. Ancaq əziz dostumuz, qardaşımız, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti
Süleyman Dəmirəlin böyük mənalı, məzmunlu, müfəssəl nitqi bizim hamımızı heyran etdi. Hamımızın fikrincə,
əziz Süleyman Dəmirəlin nitqi bizim üçün böyük proqram xarakteri daşıyan bir tarixi sənəddir.
Hörmətli Süleyman Dəmirəl həm bizim xalqlarımızın qədim kökləri, tarixi keçmişi və birliyi haqqında, həm
tarixin müəyyən bir mərhələsində bizim bir-birimizdən ayrı düşməyimiz barədə, həm də ölkələrimiz dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra bir-birimizə yenidən qovuşmağımız və bu gün bunun nə qədər böyük
əhəmiyyət daşıması haqqında çox gözəl, dəyərli fikirlər söylədi.
Əziz dostum, qardaşım!
Mən güman edirəm, burada olan dövlət başçılarının və məclis başçılarının fikrini ifadə edərək, bu gün VI
Bakı zirvə görüşündə fəal iştirak etdiyinizə və çox dəyərli, tarixi nitqinizə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Bu gün biz məmnuniyyət hissi keçiririk ki, VI zirvə görüşü uğurla başa çatıbdır və gələcək üçün böyük
perspektivlər açıbdır. Əvvəlki zirvə görüşləri kimi, bu zirvə görüşü də bizim millətlərimiz, xalqlarımız,
dövlətlərimiz arasında olan dostluğu, əməkdaşlığı bir daha dünyaya nümayiş etdirdi.
Əziz dostlar, mən sizin hamınızı türkdilli dövlətlər birliyinin VI Bakı zirvə görüşünün uğurla başa çatması
münasibətilə təbrik edirəm. Bütün türkdilli dövlətlərə, onların xalqlarına, vətəndaşlarına səadət, xoşbəxtlik və
rifah arzu edirəm.
Mən badələrimizi türkdilli dövlətlərin, xalqların şərəfinə qaldırmağı rica edirəm!
Bizim birliyin gələcəkdə inkişaf etməsi şərəfinə!
Türkdilli dövlətlərin başçılarının, birinci növbədə dostumuz, qardaşımız, Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti Süleyman Dəmirəlin şərəfinə!
Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, dostumuz, qardaşımız Nursultan Nazarbayevin şərəfinə!
Qırğızıstan Respublikasının prezidenti, dostumuz, qardaşımız Əsgər Akayevin şərəfinə!
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Özbəkistan Pespublikasının prezidenti, dostumuz, qardaşımız İslam Kərimovun şərəfinə!
Özbəkistanı burada təmsil edən Ali Məclisin sədri Erkin Xəlilovun şərəfinə!
Türkmənistan prezidenti, dostumuz, qardaşımız Saparmurad Niyazovun şərəfinə!
Türkmənistanı burada təmsil edən Məclis sədri Səhhət Muradovun şərəfinə!
Bütün qonaqların şərəfinə!
Əziz dostlar!
Xanımlar və cənablar!
Türkdilli dövlətlər birliyində hər bir dövlət bərabər hüquqa malikdir. Bu birlik məhz beynəlxalq hüquq
normaları, prinsipləri əsasında qurulmuşdur. Birlikdə hər bir dövlət başçısı eyni hüquqa malikdir. Deyə bilərəm
ki, ötən 8 il müddətində türkdilli dövlətlərin başçılarının hər biri bu birliyin inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi
üçün faydalı işlər görübdür və öz xidmətlərini göstəribdir.
Ancaq bizim bu birliyin ötən 8 il ərzində yaşamasında, möhkəmlənməsində və inkişaf etməsində əziz
dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəl hamıdan çox iş görüb, hamıdan dəyərli fəaliyyət göstərib və bizim
hamımıza örnək olubdur.
Bizim xalqlarımızın müştərək milli, mənəvi dəyərləri, ənənələri vardır. Keçmiş adət-ənənələrimizə görə hər
ailədə bir ağsaqqal olur. Bizim bu birliyimizi bir ailə hesab etmək olar. Bu ailənin də ağsaqqalı, türkcə desək,
abimiz, əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəldir. Türkdilli ölkələrin bütün dövlət başçılarının ona
hədsiz sevgisi və məhəbbəti vardır.
Hörmətli Süleyman Dəmirəlin bizim hər birimizə olan hədsiz məhəbbəti, sevgisi, dostluq qayğısı məlumdur.
Bizim hər birimiz əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəlin qayğısını, diqqətini, xalqlarımıza və şəxsən
biz dövlət başçılarına olan dostluq münasibətini həmişə hiss etmişik.
Süleyman Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyətində 50 il müddətində böyük dövlət xadimi, siyasi xadim kimi
yaşayıb, inkişaf edib və öz ölkəsinə, xalqına böyük xidmətlər göstəribdir.
Cənab Süleyman Dəmirəl böyük dövlət xadimi, siyasi xadim kimi dünya miqyasında böyük hörmətə
malikdir. Biz hamımız beynəlxalq təşkilatların toplantılarında, zirvə görüşlərində iştirak edirik. Dostumuz
Süleyman Dəmirəl bu beynəlxalq təşkilatlarda yenə də bizim hamımızı başına yığır. Eyni zamanda, müşahidə
edirik ki, bütün dünya ölkələrinin başçıları, beynəlxalq təşkilatların üzvləri hörmətli Süleyman Dəmirələ nə
qədər böyük münasibətlə yanaşırlar. Hörmətli Süleyman Dəmirəlin beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq siyasətdə olduqca böyük xidmətləri və çox görkəmli yeri vardır.
Mən bir faktı demişəm, bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 1975-ci ildə ATƏM-in təməli qoyularkən Helsinki
paktını qəbul etmək üçün oraya 35 dövlətin başçıları toplaşmışdı. Hörmətli Süleyman Dəmirəl Türkiyə
Cümhuriyyətinin Baş naziri kimi həmin Helsinki toplantısının iştirakçısı olmuşdur. Helsinki paktının altında
Süleyman Dəmirəlin imzası vardır. Həmin toplantıda iştirak etmiş ölkələrin dövlət xadimləri, siyasi xadimlər
içərisində yalnız Süleyman Dəmirəl həm yaşayır, həm də siyasi fəaliyyət göstərir. Orada iştirak edənlərin indi
heç biri yoxdur. Amma dostumuz Süleyman Dəmirəl var, yaşayır, çox gərgin fəaliyyət göstərir və bundan sonra
da göstərəcəkdir.
Mən bu badələri bizim əziz dostumuz, qardaşımız, ağsaqqalımız, abimiz Süleyman Dəmirəlin şərəfinə
qaldırmağı xahiş edirəm. Biz ona cansağlığı, uzun ömür və gələcək işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. *

*

Rəsmi qəbulda Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl də nitq söylədi.
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RESPUBLİKA SARAYINDA "KİTABİ-DƏDƏ QORQUD" DASTANININ
1300 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
9 aprel 2000-ci il
Hörmətli dövlət başçıları!
Hörmətli məclis başçıları!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycan xalqı möhtəşəm "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunun 1300 illiyini böyük bayram kimi
təntənə ilə qeyd edir. Bu yubiley bizim üçün, bütün türk dünyası üçün, bəşər mədəniyyəti üçün müstəsna
əhəmiyyəti olan tarixi bir hadisədir. Bu, bizim tarixi köklərimizə, milli ənənələrimizə, milli-mənəvi
dəyərlərimizə, mədəniyyətimizə, elmimizə, xalqımızın çoxəsrlik tarixinə olan hörmət, ehtiram bayramıdır. Bu,
bizim milli azadlığımızın, dövlət müstəqilliyimizin bayramıdır.
Azərbaycan xalqının, bütün türkdilli xalqların böyük tarixi abidəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud" 1300 ildir
ki, yaşayır. Əgər 1300 ildən də öncə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının yaranması üçün xalqlarımızın nə qədər
səylər qoyduğunu və nəhayət, bu tarixi abidəni yaratdığını nəzərə alsaq, onda təsəvvür edə bilərik ki, bizim
xalqlarımızın nə qədər qədim tarixi, dərin kökləri və nə qədər zəngin mədəniyyəti vardır.
1300 il ərzində "Kitabi-Dədə Qorqud" böyük, möhtəşəm, şanlı yol keçmişdir. "Kitabi-Dədə Qorqud"
bütün çətinliklərə, məhdudiyyətlərə baxmayaraq, 1300 il ərzində bizim xalqlarımıza mənəvi qida olmuş, onların
yaşamasına, mübarizə aparmasına, öz milli mənliyini dərk edib, hifz etməsinə daim yardım göstərmişdir.
Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, biz "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik tarixinə yüksək qiymət
verərək, etiraf etməliyik ki, son üç il ərzində Azərbaycanda "Kitabi-Dədə Qorqud" irsinin öyrənilməsi, tədqiq
edilməsi, təbliğ olunması sahəsində böyük işlər görülmüş və bunlar "Kitabi-Dədə Qorqud" u bizim xalqımıza,
bütün türk dünyasına, türkdilli xalqlara tanıtmış və onun nə qədər zəngin sərvət olduğunu bütün dünyaya
nümayiş etdirmişdir.
Dünən Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VI Bakı zirvə görüşü öz işini uğurla sona çatdırdı. Biz bu zirvə
görüşündə Türkdilli Dövlətlər Birliyi yaranan vaxtdan keçmiş 8 il ərzində gördüyümüz işləri təhlil etdik, ona
nəzər saldıq və böyük nailiyyətlər əldə etdiyimizi bildirdik. Təbiidir ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyinin yaranması
türk dünyasında, bizim xalqlarımızın hər birinin həyatında tarixi hadisə olmuşdur. Amma 8 il ərzində onun
yaşaması, inkişaf etməsi, genişlənməsi bu birliyin yaranmasının bir tərəfdən nə qədər zəruri olduğunu nümayiş
etdirdi, ikinci tərəfdən də bu birliyin bizim xalqlarımız üçün gələcəkdə nə qədər gərəkli olduğunu göstərdi.
Ötən illərdə əldə etdiyimiz nailiyyətlər bizim ümumi səylərimizin nəticəsidir. Ancaq eyni zamanda, qeyd
etmək lazımdır ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin, əziz dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü ilə
yaranmış Türkdilli Dövlətlər Birliyi, təbiidir ki, birinci növbədə Türkiyə Cümhuriyyətinin böyük xidmətlərini
göstərir.
Bu gün biz hamımız VI zirvə görüşünü uğurla başa çatdıraraq, xalqlarımızın müştərək tarixi abidəsi olan
"Kitabi-Dədə Qorqud" un yubileyinə toplaşmışıq. Bu yubileyə daha da çox əhəmiyyət verən, onun səviyyəsini
qaldıran odur ki, biz onu türkdilli dövlətlərin başçıları ilə birlikdə keçiririk. Mən bu yubileydə iştirak edənlərin,
bizim dəvətimizi qəbul edib Azərbaycana gələnlərin hamısına təşəkkürümü bildirirəm və onların hamısını
səmimi qəlbdən salamlayıram.
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, əziz qardaşım Süleyman Dəmirəli
salamlayıram!
Qazaxıstan Respublikasının prezidenti, hörmətli qonağımız, əziz dostum, qardaşım Nursultan
Nazarbayevi salamlayıram!
Qırğızıstan Respublikasının prezidenti, əziz dostum, qardaşım Əsgər Akayevi salamlayıram!
Özbəkistan Respublikası nümayəndə heyətinin başçısı, Özbəkistan Ali Məclisinin sədri hörmətli Ergin
Xəlilovu salamlayıram!
Türkmənistan Respublikası nümayəndə heyətinin başçısı, Türkmənistan Məclisinin sədri hörmətli Səhhət
Muradovu salamlayıram!
YUNESKO təşkilatının baş direktoru, hörmətli qonağımız cənab Koisuro Matsuranı salamlayıram!
Azərbaycan xalqının böyük dostu, Fransa parlamentinin qocaman üzvü, veteranı cənab Jak Bomeli
salamlayıram!
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Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, "Kitabi-Dədə Qorqud"un yubileyinə dünyanın bir çox ölkələrindən
ictimai-siyasi xadimlər, alimlər, yazıçılar qonaq gəlmişlər, Azərbaycanda keçirilən elmi konfranslarda iştirak
etmişlər. Onlar bizimlə bərabər buradadırlar. Mən Azərbaycana gəldikləri üçün qonaqlarımızın hamısına
təşəkkürümü bildirirəm, onların hamısını səmimi qəlbdən salamlayıram.
"Kitabi-Dədə Qorqud" un son üç ildə tədqiq, təbliğ olunması Azərbaycan xalqına çox böyük faydalar
verdi. Biz öz tarixi köklərimizi, milli-mədəni irsimizi bir daha dərk etməyə başladıq. Artıq biz dərk edirik ki,
Azərbaycan xalqı, bütün türkdilli xalqlar dünya sivilizasiyasına nə qədər böyük töhfələr vermişlər. Bunların
içərisində "Kitabi-Dədə Qorqud"un xüsusi yeri vardır.
"Kitabi-Dədə Qorqud" bizim ana kitabımızdır. Dədə Qorqud bizim ulu babamızdır, əcdadımızdır. Biz fəxr
edirik ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" kimi tarixi abidəmiz vardır, fəxr edirik ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" kimi ulu
əcdadımız vardır.
"Kitabi-Dədə Qorqud" xalqları, millətləri daim birliyə, sülhə dəvət edibdir. 1992-ci ildə Türkdilli
Dövlətlər Birliyinin yaranması Dədə Qorqud vəsiyyətlərinin yerinə yetirilməsinin parlaq nümunəsidir.
Biz dövlət müstəqilliyimizi əldə edəndən, milli azadlığımıza çatandan sonra bu birliyin təmin olunması
üçün böyük imkanlar əldə etmişik və bu birliyin bizim xalqlarımız üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk
etmişik.
"Kitabi-Dədə Qorqud" un birliyə çağırışı bu gün hər birimiz üçün lazımdır. Dövlət müstəqilliyi yolu ilə
gedən, ölkədə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu aparan Azərbaycanda milli birlik, milli həmrəylik
hər şeydən vacibdir.
Bu gün biz "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyini təntənəli bayram edərək, onun bu vəsiyyətlərinə
sədaqətimizi bildiririk və bəyan edirik ki, Azərbaycan xalqı müstəqillik yollarında qarşıda duran bütün ağır və
çətin məsələlərin həll edilməsində daha da bir, daha da əlbir olacaqdır və daim irəliyə doğru gedəcəkdir.
"Kitabi-Dədə Qorqud"qəhrəmanlıq dastanıdır. Biz "Kitabi-Dədə Qorqud"un vəsiyyətlərindən bu gün
həyatımızda istifadə edərək, xalqımızda vətənə məhəbbət, sevgi, sədaqət, vətənpərvərlik, hisslərini daha da
artırırıq. "Kitabi-Dədə Qorqud" bu gün bizə çox gərəklidir.
"Kitabi-Dədə Qorqud" insanları, xalqları sülhə, barışa dəvət edibdir. Bizim xalqımız bu gün "Kitabi-Dədə
Qorqud"un bu vəsiyyətlərinə sadiqdir. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana edilən təcavüz nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunubdur, işğal edilmiş ərazilərdən bir milyondan artıq azərbaycanlı yerindənyurdundan didərgin düşüb çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Biz böyük zərbələr almışıq. Amma bunlara
baxmayaraq, Azərbaycan xalqı yenə də bütün dünyaya öz sülhsevərlik siyasətini nümayiş etdirir. Biz Dədə
Qorqud yolu ilə gedirik. Biz sülh yolu ilə gedirik. Biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Biz
bütün ölkələrdə, türkdilli ölkələrdə sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olunmasını istəyirik. Beləliklə, bu gün biz
yubiley günündə Dədə Qorqud vəsiyyətlərinə sədaqətimizi bir daha nümayiş etdiririk.
"Kitabi-Dədə Qorqud" özündə böyük elmi, mədəni, mənəvi fikirlər cəmləşdirən abidədir. İndiyə qədər
"Kitabi-Dədə Qorqud"un öyrənilməsi və bugünkü nəsillərə çatdırılması yolunda xeyli iş görülübdür. Xüsusən
son üç il ərzində yubiley komissiyasının üzvləri, Azərbaycanın alimləri, tədqiqatçıları, yazıçıları, ictimai
xadimləri tərəfindən görülən işlər yüksək qiymətə malikdir. Ona görə də bu gün, bu yubiley günü mən "KitabiDədə Qorqud"un tədqiqi, təbliği ilə məşğul olmuş və bu yubiley mərasimlərinə çox dəyərli elmi əsərlər,
kitablar hazırlamış alimlərimizə, yazıçılarımıza təşəkkür edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, onlar
bu yubiley tədbirlərindən ruhlanaraq öz elmi işlərini bundan sonra da davam etdirəcəklər. "Kitabi-Dədə
Qorqud" dastanının hələ açılmayan səhifələri, hələ bu günə qədər məlum olmayan fikirləri bundan sonra aşkar
ediləcək, Azərbaycan xalqının bugünkü və gələcək nəsillərinə və bütün türk dünyasına çatdırılacaqdır.
Biz bu gün böyük iftixar hissi keçiririk. Çünki bizim "Kitabi-Dədə Qorqud" kimi böyük tarixi abidəmiz
vardır. Çünki bu gün biz sərbəstik, azadıq, müstəqilik və öz tarixi keçmişimizi, öz mənəvi dəyərlərimizi, öz
mədəniyyətimizi olduğu kimi təhlil edib xalqımıza, millətimizə və gələcək nəsillərə çatdırmağa qadirik.
"Kitabi-Dədə Qorqud" yubileyinin ən böyük mənası, əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu, bizim milli
azadlığımızı, dövlət müstəqilliyimizi, sərbəstliyimizi bir daha nümayiş etdirir. "Kitabi-Dədə Qorqud"
vəsiyyətləri bizə deyir ki, daim müstəqillik yolu ilə getmək, Azərbaycanın milli azadlığını və dövlət
müstəqilliyini əbədi etmək bizim hər birimizin qarşısında duran ali məqsəddir. Bu məqsədə nail olmaq üçün
mən sizin hamınıza, bütün Azərbaycan xalqına, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına böyük uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
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RESPUBLİKA SARAYINDA "KİTABİ-DƏDƏ QORQUD" DASTANININ 1300
İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ TÜRKİYƏ
CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLƏ "AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ FƏXRİ VƏTƏNDAŞI" ADININ VERİLMƏSİ İLƏ
ƏLAQƏDAR NİTQİ
9 aprel 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Bu gün "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illiyi həqiqətən xalqımızın milli bayramına, türk dünyasının,
türkdilli xalqların bayramına çevrildi və türk xalqlarının sarsılmaz birliyini bir daha nümayiş etdirdi.
Dövlət başçıları, məclis başçıları və YUNESKO-nun baş direktoru "Kitabi-Dədə Qorqud"un yubileyi ilə
əlaqədar burada çox dəyərli sözlər dedilər və çox dəyərli fikirlər ifadə etdilər. Bu münasibətlə onların hamısına
təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan xalqının böyük dostu, mənim əziz qardaşım Süleyman
Dəmirəlin bu gün "Kitabi-Dədə Qorqud" haqqında, türk xalqlarının birliyi haqqında, Türkiyə-Azərbaycan
dostluğu, qardaşlığı haqqında söylədiyi böyük nitq bizim hamımızda böyük ruh yüksəkliyi yaratdı və çox
yüksək qiymətə malikdir.
Əziz dostumuz!
Mən bugünkü bu parlaq, dərin məzmunlu, çox dəyərli tarixi nitqinizə görə sizə xüsusi təşəkkür edirəm.
Sizi əmin edirəm ki, nitqinizdəki sözlər, məsləhətlər, fikirlər bizim gələcək işlərimizdə daim öz əksini
tapacaqdır.
Türkiyə Cümhuriyyətindən əziz dostumuz Süleyman Dəmirəllə bərabər bizim bir çox başqa dostlarımız
da burada iştirak edirlər. Türkiyə Cümhuriyyətinin böyük nümayəndə heyətinin "Kitabi-Dədə Qorqud"
yubileyində iştirak etməsi Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının yeni parlaq bir nümunəsidir.
Dünən biz Türkdilli Dövlətlər Birliyinin zirvə görüşündə birliyin gördüyü işlər haqqında danışarkən
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti əziz Süleyman Dəmirəlin xidmətlərini yüksək qiymətləndirdik. Bu gün isə
mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Türkiyə-Azərbaycan
dostluğunun, qardaşlığının, əməkdaşlığının yaranmasında və ötən illər ardıcıl surətdə inkişaf etməsində əziz
dostumuz Süleyman Dəmirəl xüsusi xidmətlər göstərmişdir.
Hörmətli dostumuz Süleyman Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyətinin, bütün türk dünyasının ən görkəmli
şəxsiyyətlərindən biridir. 50 illik gərgin siyasət və dövlət işlərində fəaliyyəti dövründə o, öz xalqına, Türkiyəyə,
öz millətinə sədaqətlə xidmət etmiş və bu gün də xidmət edir. Türkiyə Cümhuriyyətində böyük öndər Mustafa
Kamal Atatürkün yolu ilə türk xalqının böyük uğurlar qazanmasında, Atatürk irsinin davam etdirilməsində
hörmətli Süleyman Dəmirəlin xüsusi rolu vardır. Ona görə də həm öz ölkəsində, həm Azərbaycanda, həm
türkdilli digər dövlətlərdə, həm də bütün dünyada əziz Süleyman Dəmirəl böyük hörmət qazanmış, dünyanın ən
böyük siyasi xadimlərindən biri kimi tanınmışdır.
Ötən illər biz hörmətli Süleyman Dəmirəlin qardaşlıq, dostluq münasibətini daim hiss etmişik. Onun
bizim xalqa göstərdiyi qayğını və diqqəti daim hiss etmişik. Azərbaycanın ağır illərində, Ermənistan
Azərbaycana hərbi təcavüz etdiyi zaman, xalqımız öz torpaqlarının müdafiəsinə qalxdığı vaxt əziz dostumuz
Süleyman Dəmirəl daim Azərbaycan xalqı ilə bir yerdə olmuşdur.
Sonrakı illərdə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yarananda, ölkəmiz müstəqillik yolu ilə gedərək
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesini apararkən hörmətli Süleyman Dəmirəlin dəstəyini
daim hiss etmiş, onun məsləhətlərindən bəhrələnmiş, qayğı və diqqətini hiss etmişdir.
Türkiyə xalqı bizim qardaş xalqımızdır. Türkiyə Cümhuriyyəti - böyük Atatürkün yaratdığı cümhuriyyət
yaşadığı illərdə bütün türkdilli xalqlar üçün örnək olmuşdur, o, Azərbaycan xalqı üçün böyük örnəkdir. Bütün
bu dostluğun, qardaşlığın səbəbi ondan ibarətdir ki, - bu gün dəfələrlə deyildiyi kimi, - biz eyni kökə, eyni millimənəvi ənənələrə, eyni mədəniyyətə, eyni tarixə mənsub olan xalqlarıq. Eyni zamanda, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra tarixi keçmişimizi bərpa etmək, tarixi köklərimizi araşdırmaq və bir-birimizə
yaxınlaşmaq, təbiidir ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində yeni bir mərhələ yaratmışdır.
Biz Türkiyədə Azərbaycana nə qədər sevgi, məhəbbət olduğunu hiss edirik. Bizim qardaşlarımız Türkiyə Cümhuriyyətinin bütün vətəndaşları da bilirlər və mən bu gün də bəyan edirəm bilsinlər ki, Azərbaycan
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xalqı Türkiyə Cümhuriyyətini, hər bir türkü ürəkdən, qəlbdən sevir, ona öz hörmət və ehtiramını bildirir.
Bu gün Türkiyə Cümhuriyyətində türk xalqının ən görkəmli, ən dəyərli, ən hörmətli ictimai-siyasi, dövlət
xadimi kimi tanınan bizim dostumuz, qardaşımız Süleyman Dəmirəldir. Biz Azərbaycana olan dostluq
münasibətinə görə ona hədsiz minnətdarıq. Dəfələrlə Azərbaycana gəlib bizimlə bərabər olduğuna görə ona
hədsiz minnətdarıq. Həmişə Azərbaycanın qayğıları ilə yaşadığına görə ona hədsiz minnətdarıq. Bu gün yenidən
Azərbaycana gəlib "Kitabi-Dədə Qorqud" yubileyində fəal iştirak etdiyinə və söylədiyi çox dəyərli nitqinə görə
ona bir daha hədsiz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.
Bütün bu əlaqələrimizi, əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin Azərbaycan xalqına göstərdiyi
diqqəti, qayğını yüksək qiymətləndirərək mən Süleyman Dəmirələ "Azərbaycan Respublikasının fəxri
vətəndaşı" adı verilməsi haqqında dünən fərman imzalamışam.
Əziz dostumuz, qardaşımız, Azərbaycan sizin doğma vətəninizdir. Siz Azərbaycanın əbədi dostusunuz.
Sizə olan sevgimiz, məhəbbətimiz hər bir azərbaycanlının, bütün Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi
yaşayacaqdır. Biz sizə daim öz qonaqpərvərliyimizi bildirmək istəyirik. Biz sizinlə daim əlaqədə olmuşuq, bu
gün də əlaqədəyik, gələcəkdə də əlaqədə olacağıq.
Mən müstəqil Azərbaycanda "Azərbaycan Respublikasının fəxri vətəndaşı" adı verilməsi haqqında ilk
dəfə fərman imzalamışam. Bu ad indiyədək heç kəsə verilməyibdir. Bu ad Süleyman Dəmirələ, Azərbaycan
xalqının böyük dostuna verilibdir.
Əziz qardaşım!
Mən Azərbaycanın fəxri vətəndaşlığı haqqında sənədləri təqdim edərək sizə möhkəm cansağlığı, uzun
ömür, səadət, xoşbəxtlik və bütün gələcək işlərinizdə yeni-yeni böyük uğurlar arzulayıram. Bu, Azərbaycanın
fəxri vətəndaşlığının nişanıdır. Bu, fərmandır, bu da onun vəsiqəsidir. Mən bunları sizə təqdim edirəm, buyurun.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN İŞTİRAKI İLƏ
«KOÇBANK AZƏRBAYCAN» BANKININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
9 aprel 2000-ci il
S ü l e y m a n D ə m i r ə l : «Koçbank» çağdaş bank adını qazanmışdır. Bu bankı çox önəmli hesab
edirəm. O, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə, yalnız Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə deyil,
Azərbaycanın inkişafına gözəl, etibarlı təsir göstərəcəkdir. Hər şey çox yaxşı inkişaf etməkdədir. Qarşıdakı
illərdə bunların hamısını görəcəyik. Bu bank həm çox uğurlu olacaq, həm də çox yaxşı xidmətlər göstərəcəkdir.
Uğurlar diləyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Süleyman bəy, «Koç» Türkiyənin və demək olar ki, dünyanın ən böyük
şirkətlərindən biridir. Bilirik ki, Türkiyədə də, Türkiyənin xaricində də «Koç» çox işlər görmüşdür.
«Koçbank»ın Azərbaycana gəlməsini mən alqışlamışam. Sizinlə bu barədə telefonda danışanda, siz mənə
dediniz ki, «Koçbank»a Azərbaycanda işləməyə imkan vermək lazımdır. Siz dediniz ki, bank gələndən sonra
«Koç»un bura başqa sərmayələri də gələcəkdir. Ona görə də mən onları gözləyirəm. Təkcə Bakıda yox, başqa
işlər də görmək lazımdır. Sizin pulunuz çox, iş görmək imkanınız çox, gəlin, buraya para qoyun, yatırım qoyun,
iş görün, pul qazanın. Sizə uğurlar diləyirəm.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Bunların ayaqları çox yüngüldür. Bunlar bir yerə gedirlərsə, demək, orada
çox önəmli işlər olacaqdır. Çünki başqaları bunlara diqqət yetirir, bunlara baxırlar. Bunlar hara gedirlərsə, oraya
başqaları da gəlirlər. Yalnız özləri gəlmir, başqalarını da gətirirlər. İndi ona görə gəliblər ki, bura başqaları da
gəlsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən buna inanıram. Birinci sizin dediyiniz sözlərə inanıram, ikinci onlara inanıram.
Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəlin və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin «Koçbank Azərbaycan»
bankının fəxri qonaqlar kitabına ürək sözləri:
«Koçbank» Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində çox önəmli bir rolu təmsil edir. Dünyaya açıq ola bilməyin ən
önəmli ehtiyaclarından biri bankdır. «Koçbank» yalnız Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində deyil, Azərbaycanın
iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Türkiyənin bu qurumunun Bakıya gəlməsi eyni zamanda həm
türklər, həm də əcnəbilər üçün etibarlılıq əlamətidir. Uğurlar diləyirəm.
Süleyman Dəmirəl
Türkiyənin Cümhur başkanı
9 aprel 2000-ci il»
«Koçbank»ın Azərbaycanda işə başlaması əlamətdar hadisədir. Ümid edirəm ki, bu, Türkiyə-Azərbaycan
iqtisadi əlaqələrinin inkişafında səmərəli nəticələr verəcək. Uğurlar arzulayıram.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
9 aprel 2000-ci il»
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BAKI TÜRK ŞƏHİDLİYİNİN VƏ XATİRƏ ABİDƏSİNİN AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
9 aprel 2000-ci il
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün biz əlamətdar hadisə münasibətilə buraya toplaşmışıq. Ancaq bu günə qədər, son iki gündə
Azərbaycanda tarixi hadisələr baş verir. Türkdilli dövlətlər birliyinin VI zirvə görüşü Bakıda, Azərbaycanda
keçirildi. Biz dövlətlərimizin, xalqlarımızın, millətlərimizin daha da bir olması, yaxınlaşması, sıx əməkdaşlıq
etməsi üçün çox dəyərli qərarlar qəbul etdik, böyük bəyannamə imzaladıq. Bu gün biz hamımızın ulu babası
olan «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illiyini bir yerdə təntənəli bayram kimi qeyd etdik.
Bu da təsadüfi deyildir. Çünki biz- türk xalqları, türkdilli xalqlar bir kökə, bir dilə, eyni dinə, bir milli adətənənəyə mənsubuq. Bizim bu köklərimiz o qədər dərindir ki, 1300 il bundan öncə bizim bütün xalqlarımızın ulu
babası olan «Kitabi-Dədə Qorqud»u indi yenidən oxuyuruq, yenidən dərk edirik, yenidən anlayırıq. Bu bayram
mərasimlərində bütün dünyaya bəyan edildi ki, bizim nə qədər müdrik əcdadlarımız olubdur, xalqımız dünya
mədəniyyətinə, sivilizasiyasına böyük şəxsiyyətlər veribdir. Onların içərisində ən qədimi ulu babamız Dədə
Qorquddur.
Biz bir yerdə olaraq həmişə bir-birimizi qorumuşuq, bir-birimizə yardım etmişik. Dədə Qorqud da həmişə
deyibdir ki, bir olun, əl-ələ verin. Nə qədər bir olsanız, əl-ələ versəniz, o qədər də uğurlu, o qədər də qalib
olacaqsınız.
Bu gün biz böyük incəsənət əsərinə baxırdıq. Orada Dədə Qorqudun yazıları əsasında Qazan xan oğlunu
cəngavərliyə hazırlamaq üçün ona ox verir. Oğlu bir oxu dizinə vuraraq sındırır. Amma sonra bir neçəsini verir,
sındıra bilmir. Bu onu göstərir ki, bir olsanız, sizi heç kəs qıra bilməz, heç kəs dağıda bilməz, heç kəs sizə qalib
gələ bilməz. Ona görə də əsrlər boyu bizim birliyimiz həmişə qalibiyyət gətirmişdir.
XX əsrdə Azərbaycan xalqının taleyi çox ağır mərhələlərdən keçibdir. Rusiya imperiyası dağıldıqdan sonra
Azərbaycan böyük təhlükə və faciələr qarşısında olubdur. Ermənilər XX əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı bir
neçə dəfə soyqırımlar həyata keçiriblər. Onlardan ən dəhşətlisi 1918-ci il mart ayının 31-də Bakıda keçirilən
soyqırımıdır. Təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın bütün bölgələrində belə soyqırımlar keçirilmişdir. Minlərlə, on
minlərlə günahsız azərbaycanlılar qətlə yetirilmişlər.
Bəli, o zaman Azərbaycan, Bakı bir çox ölkələrin maraq dairəsinə çevrilmişdi. Burada, azərbaycanlıların
qədim torpağında yadellilər hökm sürmək istəyirdilər, Azərbaycanı, Bakını öz əllərinə keçirmək istəyirdilər. O
vaxt döyüşlərdə bizə yardım etməyə gələn türk ordusunun cəngavər, qəhrəman oğulları olmuşdur. Mənim əziz
dostum, qardaşım Süleyman Dəmirələ dəfələrlə demişəm ki, Nuru Paşanı, Xəlil Paşanı Bakıda indiyə qədər
hamı xatırlayır. Vaxt keçib, zaman keçib, sovet hakimiyyəti illərində bu tarix tamamilə pozulub, qaralanıb, bu
tarixi öyrənməyə insanların imkanları olmayıb. Ancaq o adlar, həmin adların arxasında olan qəhrəman türk
əsgərləri xalqımızın qəlbində yaşayıbdır.
Bəli, onlar burada torpağa veriliblər. Türkiyədən gəlmiş qardaşlarımız, şəhid olanlar və azərbaycanlı şəhidlər
bir yerdə məzara qoyulmuşlar. Bura, Bakının bu hissəsi ilk dəfə o vaxt məzarlığa çevrilmişdi. Ancaq sovet
hakimiyyəti illərində bu məzarlar dağıdılmış, pozulmuş, insanlar bu məzarları ziyarət etməkdən məhrum
olmuşlar. Burada park salınmış, parka heç azərbaycanlı olmayan, 20-ci illərdə Azərbaycana başçılıq edən,
Rusiyadan gəlmiş Kirovun adı verilmişdi. Onun heykəli də Bakının ən yüksək nöqtəsində qoyulmuşdu. Yəni bu
məzarların üzərində park düzəldib, insanları burada şənləndirmək, gəzdirmək niyyəti olmuşdur. Bəli, bu, on
illərlə davam etmişdir.
1990-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı sovet imperiyası tərəfindən, Moskva hakimiyyəti tərəfindən yeni bir
təcavüz başlandı. Azərbaycan xalqı öz azadlığı, müstəqilliyi uğrunda ayağa qalxdığına görə və artıq kommunist
rejiminə dözmədiyinə görə, meydanlara, küçələrə çıxdığına görə yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıya
sovet ordusunun qoşunları yeridildi, tanklar gətirildi, küçələrdə günahsız insanlar şəhid oldular. O şəhidlər
burada torpağa verildilər.
Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başlayıbdır, müharibə gedibdir.
Bizim qəhrəman oğullarımız torpaqlarımızın qorunması uğrunda şəhid olublar. O şəhidlərin çoxu da burada
torpağa veriliblər. Onların məzarları buradadır.
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Bu da tamamilə tarixin həqiqətləridir ki, vaxtilə Azərbaycanı qorumaq üçün türk əsgərləri, Azərbaycan
qəhrəmanları burada bir yerdə şəhid olublar. 1990-cı illərdə şəhid olanlar da buradadırlar. Ona görə də bütün bu
yer indi artıq Şəhidlər xiyabanıdır və Şəhidlər xiyabanında biz şəhidlərimizin xatirəsinə böyük bir abidə
ucaltmışıq. Orada əbədi məşəl yanır. Burada isə indi biz 1918-ci ildə şəhid olmuş türk əsgərlərinin məzarları
üzərində yeni bir abidə ucaltmışıq. Burada həm türk əsgərlərinin, həm də Azərbaycan qəhrəmanlarının məzarları
bir yerdədir.
Bu gün biz - bu da bir rəmzi məna daşıyır – «Dədə Qorqud» eposunun 1300 illik yubileyini bir yerdə bayram
etdik, türk ölkələrinin birliyini dünyaya bir daha nümayiş etdirdik. Bu gün də bu şəhidləri yad edirik, onların
xatirəsi qarşısında baş əyirik və onların xatirəsinə ucaldılmış bu abidənin açılışına gəlmişik. Mən çox
məmnunam ki, bu abidəni biz Azərbaycan xalqının əziz dostu və qardaşı Süleyman Dəmirəlin iştirakı ilə açırıq.
Burada olan bizim adamlar deyirlər ki, bu abidə çoxdan hazırlanıbdır. Mənə dəfələrlə demişdilər ki, bunu açmaq
lazımdır. Ancaq mən demişdim ki, yox, əgər bizim dostumuz, qardaşımız, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti
Süleyman Dəmirəl Azərbaycana gəlməsə,- o, tez-tez gəlirdi, - fürsət tapmasa, biz bunu açmayacağıq. Bu fürsət
indi bizim əlimizə keçib, abidəni bir yerdə açırıq.
Hörmətli dostum və qardaşım!
Mən sizə Azərbaycan xalqı adından bir daha təşəkkür edirəm. Bütün türk xalqına təşəkkür edirəm. Burada
şəhid olmuş türk əsgərlərinin qohum-əqrəbasına öz təşəkkürümü bildirirəm və bu əsgərlərin simasında
qəhrəman türk ordusuna, bu gün dünyanın ən güclü ordularından biri olan Türkiyə Cümhuriyyətinin ordusuna
təşəkkürümü bildirirəm və bu şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun.
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"KİTABİ-DƏDƏ QORQUD" DASTANININ 1300 İLLİK YUBİLEYİ ŞƏRƏFİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ADINDAN GÜLÜSTAN
SARAYINDA KEÇİRİLƏN RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
9 aprel 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
İki gündür ki, Azərbaycan, Azərbaycanın paytaxtı Bakı böyük bayram əhval-ruhiyyəsi ilə yaşayır. Dünən
biz Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VI zirvə görüşünü keçirdik və məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, türkdilli
dövlətlərin başçılarının bu zirvə görüşü uğurla başa çatdı. Bu, böyük hadisədir. Çünki türk xalqları, türk dilində
danışan xalqlar və türkdilli müstəqil dövlətlər son illərdə birlik yaratmağa və bu birlik çərçivəsində dövlətlərin,
xalqların mühüm məsələlərini həll etməyə, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmağa fürsət tapıblar.
Biz dünən, ayın 8-də Türkdilli Dövlətlər Birliyinin səkkiz illik həyat yoluna yüksək qiymət verdik,
hamımız eyni fikirdə olduq. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyinin yaranmasında və
bu səkkiz il müddətində yaşamasında, uğurla fəaliyyət göstərməsində Türkiyə Cümhuriyyətinin və xüsusən
Türkiyə Cümhuriyyətinin hörmətli prezidenti, mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəlin xüsusi
xidmətləri olmuşdur. Biz onu dünən xüsusi qeyd etdik.
Türkdilli Dövlətlər Birliyinin nə qədər gərəkli olmasını və onun işinin nə qədər səmərəli olmasını biz
hamımız bu gün "Kitabi Dədə Qorqud" dastanının 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən təntənəli mərasimdə
hiss etdik Türkdilli xalqların milli oyanış, dirçəlişi dövlət müstəqilliyini əldə etməsi öz tarixi köklərini dərindən
öyrənməsi, dərk etməsi məhz belə gözəl nəticələr veribdir. Onun da ən parlaq nümunəsi "Kitabi-Dədə Qorqud"
dastanının yubileyini hamımızın bir yerdə, o cümlədən müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş qonaqlarla bir
yerdə təntənəli qeyd etməyimizdir. Mən əminəm ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyi bundan sonra da yaşayacaq, öz
fəaliyyətini genişləndirəcək və xalqlarımızın daha da yaxınlaşması üçün, xüsusən bizim xalqlarımızın tarixini,
mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənlərini daha da dərindən öyrənmək üçün çox böyük faydalar
verəcəkdir.
Azərbaycan xalqının, bütün türk xalqlarının tarixi abidəsi, elm abidəsi, fəlsəfə abidəsi olan "Kitabi-Dədə
Qorqud"un 1300 illik yubileyini qeyd etmək, deyə bilərəm ki, Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində indiyə qədər
bizim qeyd etdiyimiz bayramların, yubileylərin hamısından üstündür. Biz bundan nəyə nail olduq? Son üç il
müddətində Azərbaycanda indiyə qədər heç vaxtlar olmadığı kimi, "Kitabi-Dədə Qorqud"un tədqiqinə, təhlilinə,
onun mənasının və məzmununun dərindən öyrənilməsinə, böyük əsərlərin yaranmasına və ən əsası isə "KitabiDədə Qorqud"un bizim xalqımıza - Azərbaycan xalqına yenidən qayıtmasına nail olduq. "Kitabi-Dədə
Qorqud"un 1300 il yaşı olduğunu bütün dünyaya bəyan etdik. Tarixdə - nəinki Azərbaycan tarixində, dünya
tarixində - "Kitabi-Dədə Qorqud"un yaşı dəqiq, düzgün müəyyən olundu.
"Kitabi-Dədə Qorqud"u dünyaya tanıtdıq. YUNESKO çərçivəsində "Kitabi-Dədə Qorqud"un yubiley
mərasimlərinin keçirilməsi, Drezdendə, Moskvada, Türkiyənin bir çox şəhərlərində, başqa yerlərdə "KitabiDədə Qorqud"un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi və bununla bərabər yaranmış əsərlər, üç il müddətində
"Kitabi-Dədə Qorqud"un təbliğ olunması "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanını bütün dünyaya tanıtdı.
Xalqımız, Azərbaycanın bütün vətəndaşları bu üç il ərzində "Kitabi-Dədə Qorqud" ruhu ilə yaşamış və
bizim apardığımız işləri, son yubiley tədbirlərini böyük məmnuniyyət hissi ilə alqışlamış və dəstəkləmişlər.
Ancaq bəziləri də var ki, deyirlər: "Belə yubileylərin keçirilməsi nəyə lazımdır?". Hətta bəyan edirlər ki, "Bu
keçmiş sovet sisteminin yaratdığı adət-ənənələrdir və biz bundan imtina etməliyik". Bəziləri deyirlər ki,
"Ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal olunduğu zaman, işğal edilmiş ərazilərdən bir milyon vətəndaşı didərgin
düşüb, qaçqın və köçkün vəziyyətində çadırlarda ağır şəraitdə yaşadığı bir zaman, indi bir çox iqtisadi
çətinliklərlə rastlaşdığımız zaman belə təntənələrin, belə yubileylərin keçirilməsi nəyə lazımdır?"
Mən belələrinə əvvəl də cavab vermişəm, bu gün də cavab verirəm və onların hamısına deyirəm ki, bəli,
belə yubileylərin hazırlanması, keçirilməsi bizim xalqımız üçün, millətimiz üçün olduqca vacibdir və lazımdır.
Bunlar bizim vətəndaşlarımıza, azərbaycanlılara, bu gün yaşayanlara və gələcək nəsillərə göstərir ki, biz kimik,
haradan gəlmişik, haradayıq, hara gedirik. Biz beləliklə özümüz öz varlığımızı, öz milli köklərimizi dərk edirik.
Biz belə yubileylərlə öz keçmişimizə öz zəngin tariximizə hörmət və ehtiramımızı qayğı və diqqətimizi ifadə
edirik. Biz belə yubileylərlə dost, qardaş ölkələrlə, xalqlarla bir kökə, bir mədəniyyətə, bir milli-mənəvi
ənənələrə mənsub olduğumuzu bir daha təsdiq edirik və bugünkü, gələcək nəsillərə nümunə göstəririk.
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Təbiidir ki, hər bir xalqın tarixi çox maraqlı səhifələrlə doludur. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu öz varlığını
hifz edib, bunun üçün döyüşüb, vuruşub, mübarizə aparıb, şəhidlər verib, torpağını itirib, torpağını yenidən
bərpa edib, bir çox çətin günlər, ağır günlər keçiribdir. Amma Azərbaycan xalqı yaşayıb, inkişaf edib, bütün
itkilərə baxmayaraq bu gün böyük xoşbəxtliyə çıxıbdır, dövlət müstəqilliyini və milli azadlığını əldə edibdir.
Zəngin tariximizi əks etdirən çox əsərlər var, kitablar var, maddi əşyalar var. Ancaq bunların hamısının
içərisində bizim milli mədəniyyətimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən əsərlər hamısından qiymətlidir və
bu gün üçün, gələcək üçün hamısından da gərəklidir. Bu baxımdan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının,
Azərbaycan tarixində görkəmli yer tutmuş böyük şəxsiyyətlərin, böyük əsərlərin və xüsusən mədəniyyətimizə,
ədəbiyyatımıza aid olan əsərlərin əvəzsiz qiyməti vardır və onların hər birinin yubileyini keçirərək biz bir daha,
bir daha öz milliliyimizi zəngin mədəniyyətə malik olduğumuzu, qədim, zəngin tarixə malik olduğumuzu
nümayiş etdiririk, təsdiq edirik, xalqımıza bir daha çatdırırıq və bütün dünyaya bəyan edirik.
Bunların içərisində "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı xüsusi yer tutur. Ötən üç il ərzində xalqımız bunu özü
üçün aşkar etdi, dünya bununla tanış oldu və nəhayət, son günlər keçirilən elmi konfranslar və bugünkü
təntənəli mərasim bunu əyani surətdə sübut etdi. Bunlar hamısı hər bir azərbaycanlının milli qürur hissini
yüksəldir, onda iftixar hissi doğurur. Bunlar hamısı bizim xalqımızın nə qədər zəngin mədəniyyətə, böyük tarixə
və dərin köklərə malik olduğunu göstərir. Bunlar hamısı və xüsusən "Kitabi-Dədə Qorqud" bizim hamımızda
böyük iftixar hissi yaradır.
Biz fəxr edirik ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" kimi böyük tarixi abidəmiz var. Biz fəxr edirik ki, Dədə Qorqud
övladlarıyıq. Biz fəxr edirik ki, Dədə Qorqud elində yaşayırıq. Biz fəxr edirik ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" bütün
türkdilli dövlətlərə mənsub olaraq, eyni zamanda və birinci növbədə Azərbaycan xalqına mənsubdur. Fəxr
edirik ki, biz "Kitabi-Dədə Qorqud" un sahibiyik, onu yaşadacağıq və gələcək nəsillərə daha da böyük töhfələrlə
verəcəyik.
Bu gün bayram mərasimləri ən zirvə nöqtəsinə çatdı. Amma bizim "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının
öyrənilməsi, təbliğ, tədqiq olunması işimiz bununla bitmir. Bu. bizim işimizin ancaq başlanğıcıdır. Son üç ildə
görülən işləri mən çox yüksək qiymətləndirirəm və bu münasibətlə yaranmış dövlət komissiyasının üzvlərinə və
"Kitabi-Dədə Qorqud" yubileyinin hazırlanması dövründə fəaliyyət göstərmiş hər bir vətəndaşımıza,
alimlərimizə, ziyalılarımıza, yazıçılarımıza, incəsənət, mədəniyyət xadimlərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının yubiley mərasimlərində iştirak etmiş qardaş türkdilli dövlətlərin
başçılarına, nümayəndə heyətlərinin üzvlərinə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim dəvətimizi qəbul
etmiş və "Kitabi-Dədə Qorqud" yubileyinə gəlmiş hörmətli qonaqlarımızı - qorqudşünasları, alimləri, yazıçıları,
ictimai-siyasi xadimləri səmimi qəlbdən salamlayıram və bizimlə bərabər olduqlarına görə onlara
minnətdarlığımı bildirirəm.
Hesab edirəm ki, bu gün "Dədə Qorqud" yubileyinin təntənəli bayram mərasimlərinin keçirilməsi çox
yüksək səviyyədə oldu, hamımızda böyük ruh yüksəkliyi yaratdı və bunun üçün zəhmət çəkmiş, iş görmüş
insanların hamısına təşəkkür edirəm.
Yubiley mərasiminin bugünkü rəsmi hissəsi çox məzmunlu və çox maraqlı oldu. Qonaqlarımız - dövlət
başçıları, məclis başçıları çox dəyərli çıxışlar etdilər. Amma bununla bərabər, "Dədə Qorqud" yubileyini qeyd
etmək üçün bizim mədəniyyət, incəsənət xadimləri tərəfindən hazırlanmış, xüsusi mövzu üzərində qurulmuş
bədii hissə də çox yüksək qiymətə layiqdir.
Türk tarixini, türk mədəniyyətini, türk dilini çox gözəl bilən Azərbaycan xalqının böyük dostu, prezident
Süleyman Dəmirəl mənimlə yan-yana oturmuşdu və bədii hissəni əvvəldən axıra qədər maraqla izlədi, ona çox
yüksək qiymət verdi, çox heyran olduğunu bildirdi. Təbiidir ki, - bu, bizim özümüzünküdür, - mənim dediyim
sözlər, ola bilər, subyektiv xarakter daşısın, ancaq həqiqətən bu gün "Dədə Qorqud" yubileyinin bədii hissəsi
Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin, teatr sənətinin, musiqi sənətinin, balet sənətinin, rəqs
sənətinin nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu əyani surətdə göstərdi.
Bədii hissəni hazırlamış və bu gün bizə təqdim etmiş Azərbaycanın dəyərli mədəniyyət, incəsənət
xadimlərinə bu gözəl əsər üçün xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm.
Bizim yubiley təntənələrində çoxlu xarici qonaqlar iştirak edirlər. Ən çox qonaq Türkiyə
Cümhuriyyətindən gəlibdir və bunlar təkcə qorqudşünaslar, elm, mədəniyyət xadimləri deyildir. Belələri də
çoxdur, ancaq qonaqlarımızın içərisində dövlət xadimləri var, valilər var, siyasi xadimlər var. Bunların
hamısının Dədə Qorqud irsinə bu qədər maraq göstərməsi Azərbaycana gəlib konfranslarda iştirak etməsi və
bugünkü yubiley təntənələrində iştirak etməsi xüsusi qiymətə layiqdir və buna görə də mən onlara təşəkkür
edirəm.
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Sizi, Azərbaycan xalqını, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. 1300 il
yaşı olan Dədə Qorqud yenidən Azərbaycana gəlmiş, bizimlə bərabərdir.
Dədə Qorqud dühasının şərəfinə, Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətinin, ədəbiyyatının şərəfinə,
xalqımızın zəngin tarixinin şərəfinə, bütün Azərbaycan xalqının şərəfinə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
şərəfinə, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının şərəfinə badələri qaldırmağı xahiş edirəm. Sizin hamınıza
cansağlığı, səadət, xoşbəxtlik arzulayram.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ AZƏRBAYCAN ÜZRƏ
MƏRUZƏÇİSİ, FRANSA PARLAMENTİNİN DEPUTATI JAK BOMELİ VƏ DİGƏR
QONAQLARI QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
10 aprel 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli dostumuz Jak Bomel!
Hörmətli qonaqlar!
Sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana gəlmisiniz və bizim üçün tarixi
əhəmiyyəti olan "Kitabi-Dədə Qorqud"un yubiley mərasimlərində fəal iştirak edirsiniz. Siz bu gəlişinizlə
müstəqil Azərbaycana, xalqımıza, Azərbaycan xalqının keçmiş tarixinə, mədəniyyətinə, tarixi köklərinə öz
hörmətinizi ifadə etdiniz. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Güman edirəm, siz hiss etdiniz ki, təkcə mən
yox, bizim hökumətimiz, xüsusən ictimaiyyətimiz də bunu çox yüksək qiymətləndirir. Bununla bir daha
nümayiş etdirdiniz ki, siz həqiqətən Azərbaycan xalqı ilə səmimi dostluq əlaqələri saxlayırsınız.
Mən bilirəm ki, öz ölkəniz Fransada da, Avropa Şurasında da işləriniz çoxdur. Çünki son illər sizinlə
əlaqə saxlayaraq bilirik ki, həmişə çox məşğul olursunuz. Ancaq vaxt tapıb Azərbaycana gəlmisiniz. Güman
edirəm, siz də razı olmalısınız ki, bu yubiley mərasimlərində, keçirilən elmi simpoziumlarda iştirak edərək
Azərbaycanın tarixini daha da yaxşı tanıdınız. Təbiidir ki, bu, birinci növbədə bizim üçün lazımdır. Amma
güman edirəm ki, sizin üçün də lazımdır. Siz artıq bizim üçün bir növ azərbaycanşünas kimi qəbul olunursunuz.
Ona görə də Azərbaycanın keçmişini, tarixini, qədim mədəniyyətini bilməyiniz bir mütəxəssis, azərbaycanşünas
kimi sizi daha da zənginləşdirir. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Jak Bomel: Cənab prezident, mən hər şeydən əvvəl onu demək istəyirəm ki, Sizin tərəfinizdən dəvət
edilmək şərəfinə nail olduğum üçün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Bir də ona görə ki, bu dəvət xalqınız üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıyan iki böyük hadisənin - türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə görüşünün və "KitabiDədə Qorqud" dastanının 1300 illik yubileyinin təntənəli surətdə qeyd edildiyi bir vaxta düşdü.
Cənab prezident, mən Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki mən Sizin tərəfinizdən xüsusi
şərəfə nail oldum. Birincisi ona görə ki, aprelin 9-da keçirilən rəsmi qəbulda Siz məni öz stolunuzun arxasında,
YUNESKO-nun baş direktoru ilə yanaşı əyləşdirdiniz. İkincisi isə ondan bir gün əvvəl türkdilli dövlətlərin
başçıları üçün təşkil etdiyiniz rəsmi qəbulda da Siz məni dövlət başçıları ilə eyni stol arxasında oturmaq şərəfinə
qovuşdurdunuz.
Cənab prezident, istəyirəm Sizə məsləhət verəm ki, bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Belə fikirləşirəm
ki, əgər bu cür davam etsə, deyəsən, mən Fransadan daha çox Azərbaycanda məşhur olacağam. Bir gün məcbur
qalıb burada keçirilən seçkilər zamanı gəlib namizədliyimi verərəm və seçkilərdə keçə bilərəm.
Heydər Əliyev: Bu, çox gözəl olar. Bizim parlamentə Sizin kimi bir adam lazımdır.
Jak Bomel: Mən bunu heç vaxt yadımdan çıxarmayacağam.
Heydər Əliyev: Ola bilsin, bizim Murtuz Ələsgərov bundan narahat olsun. Çünki qorxuram, sonra
parlamentin sədri olmaq istəyəsiniz.
Jak Bomel: Yaşımı nəzərə alsaq, heç olmasa, onda mən Sizin Milli Məclisin ağsaqqalı ola bilərəm.
Cənab prezident, çünki bu nöqteyi-nəzərdən Siz məndən yaşca çox-çox kiçiksiniz.
Heydər Əliyev: Biz bu barədə sonra danışarıq. Amma sizin bu fikriniz çox dəyərlidir. Çünki siz bizim
parlamentdə olsanız, onda nə Avropa Şurasında, nə də Avropa Birliyində deməyəcəklər ki, Azərbaycanda
demokratiya var, ya yoxdur, insan hüquqları qorunur, ya qorunmur. Bir halda ki, Jak Bomel kimi bir adam
Azərbaycanın parlamentindədir, demək, orada hər şey düzdür.
Jak Bomel: Cənab prezident, bu zarafatlarıma baxmayaraq, indi ciddi deyirəm, - mən həm də çox
məmnunam, xoşbəxtəm ki, Sizin səhhətinizi əla vəziyyətdə görürəm. Çünki bu günlər ərzində mən də Sizin
yanınızda olmuşam. Bu iş rejimi ilə, belə bir dinamika ilə işləmək başqa insanlar üçün hətta müxtəlif yaşlarda
olan bütün adamlar üçün də həddindən artıq çətin olardı. Mən çox şadam ki, sağlamlığınız belə gözəl, yüksək
vəziyyətdədir.
Cənab prezident, mən bir məsələni də deməkdən çox məmnunluq duyuram. Bildirmək istəyirəm ki,
Fransa Respublikasının prezidenti Jak Şirak Sizə yenə də əvvəlki kimi yaxşı münasibət bəsləyir. O, Sizin burada
gördüyünüz işlərə heyrandır və bütün bu işlərinizdə Sizə tam dəstəyini göstərir.
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Mən demək istəyirəm ki, Fransa ilə Azərbaycan arasında yaratdığınız bu dostluq münasibətləri çox
mühüm bir amildir. Mən əminəm ki, elə bu amil Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olmasında və beynəlxalq
aləmdə, regionda oynadığı rolun daha da yüksəlməsində xüsusi əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Əlbəttə, bu dostluq həm də öz ifadəsini Azərbaycan ilə Fransa arasında siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə
əlaqələrin daha da gücləndirilməsində tapmalıdır. Mən bunları bir də ona görə deyirəm ki, həm Sizin dövlətin
gələcəyi ilə bağlı, həm də sülh problemləri, insan hüquqları ilə əlaqədar ölkələrimizin mövqeləri eynidir.
Mən arzu edərdim ki, Azərbaycan ilə Fransanın həm mədəni, həm də iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığı daha
da inkişaf etdirilsin, bu iki ölkə arasında sənaye və texnoloji əlaqələr baxımından bir qütb yaransın və bu
ölkələrimizin münasibətlərini daha da yaxınlaşdırsın.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyindən danışarkən onu deyə bilərəm ki, general de Qoll tərəfdarı kimi,
mənim fikrimcə, Sizin ölkənin inkişafını təmin etmək üçün ümumi bir tarazlıq yaradılmalıdır, yəni maraqlar
nöqteyi-nəzərindən hər hansı bir tərəfə daha çox əyilmə meylləri olmamalıdır. Müxtəlif ölkələrlə münasibətlər
elə qurulmalıdır ki, onların heç biri, hətta Fransa gələcəkdə Azərbaycana hər hansı siyasi təzyiq göstərmək
iqtidarında olmasın. Əlbəttə, mən əminəm ki, bu, mümkün olacaqdır. Bunun üçün biz ölkələrimizin,
xalqlarımızın bir-birini daha yaxından tanımasına səylər göstərməliyik, xüsusilə informasiya mübadiləsini daha
da genişləndirməliyik.
Cənab prezident, Sizə olan dostluq münasibətlərim imkan verir səmimiyyətlə deyəm ki, Azərbaycanın
Avropada tanınması sahəsində hələ bu gün də müəyyən problemlər, çatışmamazlıqlar vardır. Mən xüsusilə
Fransanı misal çəkmək istəyirəm.
Cənab prezident, mənim bu dediklərim xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Sizin ölkəniz Avropa Şurasına daxil
olmaq ərəfəsini - mən xüsusilə mayın 3-də keçiriləcək müzakirələri nəzərdə tuturam - və bu dövrü güclü təbliğat
kampaniyası ilə müşayiət etməlidir. Yeri gəlmişkən deyim ki, elə mənim özüm on il bundan əvvəl Azərbaycanı
tamamilə tanımırdım, ancaq müəyyən kitablardan oxuduğum bəzi məlumatlarım var idi. Vaxtilə mənim
bildiyim əsas məlumat o idi ki, Fransanın mərhum prezidenti General de Qoll 1944-cü ildə Moskvaya gedərkən
bir gecə Bakıda qalmışdı. Digər məlumatım bu idi ki, cənab Rostropoviç Bakıda anadan olmuşdur.
Cənab prezident, mən son illər Bakıya tez-tez gəldiyim üçün Azərbaycanda gedən prosesləri çox yaxşı
bilirəm və hər dəfə də Sizin ölkədə baş verən tərəqqini görürəm. Bu, sadəcə nəzakət xatirinə bildirilən sözlər
deyildir. 70 ilin zülmətindən çıxan Azərbaycan çox böyük uğurla güclü bir dövlətə çevrilir. Mən sadəcə enerji neft, qaz sahəsində əldə edilən nailiyyətləri demirəm, Azərbaycan həqiqətən regionda siyasi cəhətdən güclü bir
dövlətə çevrilir.
Mənim fikrimcə, bu nailiyyətlərin hamısını hər şeydən əvvəl bir amillə bağlamaq lazımdır. Ölkənin parlaq
gələcəyini təmin edən əsas amil Azərbaycandakı möhkəm sabitlikdir. Cənab prezident, mən onu da bildirmək
istəyirəm ki, Azərbaycanda bu sabitlik məhz Sizin şəxsi fəaliyyətiniz, səyləriniz nəticəsində mümkün olmuşdur.
Cənab prezident, ölkənizin qazandığı müvəffəqiyyətlər, əldə etdiyiniz tərəqqi, ümumiyyətlə, demokratiya
sahəsində nailiyyətləriniz, - baxmayaraq ki, bəzi müxalif qüvvələr bir qədər başqa cür danışırlar, - təkcə son
zamanlar həyata keçirdiyiniz tədbirlər, türkdilli dövlətlərin başçılarının sammiti məni tam inandırır ki, Siz bu
vəzifədə Azərbaycan xalqına hələ çox lazımsınız.
Mən daxili sabitlikdən danışdım. Əlbəttə, xarici sabitlikdən də danışmaq lazımdır. Ölkəniz çox güclü
dövlətlərlə əhatə olunmuşdur. Həmin ölkələrin hər biri sərhədlərdən boylanaraq sizə baxır və bu qonşuların da
hər birinin öz iddiaları vardır. Məsələ burasındadır ki, bu dövlətlər bu regionu nə vaxtsa yenidən öz nəzarətləri
altına almaq iddiasındadırlar. Lakin siz öz müstəqilliyinizi qorumalısınız. Azərbaycan Qafqazda yeganə ölkədir
ki, onun ərazisində xarici dövlətin hərbi bazası yoxdur.
Cənab prezident, Siz dünya, beynəlxalq aləm, region çərçivəsində düzgün xarici siyasət həyata
keçirirsiniz. Mən Sizi müəyyən mənada Fransanın keçmiş prezidenti general de Qolla müqayisə edirəm. Siz
onun kimi mövqe tutaraq, bütün bloklardan kənarda duran bir siyasət yeridirsiniz. Fikrimcə, elə buna görə də
Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərinin daha da yaxşılaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Əslində, Avropa
bütün sahələrdə Sizin dəstəyinizdir. Bu isə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına kömək edir.
Mən Sizin ölkəyə dəfələrlə gələrək, xalqınıza dost münasibəti bəsləmişəm, siyasət adamlarınızla yaxın
əlaqələr qurmuşam, Azərbaycanda özümə çoxlu dost qazanmışam. Onlardan biri də cənab Murtuz
Ələsgərovdur. Mən Milli Məclisin bir çox deputatları ilə görüşmüşəm.
Dünən mən Bakı Dövlət Universitetində oldum. Orada doğrudan da çox yüksək səviyyəli adamların
əhatəsində idim. Universitetin müəllimləri, tələbələri ilə görüşməkdən böyük şərəf duydum. Mənə elə gəlir ki,
məhz belə seçmə adamlar Azərbaycanın gələcəyinin, demokratik yolla inkişafının təmin olunmasında mühüm
rol oynayacaqlar.
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Mən Fransaya qayıtdıqdan sonra burada gördüklərimin hamısını həmkarlarıma danışacağam. Çalışacağam
ki, Fransanın siyasi dairələrində Azərbaycanın vəziyyətini və onun qarşılaşdığı problemləri daha yaxşı başa
düşsünlər.
Vaxtilə Fransa Avropada təhlükəsizlik və sabitlik paktını həyata keçirmək üçün addımlar atdığı kimi, indi
də Azərbaycan Qafqaz regionunda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktını həyata keçirmək niyyətindədir.
Cənab prezident, mən həmişəki kimi çox danışdım. Sizə çox dərin dostluq hissləri bəslədiyim üçün
ürəyimdə olanların hamısını Sizə demək istədim. Mən Sizin ildən-ilə qazandığınız yeni uğurlara heyran
olduğumu mütləq bildirməliydim. Bildirməliydim ki, Azərbaycanın öz qonşuları və Avropa Şurası ilə gələcək
münasibətlərinin inkişafına inamım çox möhkəmdir. Əminəm ki, Azərbaycan siyasi məsuliyyət hissini bilən,
bütün demokratik, insan hüquqları təsisatları ilə birlikdə nümunəvi bir ölkə olacaqdır.
Cənab prezident, mən Sizə ən səmimi arzularımı və ən xoş ümidlərimi çatdırıram. Çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Cənab Jak Bomel, siz həqiqətən çox dəyərli və əhəmiyyətli fikirlər irəli sürdünüz. Bu
onu göstərir ki, siz həqiqətən ölkəmizin dostusunuz və Azərbaycana çox qayğı göstərirsiniz. Siz çox ağıllı və
ölkəmizin gələcəyi üçün lazımlı məsləhətlər verdiniz.
Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Çox məmnunam ki, siz dostum prezident Jak Şirakın mənə olan
münasibətini bir daha bildirdiniz və onun salamlarını mənə çatdırdınız.
Bildirmək istəyirəm ki, prezident Jak Şirakla rəsmi olaraq dövlət başçısı kimi biz ilk dəfə 1997-ci ildə
görüşmüşük. Qısa bir zamanda aramızda çox səmimi dostluq əlaqələri yaranıbdır. Mən prezident Jak Şirakla hər
görüşümdən sonra çox fikirləşirəm və bu insanın nə qədər böyük təcrübəyə, ağıllı siyasətə malik olduğunu bir
daha dərk edirəm.
Mən yaxşı bilirəm ki, prezident Jak Şirak Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması üçün çox böyük səylər göstərmişdir və göstərir. Son dəfə biz ötən ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in
zirvə toplantısında görüşdüyümüz zaman çox ətraflı söhbət etdik. O, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla
mənim görüşümü çox yüksək qiymətləndirdi. Təbiidir ki, Ermənistan prezidenti ilə apardığım danışıqların
məzmunu və razılıqlarımız haqqında onda müəyyən məlumat var idi. Cənab Jak Şirak bunları çox dəstəklədi və
xüsusən mənim bu sahədə apardığım siyasətə çox yüksək qiymət verdi. O, inanırdı ki, biz sülhə nail olacağıq.
Çox cəsarətlə mənə dedi ki, siz bu yolu tutmusunuz, bu yolla ki, getməlisiniz, əgər sülhə nail olsanız, mən təkcə
Fransanın yox, bütün Avropanın imkanlarını səfərbər edəcəyəm ki, bu sülhyaranma işinə kömək etsinlər. Mən
çalışacağam ki, xüsusən sülh yaranandan sonra bütün maliyyə mərkəzləri ölkənizin bərpası işində sizə kömək
göstərsinlər.
Təəssüflər olsun ki, oktyabrın sonunda Ermənistanda baş vermiş terror hadisəsi və bundan sonra
Ermənistanda yaranmış vəziyyət bizim birbaşa danışıqlarımızın davam etməsinə imkan vermədi. Ancaq əminəm
ki, biz müəyyən vaxtdan sonra bu danışıqları davam etdirəcəyik. İnanıram ki, prezident Jak Şirak bu məsələlərin
həll olunmasında çox fəal iştirak edəcək, həm Fransanın, həm də Avropa Birliyinin imkanlarından istifadə
edərək bu işlərin həyata keçirilməsinə kömək göstərəcəkdir.
Siz son illər Azərbaycanda əldə olunmuş nailiyyətləri - həm iqtisadi inkişaf, həm daxili, həm xarici
sabitliyin təmin olunması, həm də demokratiyanın inkişaf etməsi, dövlət quruculuğu sahəsində qazandığımız
uğurları yüksək qiymətləndirdiniz. Mən, düzü, bundan çox ruhlanıram və sizə çox təşəkkür edirəm.
Mənim şəxsi fəaliyyətimə qiymət verdiniz. Hətta səhhətimlə maraqlanıb onun yaxşı olduğunu bildirdiniz.
Mən buna görə də sizə təşəkkür edirəm. Səhhətim çox yaxşıdır. Dostum Süleyman Dəmirəl mənimlə
vidalaşarkən dedi ki, həkimlərin sözü mənə lazım deyil, son üç gündə sən çox böyük həkimlərin testini keçdin
və bu testlər göstərdi ki, səhhətin həddindən artıq yaxşıdır.
Cənab Bomel, mən sizə baxıram, - necə sağlamsınız, necə gözəl hafizəniz var. Sizin, yoxsa mənim yaşlı
olmağımın o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Amma hesab edirəm ki, siz məndən cavansınız. Dünən axşam
keçirilən rəsmi qəbulda bizim milli rəqslərimizə siz çox maraqla baxarkən mən bunu bir daha təsdiq etdim.
Jak Bomel: Mən həmin rəqsləri və rəqs edənləri çox yüksək qiymətləndirirəm.
Heydər Əliyev: Bəli, mən də yüksək qiymətləndirirəm.
Jak Bomel: Bilirsiniz, mən onu da demək istəyirəm ki, qafqazlıların gözəlliyi də çox qədim bir ənənədir.
Heydər Əliyev: Amma gözəlliyi də hər adam qiymətləndirə bilmir. Gözəlliyi qiymətləndirmək üçün də
xüsusi keyfiyyətlər lazımdır. Bir sözlə, siz də, mən də sağlamam. Biz hələ bundan sonra da sizinlə bərabər çox
işlər görəcəyik.
Çox məmnunam ki, siz bildirdiniz ki, mən hələ uzun müddət Azərbaycana lazımam. Mən də hesab edirəm
ki, lazımam. Çünki çoxlu planlarım var, gərək onları həyata keçirəm. Sizin dediyiniz kimi, mən Azərbaycanı
bundan da güclü, qüvvətli və yüksək iqtisadiyyata, sosial həyata malik olan bir dövlətə çevirməliyəm. Tarix bu

379

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

missiyanı mənim üzərimə qoyubdur. Mən də bunu axıradək yerinə yetirməliyəm.
Siz general Şarl de Qollun siyasəti haqqında hər dəfə danışırsınız, bu dəfə də bu barədə söhbət açdınız.
Təbiidir ki, general Şarl de Qoll dünyanın ən böyük şəxsiyyətlərindən biridir. Həm İkinci dünya müharibəsi
zamanı, həm də ondan sonrakı dövrdə Şarl de Qollun etdikləri əsrlər boyunca yaşayacaq, öz dəyərini
itirməyəcəkdir. Mənim üçün Şarl de Qoll həm idealdır, həm də örnəkdir.
Sizin dediyiniz tarazlı siyasəti, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq siyasətini aparmaq mənim bugünkü
siyasətimin əsasını təşkil edir. Təbiidir ki, bu siyasət, Avropa ilə əlaqələrimizi daha da genişləndirmək,
əməkdaşlıq etmək mənim xarici siyasətimin əsas istiqamətlərindən biridir. Bizim Avropa Şurasına daxil
olmağımız da bunun üçün böyük imkanlar yaradacaqdır.
Mən bilavasitə Fransa ilə əlaqələrimizin inkişaf etməsi üçün çox çalışıram. Amma xüsusən, iqtisadi
əlaqələrimizin genişləndirilməsi sahəsində hələ ki, istədiyimizə nail ola bilməmişəm. Doğrudur, Azərbaycanın
neft sektorunda Fransanın "Total", "Elf akiten" şirkətləri çox böyük yer tutublar.
Xatirimdədir, 1993-cü ilin dekabr ayında mən prezident Fransua Mitteranın dəvəti ilə Parisə ilk dəfə rəsmi
səfərə getmişdim. Onunla görüşərkən mənə dedi ki, əgər Fransa ilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq istəyirsənsə,
birinci növbədə "Elf akiten"lə əlaqə qur. Onun bu məsləhətlərinə riayət edərək mən "Elf akiten"i Azərbaycana
gətirdim. Həmin şirkət indi Azərbaycanda çox böyük qaz ehtiyatları olan məşhur "Şahdəniz" yatağının birgə
işlənilməsi barədə imzalanmış müqavilədə özünəməxsus pay almışdır.
Sonra biz "Total" şirkətini buraya gətirdik. Mən sizə onu da deyim ki, Amerikanın "Şevron" şirkəti ilə
"Total" "Abşeron" yatağında çox böyük işlər görürlər. Həmin yatağın çox böyük perspektivləri vardır. "Şevron"
şirkətinin prezidenti mənə deyibdir ki, görərsiniz, biz "Şahdəniz" yatağından bir neçə dəfə çox qaz aşkar edib
sizə təhvil verəcəyik. Burada müqavilə payının böyük bir hissəsi "Total"a məxsusdur.
Ancaq təbiidir ki, qeyri-neft sektorunda da bizim əməkdaşlığımız genişlənməlidir. Bu əməkdaşlıq var.
Fransanın bir sıra şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Ancaq mən bunları kafi hesab etmirəm. Mən
bütün tədbirləri görəcəyəm ki, bizim iqtisadi əlaqələrimiz daha da genişlənsin.
Fransa Avropada çox mühüm rol oynayır. Fransa Azərbaycanın dostudur, ona görə də biz bu ölkə ilə
bütün sahələrdə əlaqələrimizi genişləndirəcəyik.
Siz dediniz ki, biz may ayının 3-dək təbliğatı işləri gücləndirməliyik. Onu da bildirdiniz ki, ən böyük
təbliğatçı Siz özünüzsünüz. Bu fəaliyyətinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Lakin Sizin məsləhətinizi nəzərə alaraq
cənab Murtuz Ələskərov və mənim aparatımın rəhbəri təkliflər verməlidirlər. Çünki mayın 3-nə çox az vaxt
qalır. Biz hansısa yeni tədbirlər görməliyik.
Cənab Jak Bomel, Sizinlə dostluğumuz Azərbaycana çox böyük faydalar gətirir. Mən bu dostluq
münasibətinə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bilin ki, biz bunu qiymətləndiririk. Xalqımız dostluqda çox
etibarlıdır. Prezident Heydər Əliyev isə daha da çox etibarlıdır.
Jak Bomel: Cənab prezident, mən bunu bilirəm, hətta hiss edirəm. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, bu
sədaqət hissləri bizim ölkələrimiz arasındakı dostluqda, necə deyərlər, sement rolunu oynamalıdır və bu, ən
vacib amillərdən biri olmalıdır.
Cənab prezident, yeri gəlmişkən, mən Sizin ailəniz haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Mən dünən
Sizin ailənin bir neçə üzvünü gördüm. Sizin oğlunuzu, gəlininizi və nəvələrinizi gördüm. Mən bununla bağlı
Sizi həm də bir baba kimi təbrik edirəm. Mən özüm də babayam, ona görə də Sizi bir baba kimi təbrik edirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mən bununla çox məmnunam. Siz də, mən də babayam.
Babalar adətən həm uşaqlarını, həm də nəvələrini çox sevərlər. Görünür, burada da bizim xasiyyətlərimiz
uyğundur, bir-birinə bənzəyir. Mənim oğluma, nəvələrimə diqqət yetirdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Dostum cənab Jak Şiraka mənim salamımı, ən dərin hörmətimi və ən xoş arzularımı çatdırın. Sizə isə
möhkəm cansağlığı və uğurlu fəaliyyət arzulayıram. Dünən də dedim ki, sizin əlinizdə güc çoxdur. Həmin güc
daim sizinlə olsun.
Jak Bomel: Cənab prezident, bu xoş sözlər üçün mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Onu da demək
istəyirəm ki, noyabr ayında seçkilər zamanı yəqin ki, yenidən Azərbaycana gələcəyəm.
Heydər Əliyev: Mütləq gəlin. Sizsiz seçkilər keçməz. Sağ olun.

380

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏ ATATÜRK YÜKSƏK QURUMUNUN SƏDRİ, PROFESSOR RƏŞAD GƏNCİ,
BİLKƏND UNİVERSİTETİNİN REKTORU, PROFESSOR ƏLİ DOĞRAMACINI,
AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ DOSTLUQ FONDU SƏDRİNİN MÜAVİNİ, PROFESSOR
YÜKSƏL BOZƏRİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
10 aprel 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Bir daha deyirəm, xoş gəlmisiniz! Çox məmnunam ki, siz mənim dəvətimi qəbul edib
gəldiniz. "Dədə Qorqud"un yubileyini bir yerdə keçirdik və siz burada elmi konfranslarda iştirak etdiniz,
ölkəmizi bir daha gördünüz. Əsas da odur ki, həmişə bir yerdəyik. Dədə Qorqud bizim babamızdır və onun
vəsiyyəti də odur ki, həmişə bir yerdə olun, bir-birinizdən ayrılmayın. Keçmiş vaxtlarda ayrı düşmüşük, amma
indi artıq birləşirik. Ona görə də mən sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Hər üçünüz mənim çox hörmət
etdiyim adamlarsınız. Siz Türkiyənin çox görkəmli alimlərisiniz, professorlarısınız. Mən əziz dostumu
xatırlayıram, 1994-cü ildə mən ilk dəfə Türkiyəyə gedəndə Hacəttəpə Universitetinin rektoru idi.
Yüksəl Bozər: Hörmətli prezident, onda bizə böyük şərəf verdiniz.
Heydər Əliyev: Türkiyə universitetlərində mənə çox fəxri doktor adı veriblər. Amma ilk dəfə fəxri doktor
adını 1994-cü ildə Hacəttəpə Universitetində aldım. Çox, çox məmnunam.
Mənim dostum Rəşad Gənc də, bilirəm ki, Azərbaycanı çox sevən adamdır, çox böyük professordur,
alimdir və eyni zamanda Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı Komissiyasının başında duran adamdır. Çox gözəl
bir haldır ki, gəlib. Siz Azərbaycana birinci dəfədir gəlirsiniz, yoxsa əvvəllər gəlmisiniz?
Rəşad Gənc: Hörmətli cümhur başqanım, dördüncü dəfədir gəlirəm.
Heydər Əliyev: Dördüncü dəfə. Amma mənim gördüyüm birinci dəfədir. Ola bilər ki, digər vaxtlar
gələndə məni görməmisiniz.
Rəşad Gənc: Hörmətli prezident, birinci dəfə 1991-ci ildə gəldik. O zaman mərhum Ziya Bünyadov
Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru idi. Biz onun dəvəti ilə 35 nəfər tarixçi ilə birlikdə gəldik. O zaman
Atatürkün anadan olmasının 110-cu ildönümü və türk-sovet əlaqələrinin yaranmasının 70-ci ili münasibətilə
burada beynəlxalq konfrans keçirildi. Uzun fasilədən sonra, Sizin prezidentliyiniz zamanı iki dəfə - bir dəfə ötən
il Bakıda milli özünüdərk mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziuma, bir də Almatıya gedərkən yolüstü
buraya gəldim. Bu isə dördüncü səfərimdir.
Heydər Əliyev: Çox gözəl, çox məmnunam. Əli bəy ilə də biz çox görüşmüşük. Hamımızın ağsaqqalımız
İhsan Doğramacı və onun oğlu Əli bəy Doğramacı hazırda Bilkənd Universitetinə başçılıq edir. Çox məmnunam
ki, sən də buradasan. Hamınızı görməkdən çox məmnunam.
Yüksəl Bozər: Hörmətli prezidentimiz, "Kitabi-Dədə Qorqud" təntənələrini təşkil etməklə bütün türk
cümhuriyyətlərində yaşayan hamımıza yeni işıq tutdunuz. Çünki gələcəyimizin nə olduğunu daha yaxşı bildikcə
hara gedəcəyimiz daha aydın olur. Siz bizi bir-birimizə yaxınlaşdırdınız, keçmişimizi xatırlatdınız və
keçmişimizi daha yaxşı araşdırmaq üçün bizə əsas verdiniz. Sizə dərin təşəkkür edirik.
Hörmətli cümhur başqanım, eyni zamanda dünən hamımızın gözləri sevincdən yaşardı. Tədbirlərdə Sizi
cümhur başqanımız hörmətli Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə görmək bizi çox sevindirdi. Allaha çox şükür etdik
ki, Türkiyənin başında Süleyman bəydir, burada da siz. Böyük şəxsiyyətlər olan sizlər türk millətlərinə və
dövlətlərinə böyük şərəf gətirdiniz.
Biz şükür edirik ki, Azərbaycan-Türkiyə Dostluq Fondu üçün də yer ayrılmışdır. Bir çox layihələrimiz
vardır. Hörmətli səfiriniz bunların hamısını yaxşı bilir. İnşallah, yaxın bir zamanda o gözəl evi də tamamlayıb
Sizə ərz edəcəyik.
Rəşad Gənc: İcazənizlə, mən də bir kəlmə söz demək istəyirəm. Birincisi, mən öz minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm ki, zati-alilərinin xüsusi qonağı kimi Azərbaycana gəldim, "Dədə Qorqud" təntənələrində
iştirak etmək fürsəti qazandım. İndi də bizi qəbul etdiniz. Bu, mənim həyatımda nail olduğum ən böyük şərəfdir.
Bunun üçün Sizə təkrar-təkrar təşəkkür edirəm.
İkincisi, "Kitabi-Dədə Qorqud" ilə bağlı Azərbaycanda, Türkiyədə, başqa türk cümhuriyyətlərində,
dünyanın digər ölkələrində bir çox beynəlxalq toplantılar oldu, tədqiqat aparıldı, məqalələr, kitablar çap edildi.
Amma "Dədə Qorqud" dastanının 1300 illik yubileyinin qeyd olunması barədə fərmanı ilk dəfə prezident
Heydər Əliyev imzaladı. Üç ildir tədbirlər həyata keçirilir və bu günə qədər görülənlərin, həm elmi toplantı,
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simpozium kimi qeyd olunanların ən böyüyü Sizin rəhbərliyiniz, hümmətiniz, himayənizlə oldu. Mən bu
təntənələr, simpoziumlar, tamaşalar, musiqilər, tədqiqatlar ilə ölkədə milli özünüdərkin bina inşa edilən kimi
necə anlanıldığını yaxından gördüm, tanıdım. Həqiqətən, Azərbaycana bu dördüncü gəlişim hamısından üstün
oldu. Sizin gördüyünüz bütün işlər böyük dövlət adamlığınızın, böyük dövlətçilik təcrübənizin, böyük milli
özünüdərk anlayışının çox gözəl nümunələrini bizə göstərdi.
Mən burada Türkiyə Atatürk Yüksək Qurumunun alim üzvlərinə bu sözləri dedim: "Şahnamə" əsərini
yazmış Firdovsidən Soltan Mahmud Qəznəvi "bu işlə nə yapdın?" deyə soruşduğu zaman Firdovsi cavab
vermişdir ki, "bu farsdilli əsərlə əcəm xalqını, İran millətini diriltdim. Çünki onların dilləri unudulurdu".
Demək olar ki, Siz "Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyi ilə Azərbaycanda milli özünüdərki yenidən
diriltdiniz, Azərbaycan insanlarına özlərini tanımalarını anlatdınız. Buna görə də Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm.
Üçüncüsü, Akkan Suver axşam Sizə hörmətli prezidentimiz Süleyman Dəmirəl ilə bağlı dedi ki,
Türkiyədə Süleyman Dəmirəl bəyə qarşı bizim göstərdiyimiz anlayışsızlığın, vəfasızlığın əksinə olaraq, Siz
burada ona qat-qat ehtiram göstərdiniz. Hava limanından şəhərə gələnə qədər, burada Sizin qonağınız kimi və
təkrar hava limanında təyyarəyə mindirilib yola salana qədər ona göstərilən yüksək hörmət və ehtiramdan
gözlərimiz sevincdən yaşardı. Biz bunu qürur hissi ilə izlədik. Siz Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatını aldığınız
zaman mərasimdə söylədiyiniz nitqdə "Süleyman bəyə sahib çıxın, Süleyman bəyi buraxmayın, Siz buraxsanız
belə, biz buraxmayacağıq" demişdiniz. Siz gerçəkdən də buraxmadığınızı bu dəfə çox böyük vəfa örnəyi kimi
göstərdiniz. Türkiyəyə çox böyük bir alicənablıq və qədirbilənlik dərsi verdiniz. Ona görə Sizə təkrar-təkrar
minnətdarlığımı ifadə edirəm.
İcazənizlə, bir məsələni də söyləmək istəyirəm. Mən 1993-cü ildən Atatürk Yüksək Qurumuna sədrlik
edirəm. Çox məmnunam ki, 1993-cü ildən bu günə qədər, 1999-cu ildə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatı həm
Atatürkü bütün fikirləri ilə çox yaxından bilən, həm Atatürkün milli özünüdərk, milli dil, milli tarix, milli kimlik
sahəsindəki bütün icraatlarını Azərbaycanda tətbiq edən, Azərbaycan Cümhuriyyətini idarə edən və gələcəkdə
idarə edəcək kadrları da bir çiçək yetişdirən kimi əlinin altında yetişdirən bir böyük atatürkçüyə, Azərbaycan
dövlətinin Atatürkünə, Azərbaycan Respublikasının Atatürkünə nəsib oldu. Bu mükafat ən layiqli insana verildi.
Mən bundan çox şadam, çox qürur və çox iftixar hissi duyuram. Bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha
təşəkkür edirəm.
Əli Doğramacı: Bu səfərimiz zamanı Bakıdakı universitetlərin rektorları ilə görüşdük və bəzi fikir
mübadiləmiz oldu. Əgər icazə versəniz, bunu Sizə qısa şəkildə ərz edim.
Heydər Əliyev: Buyurun.
Əli Doğramacı: Bundan əvvəlki illərdə Bilkənd Universitetinin Azərbaycandakı qardaşlarımıza
xidmətləri belə olmuşdur:
Buradan müəllimlər Bilkəndə gəlib ingilis dili və digər ixtisaslar üzrə xüsusi kurslar keçmişlər və onların
bütün xərclərini öz üzərimizə götürmüşük. Banklarda, fabriklərdə çalışan orta səviyyəli insanları Bilkəndə
gətirib onlara maliyyə, mühasibat və digər dərslər keçmişik.
İndiki səfərimiz zamanı apardığımız danışıqlarda bəzi yeni məsələlər müzakirə olundu. İngilis dili üzrə
müəllimlər magistr proqramı almaq üçün buradan Bilkəndə gələcəklər. Onlara bir il təhsil üçün qalmağa yer,
ayda 130 dollar xərclik verəcəyik. Amma onların bir az ingilis dilini bilmələri lazımdır. Bununla bağlı
təkliflərimizi Bakı Dövlət Universitetinə, digər ali təhsil ocaqlarının rektorlarına bildirdik. Onlar da bunu arzu
etdiklərini söylədilər. Önümüzdəki bir ay ərzində oraya ingilis dili müəllimlərini aparacağıq. Bu proqramı
amerikalılarla bərabər həyata keçiririk.
Bilkənd Universitetinin kitabxanasından Türkiyədəki digər universitetlər - Ərzurum, Ədirnə
universitetləri və başqaları istəyirlərsə, onlara bir ay ərzində kitablar göndəririk. Biz pul almırıq, yol xərclərini
özləri verirlər və bir ay oxuduqdan sonra geri qaytarırlar. Biz bu xidməti Türkiyənin hüdudlarında edirik. Bu
gün Bakı Dövlət Universitetinin rektoru ilə görüşümüzdə belə bir xidməti onlara da göstərə biləcəyimizi
söylədik. Biz Bakı Dövlət Universitetində internetə bərabər daxil olmuşuq. Yəni Bilkənd kitabxanasında nə
varsa, onlar barədə məlumat almaq mümkün olacaqdır. Biz dedik ki, tələbələr Bakı Dövlət Universitetinin
kitabxanasına gəlib Bilkənddən hansı kitabların gətirilməsini istəsələr, həmin kitabları hazırlayıb həftədə bir
dəfə Ankarada "Azərbaycan hava yolları" Dövlət Konserninin nümayəndəliyinə verə bilərik. Əgər "Azərbaycan
hava yolları" bunu Bakıya təmənnasız gətirərsə, işimiz yaxşı olar. Çünki biz pul almayacağıq və Bakı Dövlət
Universiteti həmin kitablardan bir ay istifadə edib geri göndərəcəkdir. Ümumiyyətlə, biz bir ildə 18 min kitabı
bu şəkildə Türkiyəyə paylayırıq. Belə olan halda, yəni "Azərbaycan hava yolları" Konserninin nümayəndələri
bu işə dəstək verərlərsə, qardaş ölkənin müəllimləri və tələbələri də bu imkanı qazanacaqlar.

382

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Biz tələbələrə təbii elmlər, iqtisadiyyat və başqa ixtisaslar üzrə magistr və doktorantlıq üçün xüsusi
kurslar təşkil edə biləcəyimizi söylədik. Bunu da bir ay ərzində tətbiq edəcəyik.
Cənab prezident, başqa bir məsələ də vardır, amma ona Sizin yol göstərməyinizə ehtiyacımız vardır.
İngilis dilində dərs deyənlər üçün Kembric Universitetinin beynəlmiləl orta təhsil proqramı və beynəlxalq
bakalavr hazırlayan proqramı vardır. Biz Bilkənddə bunu çox yaxşı tətbiq edirik. Bu proqramı öyrənənlərin
universitetə daxil olduqdan sonra geniş perspektivləri olur. Belə bir işin tələbələrdən gələn gəlir hesabına həyata
keçməsi mümkün deyildir. Bilkənddə bunun üçdə bir hissəsi tələbədən gəlir, yerdə qalanı vəqflər tərəfindən
verilir. Əgər belə bir sistemin Azərbaycanda olmasını arzu edirsinizsə, bu, belə ola bilər. Yəni hər hansı ərazi bir
vəqfə verilsin və orada tikiləcək binadan əldə olunan gəlir bu məktəbə xərclənsin.
Həmçinin burada bir peyk antenası qurmaq lazımdır. Buna 150-200 min ABŞ dolları sərf olunar və biz
bunu edə bilərik. Bu peyk antenası vasitəsilə internetə girməklə dünyaya yeni bir qapı açılır. Demək, məktəbin
ayrıca interneti olur və bu, bütün Azərbaycana xidmət göstərəcəkdir. Buradan əldə edilən gəlir məktəbin
olacaqdır. Təbii ki, məktəbi yaşatmaq üçün əlavə gəlir lazımdır. Belə bir sistem olarsa, bu, uzun illər
Azərbaycanın gələcək nəsillərinə fərqli bir təhsil imkanı verər. Bu sahədə məsləhətinizi və təkliflərinizi
eşitməyə və qəbul etməyə hazırıq.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizin bu fikirləriniz çox dəyərlidir, əhəmiyyətlidir. Siz bizim
universitetlərdə danışmısınız.
(Heydər Əliyev prezidentin köməkçisi Dilarə Seyidzadəyə müraciətlə dedi:) Sən lazımi şəxslərlə əlaqə
saxlayıb öyrənərsən, bizim tərəfimizdən nə lazımdırsa, onu edərik.
Mən bunların hamısını dəyərli hesab edirəm, qəbul edirəm. Ancaq bunu əməli surətdə həyata keçirmək
üçün gərək mənə bizim universitetlərdən bu barədə məlumatlar versinlər.
Rəşad Gənc: Cənab prezident, icazə verin, bir cümlə ilə digər bir fikrimi çatdırım.
Sizin ev sahibliyinizlə türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VI zirvə toplantısı keçirildi. Bununla bağlı
həm bədii proqramda, həm dünən axşamkı ziyafətdə Siz ifadə etdiniz ki, bu işlərin bu günə qədər gəlib
çatmasında cənab Süleyman Dəmirəlin böyük əməyi vardır. Ancaq Siz VI zirvə görüşündə "Türkdilli Dövlətlər
Birliyi" deyə çıxış etdiniz. Mən buna görə də Sizə dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı ərz edirəm. Yəni indiyə
qədər bunun rəsmən adı "Türkdilli Dövlətlər Birliyi" kimi ifadə olunmamışdı, ilk dəfə Siz səsləndirdiniz. Yəni
bunun isim babası, fikir babası Siz oldunuz. Mən inanıram ki, inşallah, bunun memarı da Siz olacaqsınız.
Mən zati-alinizə Ankarada da demişdim, - Sizin gözəl sözünüzlə biz bir millət, iki dövlətik. O halda bizim
iki cümhur başqanımız vardı. 35-40 gündən sonra cümhur başqanı kimi təkcə Siz qalacaqsınız və bu bayrağı VI
zirvədən Türkdilli Dövlətlər Birliyinə Siz aparacaqsınız. Buna görə də təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizin bu yubiley mərasimləri haqqında dediyiniz çox dəyərli
və xoş sözlərə görə hamınıza çox təşəkkür edirəm.
Həqiqətən, bu günlər Azərbaycanda olan hadisələr tarixi bir əhəmiyyət, tarixi bir xarakter daşıyır. Çünki
biz - türkdilli dövlətlərin başçıları yenidən toplaşdıq və çox dəyərli bir bəyannamə qəbul etdik. O, mətbuatda
veriləcəkdir, bununla tanış olacaqsınız. Çox dəyərlidir.
Biz son dəfə 1998-ci ildə Astanada toplaşmışdıq. Ondan sonra bizim yenidən toplaşmağımız çox
əhəmiyyət kəsb edir və bütün dünyaya nümayiş etdirdik ki, bəli, türkdilli dövlətlər, türk kökü olan dövlətlər bir
kökə, bir mədəniyyətə, bir milli-mənəvi ənənələrə, bir tarixə malik olan dövlətlər fürsət tapıblar ki, müştərək
işlər görsünlər, birlikdə olsunlar. Biz bunu dünyaya nümayiş etdirdik. Bu, çox gözəl keçdi. Ancaq həqiqətən
mən bunu orada, bizim simpoziumda da dedim, "Dədə Qorqud" yubileyində də dedim, - bunun təşkilatçısı
Türkiyə Cümhuriyyətidir və 1992-ci ilin oktyabr ayında bu dövlətlərin başçıları ilk dəfə Ankarada toplaşıblar.
Mən birinci zirvə görüşündə olmamışam. Çünki onda mən dövlət başçısı deyildim. Amma ikinci zirvə
görüşündən mən varam. Bəli, bu, ilk dəfə Ankarada toplanıbdır. Mərhum Turqut Özal və prezident Süleyman
Dəmirəl bu işin başında durublar, təşəbbüs ediblər. Ancaq ondan sonrakı dövrdə ikinci zirvə görüşünə artıq
Süleyman Dəmirəl başçılıq edirdi. İkinci Zirvə görüşünü biz İstanbulda keçirdik. Bu illərdə hörmətli Süleyman
Dəmirəlin bütün bu dövlətlərin özünü dərk etməsi, inkişaf etməsi, yaxşılaşması sayəsində xidmətləri həqiqətən
həddindən çox böyükdür.
Bəlkə bunu Türkiyədə bilmirlər. Mən çalışdım ki, bunu Türkiyədə öz çıxışlarımda - həm Atatürk
mükafatını mənə verəndə, sonra mən gedib İspartada Süleyman Dəmirəl adına universitetdə böyük bir nitq
söylədim, başqa vaxtlarda dedim. Türkiyə Cümhuriyyəti həm böyük bir dövlət olaraq, həm qədim bir dövlət
olaraq, təbiidir ki, bizim hamımız üçün örnəkdir. Biz, yəni digər türkdilli dövlətlər müstəqilliyimizi 8-9 il
bundan öncə, 1991-ci ilin sonunda almışıq. Biz ondan öncə heç vaxt birləşə bilməzdik. Ona görə də bizim hələ
çox böyük problemlərimiz vardır. Amma bu yolu Türkiyə Cümhuriyyəti Mustafa Kamal Atatürkün başçılığı ilə
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və sonra onun işinin davamçıları ilə birlikdə keçibdir. Biz isə bunu hələ indi keçirik. Bütün bu səbəblərə görə də
Türkiyə həmişə bu işlərin başındadır, bu gün də başındadır və hörmətli Süleyman Dəmirəl burada həqiqətən çox
xidmətlər göstəribdir. O, dəfələrlə bütün bizim ölkələrdə olubdur: bir dəfə yox, iki dəfə yox, bəlkə on dəfə
Azərbaycanda da, Türkmənistanda da, Qazaxıstanda da, Qırğızıstanda da, Özbəkistanda da. Təkcə rəsmi
ziyarətlər deyil, müəyyən hadisələr münasibətilə olubdur.
Yaxud da, elə bir müddət bundan öncə dedi ki, mən Türkmənistana gedirəm. Yəni orada nə bir bayram
var idi, nə bir rəsmi tədbir var idi. Amma getdi, bir də görüşdü - bir neçə məsələni müzakirə etmək lazım idi.
Yəni onun bu dinamik xarakteri ilə və çox dinamik fəaliyyəti ilə Türkiyədə gördüyü işlərlə bərabər, təbiidir ki,
bizim ölkələrimizdə xalqlarımızın özünü dərk etməsində və xüsusən də Türkdilli Dövlətlər Birliyinin həqiqətən
birliyə çevrilməsində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Ona görə də biz qəbul etdiyimiz bəyannamədə bunu əks
etdirdik və orada öz nitqlərimizdə dedik, sonra da mən "Kitabi-Dədə Qorqud" yubileyində də bu fikirləri dedim.
Süleyman Dəmirəl Türkiyə üçün çox işlər görübdür. Mən bunu dünən də, o birisi gün də demişəm. Təkrar
etmək istəmirəm. Keçmişdə də, amma son on il ərzində də - məsələn, bizim bu dövlətlər müstəqillik alan zaman
Süleyman Dəmirəl baş nazir idi. 1993-cü ilin may ayından o, prezidentdir. Bu müddət bizim ölkələrimiz üçün
çox ağır bir dövr olubdur, çətin dövr olubdur. Ona görə bizə bir dayaq lazım idi. Bu da həmişə Türkiyə olubdur
və Türkiyədə də bu işləri hamıdan çox bilən, hamıdan çox qəlbində saxlayan, bunun gələcək üçün nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu hamıdan çox bilən məhz Süleyman Dəmirəldir. Ona görə də Azərbaycan xalqının, şəxsən
mənim səfərim zamanı ona göstərdiyimiz hörmətimiz, sevgimiz, məhəbbətimiz tamamilə təbiidir. Bu, elə bu
gün deyil, hər dəfə belədir.
Bir neçə ay bundan öncə hörmətli Süleyman Dəmirəl baş qərargah rəisi Kıvrıkoğlu ilə birlikdə buraya
gəlmişdi. Onu eyni hörmət, eyni təntənə ilə qarşıladıq. Mən onu Azərbaycanın ən yüksək ordeni - siz dövlət
nişanı deyirsiniz - "İstiqlal" ordeni ilə təltif etdim və bunu təntənəli şəraitdə, yenə də böyük toplantıda təqdim
etdim və ürəyimdə olan sözləri ona dedim.
Mən dünən ona "Azərbaycanın fəxri vətəndaşı" adını verdim. Doğrudur, bu, ilk dəfə verilir. İndiyə qədər
heç bizim fikrimizdə də yox idi ki, bəlkə belə bir ad təsis edək. Ancaq mən bu adı məhz hörmətli Süleyman
Dəmirəl üçün təsis etdim. Çünki onun Türkiyə Cümhuriyyətində gördüyü bütün işlərə görə və son on ildə
gördüyü işə görə, Azərbaycanla Türkiyə əlaqələrindəki bu böyük fəaliyyətinə görə və böyük uğurlarına görə,
təbiidir ki, onun "Azərbaycanın fəxri vətəndaşı" adı almaq hüququ var. Onu bizim hava limanından şəhərə qədər
xalqın böyük məhəbbətlə qarşılamasını, yola salmasını siz gördünüz. Yaxud, dünən bizim Respublika sarayında
ona insanlar nə qədər hörmət, nə qədər sevgi-məhəbbət göstərirdilər.
Dünən biz burada 1918-ci ildə şəhid olmuş türk əsgərlərinin abidəsini açdıq. O abidəni də çoxdan
yaratmışdıq. Bilirəm, Türkiyədə belə bir istək var idi. Ancaq bu, indiyə qədər yerinə yetirilməmişdi. Mən isə bu
barədə qərar qəbul etdim. Mən ən gözəl ərazidə yer verdim. Onlar keçmişdə elə orada torpağa veriliblər. Ona
görə bu yeri ayırdım. Belə bir gözəl abidə yarandı. Amma bu abidə 1999-cu ilin əvvəlində yaranıbdır. Mən
dedim ki, ancaq Süleyman Dəmirəl bura gələndə onunla birlikdə açacağıq. Keçən dəfə gələndə onun vaxtı,
fürsəti olmadı. Başqa işləri var idi. Mən ona dedim. Dedi ki, gələn dəfə açarıq. Ona görə də bu dəfə abidəni bir
yerdə açdıq. Bu da böyük bir hadisədir. Yəni bu, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin qədimliyini göstərir və
Türkiyənin vaxtilə Azərbaycanı erməni qırğınından xilas etməsini xatırladır. Ümumiyyətlə, 1918-ci ildə
Azərbaycanı dağıdırdılar, parçalayırdılar. Əgər bu olmasaydı, Azərbaycan ayaq üstə durmasaydı, bəlkə də bu
gün Azərbaycan yox idi. Başa düşürsünüz, o vaxtlar Azərbaycanı dağıtmaq istəyirdilər.
Bütün bunlara görə təbiidir ki, Süleyman Dəmirəl bizim xalqımızın qəlbindədir. Mənim üçün isə o, demişəm, - əbədi qardaşdır.
Mən o vaxt Türkiyədə həm Atatürk mükafatını alarkən, həm başqa yerlərdə çıxış edəndə demişdim ki, siz
bilin, Süleyman Dəmirəli qorumaq lazımdır. Süleyman Dəmirəl Türkiyə Cümhuriyyətinə bundan sonra da
lazımdır, Türkiyə xalqına lazımdır. Ancaq eyni zamanda dedim ki, o, bizə də lazımdır. Sizdən də çox bizə
lazımdır, türkdilli dövlətlərə lazımdır. Onu qoruyun, onu saxlayın, onu əlinizdə möhkəm saxlayın.
Amma mən yenə də nikbinəm. Heç bir şey olmayıbdır. Süleyman Dəmirəl türk dünyasında, Türkiyə
Cümhuriyyətində, Azərbaycanda, başqa türkdilli dövlətlərdə var və olacaqdır. Süleyman Dəmirəl hələ çox işlər
görəcəkdir. Mən buna inanıram. Ona görə heç mən də narahat deyiləm, bundan siz də narahat olmayın.
Sizin burada çox gözəl sözləriniz, gözəl fikirləriniz oldu. Təbiidir ki, bunlar hamısı məni sevindirir. Yenə
də deyirəm, sizinlə söhbətimə başlayanda da dedim ki, hər biriniz böyük alimsiniz, Türkiyənin çox tanınmış
insanlarısınız. Sizin dediyiniz sözlərin qiyməti, çəkisi çox ağırdır. Yəni hər birinin əhəmiyyəti vardır. Ona görə
də bunların hamısı bizim gələcəyimizə xidmət edir.
Bizim bu "Dədə Qorqud" yubileyinin də keçirilməsinin - bunu mən dünən də iki-üç dəfə dedim - böyük
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əhəmiyyəti odur ki, biz kökümüzü bir də gördük və dünyaya göstərdik, gələcəyimizin işığını açdıq. Gələcəyimiz
də "Kitabi Dədə-Qorqud" işığı altında olacaqdır, onun şüaları altında olacaqdır, onun günəşi altında olacaqdır.
Bunların hamısını bir yerdə etdik və çox məmnunam ki, Türkiyədən çoxsaylı nümayəndələr gəlmişdir. Bir çox
valilər gəlmişdilər, - dünən axşam onlarla görüşdüm, - alimlər gəlmişdilər. Bu da təbiidir. Çünki bizim, yəni
Türkiyə ilə Azərbaycanın yaxınlığı qədər başqa ölkələrin belə yaxınlığı yoxdur.
Ona görə mən sizə bir də təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bizim bu günlərdə bir daha təməlini
qoyduğumuz, - yəni təməli çoxdan qoyulubdur, o təməlimizi bir az da möhkəmləndirdik, siz dediyiniz kimi,
sementlədik, ora bir az da sement artırdıq, - dostluq, qardaşlıq daha da çox yaşayacaqdır. Mən buna əminəm.
Yüksəl Bozər: Bizi qəbul etdiyinizə, vaxt ayırdığınıza görə minnətdarlığımızı bildiririk. Sizi o gözəl
tədbirlərə görə təbrik edirik, hörmət və ehtiramımızı ərz edirik.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN «MƏRMƏRƏ QRUPU» VƏQFİNİN SƏDRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
11 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlayıram. Bir daha təşəkkür edirəm ki, siz gəldiniz. Hamımızın ulu
babası Dədə Qorqudun yubileyində iştirak etdiniz. Mən gördüm ki, doğrudan daxildən gələn qərarla iştirak
etdiniz. Yenidən Azərbaycandasınız, Azərbaycanın bu günü ilə tanış olursunuz. Mən bundan çox məmnunam.
Bir daha təşəkkür edirəm.
A k k a n S u v e r: Sayın cümhur başkanı, Siz bizim vəqfin fəxri sədri seçilmisiniz. Mən hər zaman
görürəm ki, çiynimdə iki böyük yük var: biri bizim cümhur başkanımız Süleyman Dəmirəlin qarşısında, digəri
isə Azərbaycanın böyük övladı, zati-aliləri Heydər Əliyevin qarşısında məsuliyyətimdir. Bunu nəzərə alaraq
əgər izn verirsinizsə, fəaliyyətimiz barədə zati-alinizə məlumat vermək istəyirəm.
Biz ötən il bir Baş nazirin, doqquz nazirin və 17 ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə 2-ci Avrasiya iqtisadi
zirvəsini böyük uğurla keçirdik. Azərbaycan bu toplantıya 20 nəfərlik bir heyətlə qatıldı. Nümayəndə heyətinə o
zaman ticarət naziri işləyən cənab Fərhad Əliyev və respublika Prezidentinin İcra Aparatından hörmətli Əli
Həsənov başçılıq edirdilər.
Siz bu toplantıya çox gözəl bir təbrik göndərdiniz. İqtisadi zirvəyə həsr etdiyimiz kitabda həmin təbriki və
Sizin şəklinizi bizim cümhur başkanının təbriki ilə birlikdə dərc etmişik. İzn versəniz, mən əvvəlcə bu kitabı
zati-alinizə təqdim etmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Çox gözəl kitabdır.
A k k a n S u v e r: Neft şirkətindən də İlham bəyin tapşırığı ilə Valeh Ələsgərov gəlmişdi. Bizim Böyük
Millət Məclisinin sədri Yıldırım Akbulutun, enerji və təbii qaynaqlar naziri cümhur Ərsümərin də iştirak
etdikləri toplantıda Valeh Ələsgərov gözəl çıxış etdi.
Osmanlı imperatorluğunun 700 illiyi ilə bağlı tədbirimizi biz zəlzələdən əvvəl keçirdik. Həmin toplantıya
Yunanıstandan, ABŞ-dan, İsraildən, Fransadan və Vatikandan tarixçilər çağırdıq. Türkiyənin qocaman, 97 yaşlı
tarixçisi Camal Qutay və professor İldar Ortaylı da dəvət olunmuşdular. Camal Qutay Atatürkü görmüş bir
insandır. Toplantıda Türkiyə ermənilərinin patriarxı Mutafyan da vardı. Həmin toplantıda bir qərar qəbul etdik,
günümüzün ən tolerant şəxsiyyəti kimi zati-aliləri Heydər Əliyevi seçdik. Mutafyan da heç bir söz demədi, ona
da imza etdirdik. Bu, 1999-cu il iyulun 10-da olmuşdur. Həmin qərarı zati-alinizə təqdim edəcəyəm.
Bu qış bir iftar məclisi təşkil etdik. Oraya bir çox dinlərin rəhbər xadimləri dəvət olunmuşdular. Onlara da iftar açdırdıq.
Sizin də şərəfləndirdiyiniz ATƏT-in zirvə görüşündən bir gün əvvəl toplantı keçirilmişdi. Orada çıxış edərək
16 yaşından aşağı uşaqların zorla əsgərliyə çağırılmasını pislədim.
«Mərmərə qrupu»nu təmsil edən xanımlarımız yanvar ayında Sürixdə dünya qadınlar konfransında iştirak
etmişlər. Orada bizim cümhur başkanımızla bərabər, sizin adınızı da vurğulayıblar.
Sizə hörmət və sayqı ilə xəbər vermək istəyirəm ki, ötən həftə BMT-nin iqtisadi və sosial komissiyası
«Mərmərə qrupu» Vəqfini üzvlüyə qəbul etmişdir. Bu barədə rəsmi xəbəri alanda sizə məlumat verəcəyik.
Azərbaycandakı 20 Yanvar faciəsi və Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar konfrans keçirdik. Konfransa İstanbul
Universitetindən alimlər, mətbuat nümayəndələri gəlmişdilər.
Anadolunun şərqindən birinci sinifdə oxuyan uşaqların bir qrupunu hərbçilərimiz tətil günlərində İstanbula
gətirmişdilər. Biz də onları bir günlüyə götürüb yedirtdik, paltar verdik, söhbət etdik. Söhbətdə bizim
generallarımız da vardı. Mən onlara bildirdim ki, bizim vəqfin iki başkanı var – sayın Süleyman Dəmirəl və
zati-aliləri Heydər Əliyev.
Dünən sizin gənclər və idman naziri Əbülfəs Qarayevlə görüşərkən mənə təklif etdi ki, türk olimpiadası
keçirək. Mən bunu bizim idman işlərinə baxan dövlət nazirimizə bildirəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı olar.
A k k a n S u v e r: Bu gün mən cənab İlham Əliyevi ziyarət etdim. Əgər izn versəniz, iyun ayında onu
«Mərmərə qrupu» Vəqfinə qonaq dəvət etmək istəyirik. Gəlsin və bizə neft haqqında, Bakı – Ceyhan haqqında
məlumat versin. «Mərmərə qrupu» Vəqfində «Heydər Əliyev» salonu yaratmışıq. İstərdik ki, İlham bəy həmin
salonun açılış lentini kəssin.
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Bu gün Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında çıxış edib «Mərmərə qrupu» Vəqfi haqqında məlumat
verdim. Sizin barənizdə, bizə göstərdiyiniz yüksək diqqət barədə bacardığım qədər danışdım.
Sayın cümhur başkanım, səmimi sözlərimdir, siz türklərin qədirbilənlik, insansevərlik, dostluq, qardaşlıq
keyfiyyətlərini bazar günü misilsiz şəkildə göstərdiniz. Mən ağladım. Bu gün səhər bizim böyük elçimizin
yanında idim, dedi ki, mən ağladım. Çox narahat oldum ki, Süleyman bəy də ağlayacaq.
Siz misilsiz nitq söylədiniz. Bizi çox məmnun etdiniz. Zati-alinizdən tutmuş Azərbaycanın ən kiçik övladına
qədər hamınıza minnətdaram. Dostluğu çox gözəl şəkildə göstərdiniz. İnanın, biz haqlıyıq ki, Sizə «başkanımız»
dedik. Bir müddət sonra tarix həqiqi başkanımızı niyə seçdiyimizi bizə göstərdi. Sizə minnətdarıq. İzn versəniz,
builki kitabımızı da Sizə təqdim edərdim. Burada da zati-alinizin «Mərmərə qrupu» haqqında dediyi sözlər,
fotoşəkilləriniz var.
Türkiyədə pensiyaçı generalların bir dərnəyi var – Mustafa Kamal dərnəyi. 1947-ci ildə yaradılıbdır. Dərnək
zati-alinizə bir məktub və Atatürkün qeyri-adi şəkli olan hədiyyə göndəribdir. Lütfən qəbul edin. Mən 1974-cü
ildə «Köylü baş bakan Dəmirəl» adlı bir kitab yazmışdım. Onu Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bundan əlavə, 2-ci
Avrasiya iqtisadi zirvəsi adından bir çini vaza təqdim etmək istəyirəm. O, Sultan Əbdülhəmid dövründən bəri
işləyən zavodda hazırlanmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Süleyman Dəmirəl 1968-ci ildə, Baş nazir olanda Sovetlər Birliyinə,
Azərbaycana da gəlmişdi. O vaxt biz burada onunla dost olduq.
Əziz dostum, siz «Mərmərə qrupu»nun son vaxtlar gördüyü işlər haqqında mənə çox geniş məlumatlar
verdiniz. Bunlar həqiqətən müstəsna əhəmiyyətə malik olan işlərdir.
Sizin vəqflə tanış olduğum ilk gündən mən hiss etdim ki, təşkilatınız nə qədər mötəbər, geniş fəaliyyət
göstərən bir təşkilatdır, faydalı işlər görən təşkilatdır. Yəni gördüyünüz hər bir işin faydası var. Siz Türkiyə
Cümhuriyyəti üçün, Türkiyə ilə digər ölkələr arasında dostluq əlaqələrinin yaranması üçün, xüsusən Türkiyə –
Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün çox iş görürsünüz. Ona görə çox məmnunam ki, vaxtilə məni İstanbulda
«Mərmərə qrupu»nuza dəvət etdiniz. Mən o günü xatırlayıram. Məni öz sıralarınıza aldınız və seçdiniz. Son
dəfə keçirdiyiniz tədbirdə, təbiidir ki, imkanım olmadı iştirak edim. Ancaq mən məktub göndərdim, mənim
məsul işçim Əli Həsənov da gəlmişdi.
Məmnunam ki, siz artıq ikinci kitabı da buraxmısınız. Çox sağ olun. Hesab edirəm ki, indiyə qədər sürətlə
inkişaf edən əlaqələrimiz bundan sonra səmimiliklə, etibarlılıqla davam edəcəkdir. Mən «Mərmərə qrupu»
Vəqfinin bütün üzvlərinə təşəkkür edirəm, hörmət və ehtiramımı hamısına yetirin. Hesab edirəm ki, siz Türkiyə
– Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının daha da möhkəm olması üçün çox işlər görürsünüz. Bu, çox vacibdir.
Təbiidir ki, Azərbaycan üçün Türkiyə dost, qardaş ölkədir. Ancaq dövlətlərarası, xalqlararası, millətlərarası
əlaqələr elədir ki, bunu gərək daim və daim inkişaf etdirəsən. Əgər az müddət fasilə versən, nə isə unudula bilər.
Yəni bu, elə bir işdir ki, daim inkişafda olmalıdır. Təbiidir ki, bu da bir yolla, iki yolla olmur, çox yollar var.
Məsələn, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəllə şəxsi
əlaqələrim, - bir var ki, rəsmi olaraq iki prezidentin əlaqəsi var, bir də var ki, şəxsi dostluq əlaqələri, - bax, bu
şəxsi dostluq əlaqələri prezidentlər kimi bizim əlaqələrimizin çox səmimi olmasına, eyni zamanda
cümhuriyyətlərimizin, xalqlarımızın daha da səmimi olmasına çox böyük imkanlar yaradır.
Siz həm mənim dostum, çox əziz dostum Süleyman Dəmirəli çox sevirsiniz, - o sizin vəqfin yaradıcısı,
başçısıdır, - sonra da məni özümüzə yaxınlaşdırmısınız, öz sıralarınıza almısınız. Mən çox məmnunam.
Verdiyiniz kitablara görə təşəkkür edirəm. Vaza doğrudan da nadir bir şeydir. Çox təşəkkür edirəm ki, zəhmət
çəkib bunu mənim üçün yaratmısınız. Ancaq mənim üçün hamısından əziz, təbiidir ki, Atatürklə bağlı hədiyyədir. Bunun adını da bilmirəm. Bir var ki, heykəl deyirlər, barelyef deyirlər, amma bunu içəridən ediblər.
Xüsusi ustalıqla ediblər. Doğrudan da, elə bil, hər tərəfdən sənə baxır. Çox orijinaldır. Birincisi, ona görə ki,
hamımızın ən böyük atamız, ən böyük insan saydığımız şəxsiyyətin, türk dünyasının öndəri olan Mustafa Kamal
Atatürkün surətidir. İkincisi də, onu yaradanlar bu işi çox böyük sevgi-məhəbbətlə görüblər və bu cür orijinal
bir formada hazırlayıblar. Bu, asan bir iş deyildir, bunu hər adam edə bilməz. Deyirsən ki, bunu pensiyaçı
generallar ediblər – bu, daha da mühümdür.
A k k a n S u v e r: Bütün hərbi qışlalarda bu var. Bizim cümhur başkanının sarayında da bunu görə
biləcəksiniz, yenicə verilmişdir. Buraya ziyarətim ərəfəsində generallardan belə bir şey istəmək ağlıma
gəlməmişdi. Onlar özləri məndən soruşdular ki, aprelin ilk həftəsi keçiriləcək toplantıya gedəcəksənmi? Dedim
ki, Azərbaycana «Dədə Qorqud»un 1300 illiyinə gedəcəyəm. Dedilər ki, sayın cümhur başkanını görmək şansın
varmı? Dedim ki, həm var, həm yox. İş olar, tədbirləri olar, görə bilmərəm. Amma çalışacağam. Dedilər ki, sənə
bir əmanət verəcəyik, cümhur başkanına verdiyimiz hədiyyədən birini apararsanmı? Dedim ki, şərəflə
götürərəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən bir daha qeyd edirəm ki, siz Türkiyə – Azərbaycan dostluğu və
qardaşlığının inkişafında, möhkəmlənməsində çox böyük xidmətlər göstərirsiniz. Ona görə bir daha təşəkkür
edirəm. Mən bu dostluğa sadiqəm və sadiq olacağam, sizin mənə göstərdiyiniz bu hörmət-ehtirama görə həmişə
«Mərmərə qrupu» ilə bir yerdəyəm.
A k k a n S u v e r: Allah qismət edərsə, bu ilin oktyabrında 3-cü Avrasiya iqtisadi zirvəsini keçirəcəyik.
Oraya yenə yüksək səviyyədə bir heyət göndərilməsinə izn versəniz, bizi bəri başdan sevindirərsiniz. Keçən
toplantıda Sizin hörmətli böyük elçiniz əvvəldən axıra qədər bizimlə bir yerdə oldu.
Bir məsələ barədə də təşəkkürümü bildirirəm. Siz məni ilk dəfə tanıdığınız vaxt, toplantıya getməzdən əvvəl,
«Homo» otelində Vaqif bəyi gördünüz. Dediniz ki, haradan tapdınız? Dedim ki, əgər izn versəniz, bizim
Avrasiya katibliyinə Vaqif bəy başçılıq etsin. Sizə minnətdaram ki, hörmətli və mükəmməl bir yoldaş qazandıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, Azərbaycanın çox dəyərli adamlarından biridir.
A k k a n S u v e r: Sayın cümhur başkanım, mənim boksla da bir az əlaqəm var, doqquz ildir Türkiyə
Boks Federasiyasının vitse-prezidentiyəm. Sizin İdman Akademiyasının rektoru da Azərbaycanın Boks
Federasiyasının rəhbəridir. Bu gün oradakı çıxışımı da o təşkil etdi. Dünyanın hər yerində idmançılara bir
hədiyyə verirlər, adətdir. Mənim 58 yaşım var, çox hədiyyələr almışam. Amma bugünkü kimi hədiyyəni
həyatım boyu almamışdım. Mənə üzərində zati-alinizin portreti olan xalça verdilər. Mən bunu vəqfimizin ən
gözəl yerində asacağam. Ağacan bəy onu mənə hədiyyə etdi.
Sizinlə bugünkü görüşümdən çox təsirləndim. Siz hər zaman bizi sevindirirsiniz. Mən də deyirəm ki, cənabi
Allah da Azərbaycanı və onun böyük övladı Heydər Əliyevi hər zaman sevindirsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin
prezidentidir. Boksçulara, başqa idmançılara da çox yardımlar edir.
A k k a n S u v e r: Bizdə yeni cümhur başkanı seçildikdən sonra İlham bəyin gəlməsini gözləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu mütləq təmin edəcəyəm. Sağ olun.
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İSRAİL XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ BAŞ
DİREKTORUNUN MÜAVİNİ VİKTOR HAREL BAŞDA OLMAQLA BU ÖLKƏNİN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
12 aprel 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mənə məlumat
veriblər ki, siz burada bir çox görüşlər keçirmisiniz və güman edirəm, bunlar sizi maraqlandırıbdır. Sizin bu
səfərinizi və keçirdiyiniz görüşləri bəyənir, müsbət qiymətləndirirəm. Çünki İsrail ilə Azərbaycan arasında
əlaqələri inkişaf etdirməli, genişləndirməliyik. Bu, mənim qəti fikrimdir və xarici siyasətimin bir hissəsidir. Ona
görə də hesab edirəm ki, sizin bu təşəbbüsünüz bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir.
Viktor Harel: Cənab prezident, Sizinlə görüşmək bizim üçün çox böyük şərəfdir, eyni zamanda xoşdur.
Mən İsrailin yüksək səviyyəli rəsmi şəxslərinin, eləcə də İsrail prezidentinin səmimi salamlarını Sizə yetirmək
istəyirəm. Bakıya səfərimiz xoş məramlı səfərdir. Eyni zamanda biz bir sıra iqtisadi məsələlər barədə təkliflər
gətirmişik və bunları müzakirə etmək fikrindəyik.
Cənab prezident, Siz doğru buyurdunuz ki, bizim görüşlərimiz olmuşdur. Bəli, dünəndən başlayaraq çox
gözəl görüşlərimiz olub və bunların nəticəsində Sizin ölkəni daha yaxşı anlamağa, buradakı vəziyyəti daha yaxşı
başa düşməyə, üzləşdiyiniz iqtisadi, milli problemləri daha yaxşı hiss etməyə başladıq. Ona görə də başladığınız
bu böyük yolda Sizə uğurlar diləmək istəyirəm.
Cənab prezident, bu, əslində, İsraildən Azərbaycana gəlmiş ilk iqtisadi missiyadır. Elə bilirəm ki, iqtisadi
əlaqələr sahəsində böyük potensial var, biz bu əlaqələri genişləndirməli, yüksək səviyyəyə qaldırmalıyıq.
Burada olduğumuz müddətdə əməkdaşlığın mümkün yollarını Sizin ekspertlərlə birlikdə müzakirə etmiş və
müəyyən fikirlərə gəlmişik.
Zənnimcə, bir qədər sonra konkret məsələlər haqqında müzakirələr apara bilərik. Amma nə qədər ki,
mətbuat nümayəndələri buradadırlar, demək istəyirəm ki, Sizin nəzərdə tutduğunuz Bakı-Ceyhan xəttini
dəstəklədiyimizi bildiririk. İsrail hökuməti Bakı-Ceyhan layihəsini böyük maraqla izləyir. İkincisi də onu deyim
ki, artıq biz Azərbaycandan neft almağa başlamışıq. Azərbaycan neftinin keyfiyyəti bizi tamamilə qane edir.
Cənab prezident, mən bilirəm ki, bizim baş nazirlərimizlə Sizin görüşləriniz olmuşdur. Bundan əvvəlki
baş nazir Netanyahu ilə bir neçə dəfə görüşmüsünüz. Bu yaxınlarda isə İstanbulda indiki baş nazir Barakla
görüşmüsünüz. Onların hər ikisi Sizi İsrailə səfərə dəvət etmişdir. Bu dəvət qüvvədədir və İsrail hökuməti Sizi
ölkəmizə səfərə bir daha dəvət edir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda yəhudilərin böyük bayramı - milli bayramı
olacaqdır. Biz bu bayramda görüşərkən həmişə bir-birimizə bir arzumuzu bildiririk: gələn il Yerusəlimdə
görüşərik. Lakin mən bu dəfə demək istəmirəm ki, gələn il görüşərik. Biz deyirik ki, Siz bu il Yerusəlimə
gələcəksiniz.
Bir neçə gün bundan əvvəl Qazaxıstanın prezidenti Bakıda olmuşdur. O, İsrailə rəsmi səfərdən birbaşa
Bakıya gəlmişdi. Yəqin ki, o öz təəssüratını Sizinlə bölüşmüşdür. Bilirsiniz ki, Türkiyə prezidenti Süleyman
Dəmirəl də İsrailə gəlmişdi. Sabah biz Çinin rəhbərini İsraildə gözləyirik. Elə bilirəm ki, Azərbaycan
prezidentinin də İsrailə gəlmək vaxtı yetişmişdir.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, mən bir neçə dəfə dəvətlər almışam. Siz dediniz, cənab
Netanyahu da, cənab Barak da məni dəvət etmişlər, əvvəlki baş nazir cənab Şimon Peres də dəvət etmişdi. Son 7
ildə mən sizin rəhbərlərinizin hamısı ilə dəfələrlə görüşmüşəm, danışmışam və bizim çox mehriban əlaqələrimiz
var.
Mən bu dəvəti mütləq həyata keçirəcəyəm. İsrailə mütləq səfərə gələcəyəm, görüşlər keçirəcək, danışıqlar
aparacağıq. Bir də ki, sizin ölkəni görməmişəm, tanış olacağıq. Xahiş edirəm, baş nazir cənab Baraka çatdırın
ki, - mən İstanbulda olanda da ona söz vermişdim, sizə də deyirəm, - bu il mütləq sizin ölkəyə gələcəyəm.
Sizin ölkənizdə Azərbaycandan, Bakıdan getmiş çoxlu keçmiş vətəndaşlarımız var. Onlar orada "Bakı"
cəmiyyəti yaradıblar, bəziləri buraya gələndə mən onlarla görüşürəm. Çoxu burada elmi idarələrdə, musiqi
sahəsində, ticarətdə, başqa sahələrdə işləyiblər və mən keçmişdən onlarla tanışam. Mənə deyirdilər ki, TəlƏvivdə hətta onların "Bakı" restoranı var. Bakını, Azərbaycanı unuda bilmirlər, bəziləri də darıxırlar. Bu,
təbiidir, çünki burada doğulublar, böyüyüblər, yaşayıblar. Ona görə gəlib həmyerlilərimlə də görüşəcəyəm.
Mütləq bunu edəcəyəm.
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Bir də bəyan etmək istəyirəm ki, mənim buna prinsipial münasibətim aydındır. İsrail-Azərbaycan
əlaqələrini bütün sahələrdə - təbiidir ki, iqtisadi sahələr birinci yer tutur - genişləndirməliyik. Mən çox
məmnunam ki, siz Bakı-Ceyhan neft kəmərini dəstəkləyirsiniz. Təbiidir ki, bunun sizə çox xeyri var, çünki
Ceyhandan neft alıb sizin ölkəyə aparmaq daha da asandır. Mən bilirəm ki, indi siz bizim nefti Supsadan
alırsınız. Mənə dünən xəbər veriblər ki, "Eksson" şirkəti bizim neftdən bir tankerini sizə satıbdır. Ona görə də
siz onun keyfiyyətini bilirsiniz. Azərbaycanda hasil olunan neft həqiqətən çox yüksək keyfiyyətlidir.
Bizim neft şirkətində belə fikir var ki, sizə bilavasitə Azərbaycanın öz neftini - bir var ki, Supsa limanına
neftin hamısını bir yerdə göndəririk, bunda, təbiidir ki, hər bir şirkətin payı var - satmaq istəyirik. Dünən bunu
mənə dedilər və mən bu təklifi bəyəndim.
Viktor Harel: Çox sağ olun, cənab prezident, hər şeydən əvvəl, ölkəm haqqında dediyiniz gözəl sözlərə
görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. İsraildə həqiqətən də Azərbaycan yəhudilərinin icması vardır.
Buna görə və elə digər səbəblərə görə də, elə bilirəm ki, Sizin İsrailə gəlməyiniz yerinə düşər.
Cənab prezident, biz gün yarımdır ki, buradayıq, Sizin şəhərlə, ölkənizlə tanış oluruq. Müəyyən etdik ki,
bizim ümumi maraqlarımız, oxşar cəhətlərimiz çoxdur. Eyni zamanda biz bir fərqi də müəyyən etdik. Bu da
İsrail ilə Azərbaycan arasında olan böyük fərqdir. Yəni, Azərbaycan neft ölkəsidir, bizim ölkədə isə neft yoxdur.
Biz "İncil" ölkəsiyik, bizim ölkə süd və bal ilə məşhurdur, lakin nefti yoxdur.
O ki qaldı Sizin təklifinizə, cənab prezident, mən buna, yəni Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin İsrailə
birbaşa neft satmasına tamamilə tərəfdaram. Mən elə bilirəm ki, dostlar arasında elə bu cür, birbaşa
münasibətlər olmalıdır. Ona görə də biz birbaşa alqı-satqının tam tərəfdarıyıq.
Heydər Əliyev: Çox gözəl.
Viktor Harel: Cənab prezident, Siz mətbuat nümayəndələrinin iştirakı olmadan bizə bir neçə dəqiqə vaxt
ayıra bilsəydiniz, fikirlərimizi daha da konkretləşdirə bilərdik. Sizin baş nazirlə, nazirlərlə apardığımız
söhbətləri nəzərinizə çatdırardıq.
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AZƏRBAYCANIN HAVA LİMANI, AEROPORT KOMPLEKSİNİN İŞİ ILƏ ƏLAQƏDAR
PREZİDENT SARAYINDA KEÇİRİLMİŞ MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
13 aprel 2000-ci il
Bugünkü müşavirə Azərbaycanın hava limanı, aeroport kompleksinin işi ilə əlaqədar bizə daxil olan
siqnallarla bağlıdır. Mən bu müşavirəni çağırmağı çox vacib bilmişəm. Çünki bu siqnallar bizi çox narahat edir.
Təbiidir ki, bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur.
İndiki zamanda hər bir ölkənin, o cümlədən müstəqil Azərbaycanın hava limanı, aeroportu onun əsas giriş
qapısıdır, xüsusən uzaq və yaxın xarici ölkələrlə əlaqələr saxlamaq, müxtəlif əlaqələr - həm işgüzar, həm insani,
həm də başqa əlaqələr saxlamaq üçündür. Son illər biz bunun üçün böyük vəsait istifadə edərək yeni aeroport
kompleksi tikdik. Yəni bunun tikintisi hələ 1981-ci ildə başlanmışdı, ancaq sonra dayandırılmışdı. Biz ayrı-ayrı
banklardan kreditlər aldıq, beynəlxalq hava limanının binasını tikib istifadəyə verdik, təntənəli surətdə açılışını
keçirdik. Biz özümüz də, təkcə biz yox, başqa ölkələrdən gələnlər də onunla tanış olarkən dedilər ki, bu,
həqiqətən beynəlxalq standartlara, müasir tələblərə cavab verən aeroport kompleksidir.
Mən bu kompleksin tikintisi başa çatmamışdan əvvəl, hələ açılış olmamışdan qabaq gedib onunla bir daha
tanış olarkən həm bizim "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni AZAL-ın rəhbərliyinə, həm də orada
fəaliyyət göstərəcək bütün nazirliklərə və təşkilatlara dedim ki, sizin birinci borcunuz işlərinizi beynəlxalq
standartlar səviyyəsində qurmaqdan ibarətdir, bu gözəl binanı, buradakı gözəl avadanlığı, şəraiti daim bu
səviyyədə saxlamaq və bəlkə də artırmaqdan ibarətdir. Mən bunları nə üçün dedim? Çünki təəssüflər olsun ki,
biz əvvəllər də, indi də rastlaşırıq - dəyərli bir şey yaranır, amma onun istismarı elə təşkil olunur ki, o, get-gedə
öz əvvəlki keyfiyyətini itirir və xeyir gətirmək əvəzinə zərər gətirir.
Mən bu sözləri deyərkən keçmiş təcrübəyə istinad edirdim. Çünki bilirdim ki, bizdə belə hallar olubdur.
Mən bu sözləri havadan götürüb demirdim. Hamı mənə söz verdi ki, bəli, biz burada çox yaxşı iş təşkil
edəcəyik. Amma indi gələn siqnallar onu göstərir ki, orada iş əvvəldən də yaxşı təşkil olunmayıbdır, ötən
aylarda, ötən dövrdə də işlər get-gedə yaxşılaşmaq əvəzinə pisləşibdir.
Mən baş nazir Artur Rasizadəyə tapşırdım ki, gələn bütün bu siqnalları araşdırsın. O, siqnalları araşdırdı,
sonra mənə məlumat verdi. Doğrusu, bu məlumatlar məni dəhşətə gətirdi. Burada bizim bir neçə dövlət
orqanlarının fəaliyyətində olan ciddi qüsurlar yaratdığımız gözəl işi nəinki ləkələyir, eyni zamanda
respublikamızın adını ləkələyir. Xaricdən müxtəlif məqsədlər üçün gələn qonaqlar - onların əksəriyyəti buraya
iş görmək üçün gəlir, - çox çətinliklərlə, bəzən də qanunsuz hərəkətlərlə rastlaşırlar. Öz vətəndaşlarımız, yaxud
xaricdən buraya sadəcə öz şəxsi məqsədləri üçün gələn vətəndaşlar bəlkə bundan da pis vəziyyətlə üzləşirlər.
Yaranmış vəziyyət məni çox narahat edir. Buna görə də mən bu müşavirənin təcili olaraq çağırılmasını lazım
bildim. Doğrudur, hər kəsin öz işi ilə məşğul olması prinsipi təmin edilsə, ölkənin prezidentinin belə işlərlə
məşğul olmasına ehtiyac yoxdur və ümumiyyətlə məşğul olmamalıdır. Ancaq nə edə bilərəm ki, bizim bu
məsələlərə məsul olan təşkilatlar, onların başçıları, hökumət, dövlət adamları nəinki məsuliyyətsizlik göstərirlər,
hətta özləri, yəni onların işçiləri, təmsil olunduqları təşkilatlar müxtəlif qanunsuz işlər görürlər və rəhbərlər də
buna göz yumurlar, bəlkə də bəzən onları dəstəkləyirlər.
Buna görə də mən bu nöqsanların hamısının bu gün burada açılıb deyilməsini tələb edirəm. Təbiidir,
bundan sonra ciddi, çox təcili tədbirlər görülməlidir ki, həmin nöqsanlar aradan qaldırılsın. Bu nöqsanlar, indi
orada yaranmış vəziyyət bizim işimizə hər tərəfdən zərər verir.
Bununla yanaşı, mən iqtisadi məsələlərlə məşğul olan nazirləri, təşkilat rəhbərlərini bu gün buraya dəvət
etmişəm. Ona görə ki, bu məsələlər bir-biri ilə bağlıdır. Mən bu məsələni ayrıca müzakirə edəcəyəm.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərin nümayəndələri ilə, investorlarla görüşəcəyəm, Azərbaycanın
öz iş adamları, sahibkarları ilə görüşəcəyəm. İş görmək üçün onların qarşısına çıxan çətinliklər haqqında bizdə
həddindən çox məlumatlar vardır. Mən onlarla görüşüb daha da geniş məlumat alandan sonra bu sahələrdə
işləyən bizim bəzi nazirliklər, təşkilatlar haqqında çox ciddi tədbirlər görəcəyəm.
Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda elə aeroportdan başlayaraq, ölkəmizin müxtəlif
nazirliklərində, təşkilatlarında, müəssisələrində buraya investisiya qoymaq, iş görmək üçün xaricdən gələn
şəxslərə, şirkətlərə müxtəlif səbəblərdən maneçilik törədirlər, bəzən onların işlərini pozurlar. Təbiidir ki, bu da
Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük zərbələr vurur, bizim apardığımız siyasətə, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə,
xarici investisiyanın ölkəmizə cəlb olunması prinsiplərinə - hansılar ki, biz öz iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün
onları əsas götürmüşük - zərbələr vurur. Ancaq mən bu məsələni ayrıca müzakirə edəcəyəm.
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Bizim bu sahədə olan nazirliklərin, təşkilatların rəhbərlərini mən buraya dəvət etmişəm, çünki bir-biri ilə
bağlıdırlar. Amma onlar bu gün özləri üçün nəticə çıxarsınlar. Mən bir neçə gündən sonra bu məsələ ilə ayrıca
məşğul olacağam. Çünki bu, daha da geniş məsələdir.
Mənə verilən məlumatlardan, təbiidir, aşkar olur ki, bizim hava limanında, aeroportda yaranmış
vəziyyətdə birinci növbədə "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni günahkardır. Amma təkcə o, günahkar
deyildir. Orada fəaliyyət göstərən bir neçə nazirliklərimizin nümayəndələri də vardır. Bu, bizim sərhəd
qoşunlarıdır, Dövlət Gömrük Komitəsidir, Daxili İşlər Nazirliyidir, prokurorluqdur - hüquq-mühafizə
orqanlarıdır.
Mən sonra fikrimi deyəcəyəm. Amma dəhşətə gəlirəm ki, bütövlükdə AZAL konserninin günahı
hamısından çoxdur. Bir çox təşkilatlar nə üçün orada belə yaramaz işlər görürlər və respublikanın ümumiyyətlə
işinə xeyir gətirmək əvəzinə zərər verirlər?
Ona görə də mən təklif edirəm ki, Cahangir Əsgərov məlumat versin. Mən səndən tələb edirəm ki,
düzgün, obyektiv məlumat ver. Öz günahlarınız, səhvləriniz haqqında da, gəlib orada öz funksiyalarını ifa edən
təşkilatların buraxdıqları nəinki səhvlər, sui-istifadə, qanun pozuntuları barədə də ətraflı məlumat ver. Buyur.
YEKUN NİTQİ
Güman edirəm ki, iki saat müddətində burada aparılan kəskin, sərt danışıq iştirak edənlərin hamısına tam
aydın etdi ki, bizim işlərimizdə və çox mühüm sahələrimizdə ciddi nöqsanlar, qüsurlar var, vəzifəsindən suiistifadə halları var, şəxsi mənafelərini güdərək bizim ümumi işimizə zərər vuranlar var. Konkret olaraq
aeroportdakı vəziyyət buna çox əyani nümunədir.
İndi bu gün gördünüz ki, mən bu məsələlərdən bir neçə gün əvvəl xəbər tutan kimi, narahat olmağa,
bugünkü müşavirəni çağırmağa və bu cür kəskin söhbət aparmağa əsasım vardır. Çünki bu işdə məsul olan
şəxslərin - "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserninin baş direktoru Cahangir Əsgərovun, Sərhəd
Qoşunlarının komandanı Abbasəli Novruzovun və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, daxili işlər naziri indi Ramil
Usubovdur, bu gün burada Zahid Dünyamalıyev iştirak edir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin
Heydərovun, təbiidir ki, orada prokuror da varsa, respublikanın baş prokuroru Eldar Həsənovun - hamınızın
günahı vardır.
Əgər bizim dövlətin, hökumətin hər bir strukturunun dövlətə, xalqa ürəyi yansaydı, birincisi, çalışardı ki,
o nöqsanları buraxmasın. Onlar çalışardılar ki, orada olan biabırçı hallara yol verməsinlər. İkincisi də, əgər kim
bunu edə bilmirdisə, kim kimdənsə qorxurdusa, kim kimdənsə çəkinirdisə, kimsə kimi incitmək istəmirdisə,
onda gəlib müraciət etsinlər.
Mən bugünkü təhlildən onu gördüm ki, əgər bu məsələlər indi bizə çatmasaydı və biz bu məsələ ilə
məşğul olmasaydıq - mən baş nazirə tapşırdım - və bugünkü müşavirə keçirilməsəydi belə də gedəcəkdi, aybaay
bundan da pis olacaqdı, ondan sonra daha da pis vəziyyət yaranacaqdı.
Bizi birinci növbədə narahat edən - Artuur Rasizadə burada dedi - "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət
Konserninin xarici şirkətlərə xidmətində buraxdığı səhvlərdir. Mən Cahangir Əsgərovun buradakı çıxışı ilə
tamamilə razı deyiləm. O, çıxışında dedi ki, nə bilim, Frankfurtda qiymət belədir, filan yerdə qiymət elədir. Hər
halda bizim məqsədimiz bundan ibarət olmalıdır ki, xarici aviasiya şirkətləri Azərbaycana gəlsinlər və ölkəmizə
xidmət göstərsinlər. Bunun üçün də baxmaq lazımdır. Mən demirəm ki, biz ölkəmizi zərərə salmalıyıq,
"Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni bunun naminə zərər çəkməlidir, yəni maddi zərər, maliyyə zərəri
çəkməlidir, yox. Elə bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, həm biz zərər çəkməyək, bundan biz də gəlir götürək,
ancaq bu vəziyyət onlar üçün də münasib olsun ki, buraya gəlsinlər.
Əgər siz ondan bir az aşağı qiymət qoyub xarici şirkətlərin buraya gəlməsini təmin etsəniz, yenə də gəlir
götürəcəksiniz. Bəlkə az götürəcəksən, ancaq xeyir, mənfəət götürəcəksən. Həmin şirkət də mənfəət götürəcək,
sərnişinlər də rahat gedəcəklər.
Yəni Azərbaycan indi müstəqil dövlətdir. İndi Azərbaycandan dünyanın hər yerinə insanlar gedir və
dünyanın hər yerindən ölkəmizə insanlar gəlir. Demək, təbiidir ki, birbaşa reyslər həm Azərbaycana xaricdən
gələn insanlar üçün, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının xaricə getməsi üçün çox yaxşı şərait yaradır.
Xatirimdədir, 1998-ci ildə mən İngiltərədə rəsmi səfərdə olarkən bu ölkənin xarici işlər naziri mədən bir
xahiş etdi. Deyəsən, o, vaxt Londondan Bakıya təyyarə bir reys edirdi. Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri
məndən xahiş etdi ki, icazə verin, Bakıya təyyarə iki reys etsin. Mən də gəlib fikirləşdim ki, bizim İngiltərəyə
reysimiz var, bəlkə bu, ölkəmizə maddi cəhətdən zərər gətirəcək, amma icazə verdim. Sonra üç reys gəldi.
Amma indi əvvəlki böyük təyyarəni dəyişiblər, ondan kiçik təyyarə bir dəfə reys edir.
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Təbiidir ki, biz dünyada bu sahədə yaranmış ümumi vəziyyəti bilirik. Burada heç kim deməməlidir ki, bu,
təkcə Azərbaycan üçündür. Çünki böyük xarici şirkətlərin bəziləri indi çox ciddi maddi çətinliklər içərisindədir.
Amma səbəb təkcə bu deyildir. Səbəb bir də odur ki, - baş nazir Artur Rasizadə dedi - onlar üçün burada
yaranan şərtlər uyğun gəlməyibdir, bir də ki, onlara göstərilən xidmət keyfiyyətsiz olubdur.
Hələ burada deyilmədi, - mən eşitmişəm, belə fakt var ki, "Lüfthanza" şirkətinin təyyarəsi gəlib Bakıdan
Aşqabada və yaxud başqa yerə gedəndə onların yüklərini saxlayıblar, boşaldıblar. Siz bunu bilmirsiniz, amma
mən bilirəm. Cahangir Əsgərov bunu bilir. Belə məsələ olub?
Cahangir Əsgərov: Bəli, olub.
Heydər Əliyev: Yaxşı, bu, nəyə lazımdır? Onlar da bundan çox inciyiblər. Heç bir səbəb olmadan onlara
irad tutublar, təyyarənin yükünü boşaldıblar, yoxlamağa başlayıblar. Beləliklə, onları incidiblər. Mən bunu
eşitmişəm.
Ona görə də "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserninin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, o, xarici aviasiya
şirkətləri ilə işini düzgün qurmalıdır, xidməti beynəlxalq aeroportlarda olan səviyyəyə yüksəltməlidir və
rüşvətxorluğu, cürbəcür çirkin halları aradan qaldırmalıdır.
Əgər gecə "Lüfthanza"nın təyyarəsinə benzin doldurmaq üçün nağd 2500 dollar tələb edirlərsə, bəs,
bundan da böyük biabırçılıq ola bilərmi? Sən ona sübut edə bilməzsən ki, bu, qanuni bir şeydir. Bütün xarici
şirkətlərlə sizin maliyyə münasibətlərinizin hamısı banklar vasitəsilə həll edilir, nağd heç bir şey verilmir.
Amma aeroportda gəlib deyirlər ki, bunu nağd ver. Özü də deyirlər ki, onun qiyməti 660 dollardır. Bu, hələ bizə
məlum olan hallardır, nə qədər də məlum olmayanlar vardır.
Ona görə də mən AZAL Dövlət Konsernindən və Cahangir Əsgərovdan tələb edirəm ki, bütün bu
nöqsanlar, birinci növbədə xarici ölkələrin şirkətləri ilə əlaqələrdəki nöqsanlar aradan qaldırılsın.
Nə etmək lazımdır? Ən əvvəl bu əlaqələri möhkəmləndirmək lazımdır. Bəzi reyslər dayanıb, həmin
şirkətlərlə əlaqəyə girmək lazımdır. Onlar üçün də, bizim üçün də münasib şərtlər müəyyən edilməlidir və
çalışmalısınız ki, həmin şirkətlərin reysləri bərpa olunsun.
Mən gələcək üçün də deyirəm ki, xarici aviasiya şirkətləri ilə sizin münasibətləriniz bizim dövlətin,
müstəqil Azərbaycanın imicidir. Siz bunu bilməlisiniz. Bu məsələdə AZAL kənarda qalır, deyirlər ki, bu,
Azərbaycandır.
Digər məsələ həm Azərbaycana gələn, həm də Azərbaycandan gedən sərnişinlərə göstərilən xidmət və bu
xidmətin pis vəziyyətdə olmasıdır. Deyə bilmərəm ki, bu sahədə səhvlər buraxılıb. Burada sadəcə, hər bir
xidmət sahəsi, - bir tərəfdən AZAL, o biri tərəfdən gömrük xidməti, Sərhəd Qoşunları, digər tərəfdən Daxili
İşlər Nazirliyi - hər bir təşkilatın nümayəndəsi öz şəxsi məqsədlərini güdərək orada qanunsuz qazanc əldə
etmək, rüşvət almaq məqsədi ilə və başqa məqsədlərlə sərnişinlərin rahat gedib-gəlməsinə çox pis şərait yaradır.
Bu, aradan qaldırılmalıdır. Burada deyilən və deyilməyən bütün nöqsanların hamısı aradan qaldırılmalıdır. Mən
bunları bir daha təkrar etmək istəmirəm. Ancaq 8 ay bundan öncə istifadəyə verilmiş hava limanında belə
vəziyyətin yaranması dözülməzdir.
Yenə də deyirəm, mən fəxr edirəm ki, indi həm texnikasına, həm texnologiyasına, həm memarlıq
quruluşuna, həm də rahatlığına - hər bir şeyinə görə Azərbaycanın tam yüksək, beynəlxalq səviyyədə olan belə
bir aeroportu, hava limanı vardır. Mən bununla fəxr edirəm. Ancaq mən utanıram və inciyirəm. İnciyirəm ki, bu
obyekti, bu cür müəssisəni bu adamlara tapşırmışıq, onlar bunun qiymətini bilmirlər, yenə də deyirəm, öz şəxsi
məqsədləri naminə bizim ölkəmizə zərər gətirirlər. Bunlar aradan qaldırılmalıdır.
Mən bu vəziyyətə görə birinci növbədə, AZAL-ın baş direktoru Cahangir Əsgərova töhmət verirəm. Sən
bil ki, əgər bu nöqsanlar qısa müddətdə aradan qaldırılmasa, sənin o vəzifədə qalıb-qalmamaq məsələn həll
olunacaqdır.
Sərhəd Qoşunlarının komandanı Abbasəli Novruzova töhmət verirəm, sənə də xəbərdarlıq edirəm. Sənin
nəinki oradakı səhvlərin, bu gün buradakı danışığın da işə münasibətini göstərir. Bildirirsən ki, "mənə bunu
deməyiblər, mənə onu deməyiblər". Deyirsən ki, sən bir xansan, gərək həmişə gəlib sənə səcdə etsinlər, bunu
desinlər, ondan sonra bir iş görəsən? Bu, sənin vəzifəndir, işindir. Bilməlisən ki, hansı sahədə sənin işin nədən
ibarətdir və bunu yerinə yetirməlisən. Yenə də deyirəm, sənə töhmət verirəm və ciddi xəbərdarlıq edirəm.
Əyləş.
Daxili İşlər Nazirliyi - Ramil Usubova və birinci müavin kimi Zahid Dünyamalıyev, sənə xəbərdarlıq
edirəm. Tələb edirəm ki, bütün bu nöqsanlar qısa müddətdə aradan qaldırılsın.
Dövlət Gömrük Komitəsi, sənə ciddi xəbərdarlıq edirəm. Tələb edirəm ki, bu nöqsanları aradan
qaldırasan. Bir dəstəni işə qoymusan, bir dəstəni işdən çıxarmısan, o biri dəstəni qoymusan, çıxarmısan, nə
bilim, cəza vermisən - bu, sənin daxili işindir. Əgər iş normal vəziyyətə düşməyibsə, demək, sən öz vəzifəni
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yerinə yetirə bilməmisən. Buna görə də sənə xəbərdarlıq edirəm. Əyləş.
Ancaq iş bununla qurtarmır. Mən hesab edirəm ki, bizim Nazirlər Kabineti də burada bütün bu nəzarəti
unudubdur. Bu sahə ilə Abid Şərifov məşğuldur. Bəli, bu tikintidə o, çox iş gördü və mən onu qiymətləndirdim.
Yəqin o, hesab edir ki, bundan sonra onun vəzifəsi qurtardı. Amma bilirsən ki, sən təkcə tikinti işinə cavabdeh
deyilsən, sən nəqliyyata da cavabdehsən. Yaxşı, bir də ki, sən özün inşaatçısan. Biz həmin kompleksin
tikintisinə bir belə zəhmət çəkmişik. Onun icraçılarından biri də sənsən. Sən necə dözürsən ki, orada vəziyyət
elədir? Sən xırda adam deyilsən, baş nazirin müavinisən. Biz sənə böyük etimad göstərmişik. Niyə məşğul
olmursan? Ona görə də sən günahkarsan. Mən səndən tələb edirəm ki, bu münasibəti qurtar. Əyləş.
Mən buraya Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisini və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin rəisini də dəvət
etmişəm. Siz orada təsadüfi oturmamısınız. Siz də sərnişin, yük daşıyırsınız. Sizin rəhbərlik etdiyiniz sahələrin
bir sıra nöqtələrində də bütün bu xidmətlər - gömrük xidməti, sərhəd xidməti, polis və sair vardır. Mən indi sizi
yoxlamamışam. Sizin də sahəniz bir az uzaqdır. Amma güman edirəm ki, sizdə də bu nöqsanlar vardır. Siz
bunlardan özünüz üçün nəticə çıxarın.
Mən nəqliyyata rəhbərlik edən adam kimi Abid Şərifovdan tələb edirəm və mənim köməkçim Əli
Əsədova göstəriş verirəm ki, bu işə nəzarət etsinlər. Baxın görün, onlarda - Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində və
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsində vəziyyət necədir.
Mən sizə də xəbərdarlıq edirəm ki, bu işlə məşğul olasınız. Əyləşin.
Mən bu gün müşavirənin əvvəlində dedim ki, bizim iqtisadi məsələlərlə məşğul olan nazirləri və
təşkilatların rəhbərlərini buraya dəvət etmişəm. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, bu müzakirədən hərə özü üçün
nəticə çıxarsın. Çünki bu vəzifələr bir-birinə oxşardır.
Bizim siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb olunmasıdır. Biz bu
sahədə çox böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Neft sektorunda çox gözəl nailiyyətlərimiz vardır. Bəzi başqa
sahələrə də investisiyalar gəlir. Ancaq bizim bir çox sahələrimiz var. Bu xarici investisiyalar hara gələ bilər?
Xarici investorlar ölkəmizə gəlmək istəyirlər. Ancaq onlar gəlib burada iş görmək məqsədi ilə fəaliyyətə
başlayanda müxtəlif maneçiliklərlə rastlaşırlar. Əgər maneələri ötüb keçə bilirlərsə, bir iş görürlər, keçə
bilməsələr çıxıb gedirlər.
Buna görə də belə bir fikir yaranırdı ki, indi Azərbaycana investorlar az gəlir. Bəlkə də, məsələn, 1996,
1997-ci illərə nisbətən investorlar az gəlir. O vaxt neft şirkətləri, o biriləri gəlirdi, başqaları çox gəlirdi. Təbiidir
ki, onlar çoxluq təşkil edirdi. İndi də gəlmək istəyənlər çoxdur. Ancaq gələnlərin bəziləri istəklərinə nail ola
bilmirlər, inciyirlər, geriyə qayıdırlar. Beləliklə, Azərbaycana investisiya qoymaq məsələsi barəsində mənfi
fikirlər yaranır.
Onlar çox şeylərlə rastlaşırlar. Birincisi, artıq bu fikir yayılıbdır ki, investisiya qoymaq istəyənlər hara
gedirlərsə, həmin idarənin nümayəndəsi deyir ki, "burada mənim payım nə olacaqdır?". Artıq bu, böyük bir
xəstəliyə dönübdür, yayılıbdır.
Bəziləri də məcburdur, iş görmək üçün deyir ki, "yaxşı, sənə bu qədər pay verirəm". Ona deyirlər ki, "yox,
artıq ver". İndi buna nail olandan sonra bu adamın, necə deyərlər, macəraları, əzablı yolu başlanır. Gedib
qeydiyyatdan keçməlidir, - onu incidirlər, yaxud orada da ondan rüşvət istəyirlər. Başqa bir yerdən keçməlidir, orada incidirlər. Ona görə də xarici iş adamlarının bəziləri inciyir, tüpürüb çıxıb gedir.
Bunu edənlər bizim dövlət işində çalışan adamlardır. Bizim öz sahibkarlarımızın da iş görməsinə çox
maneçilik törədənlər vardır. Hüquq-mühafizə orqanları, prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi yenə də ayrı-ayrı
şirkətləri yoxlayırlar, nədən ötrü yoxlayırlar?
Bu yaxınlarda bir şirkət haqqında mənə məlumat vermişdilər. Mən bizim aparatın işçisi Fuad Ələsgərova
tapşırdım, o araşdırdı. Haradasa bir cinayət işi açıblar. Yaxşı, açıblar. Ondan ötrü 40 şirkəti yoxlayırlar ki,
bununla sənin nə əlaqən vardır? Hər bir şirkəti yoxlayanda da, təbiidir ki, onun başqa tərəfi də var. Mən neçə
dəfə demişəm ki, prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, digər hüquq-mühafizə orqanları, bu şirkətlərdən əl çəkin.
Sizin bu nəzarətiniz, bu istintaqınız lazım deyildir. Bunlardan dövlətimizə bir xeyir gəlmir. Ayrı-ayrı adamlar öz
ciblərinə qanunsuz pul doldururlar, ancaq bizim iş adamlarının fəaliyyətinə, iqtisadiyyatımıza zərər gəlir.
Mən fikirləşirəm, - əgər bu iş adamlarından kimsə hansısa işi düz görmürsə, cəhənnəm, qoy düz görməsin,
amma görsün, nəinki onun gördüyü işin qarşısını alsınlar, prokurorluq onu bir yerə, Daxili İşlər Nazirliyi o biri
yerə, başqa təşkilat digər yerə dartsın. Bax, bu dartmağın nəticəsi nədir? Axı, bu, Azərbaycana bir xeyir
gətirmir. Sadəcə, ayrı-ayrı adamların, - hansılar ki, bu işlə məşğuldur, - onların cibləri dolur.
Yaxın zamanlarda mən digər çox böyük işlərlə məşğul olacağam. Təəssüflənirdim, çox narahat idim ki,
bu məsələ üçün vaxt tapa bilmirəm. Amma bu gün vaxt tapmışam, artıq iki saat yarımdır ki, danışırıq. Mən bu
yaxınlarda, birincisi, xarici ölkələrin burada iş görən şirkətlərinin nümayəndələri ilə ayrıca görüşəcəyəm.
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Əvvəlcədən xəbərdar edəcəyəm ki, onlar bütün dərdlərini mənə desinlər. Sonra Azərbaycanın öz iş adamları ilə
görüşəcəyəm, onların dərdlərini öyrənəcəyəm və çox ciddi tədbirlər görəcəyəm. Mən əvvəlcədən xəbərdarlıq
edirəm, - hansı təşkilat günahkar olsa, təbiidir ki, ona heç bir güzəşt olmayacaq. Ona görə də bir daha hamını
xəbərdar edirəm, - bilin, bizim özəl sektorun inkişafına mane olmayın, bizim özəl sektorun inkişafına şərait
yaradın. Xarici investisiyaların Azərbaycana gəlməsinə mane olmayın, onun qarşısını almayın, ona şərait
yaradın, kömək edin. Belə olan halda iqtisadiyyatımız inkişaf edəcəkdir, xalqımızın rifahı yaxşılaşacaqdır, sizin
özünüz, hər biriniz daha da yaxşı yaşayacaqsınız.
Mən güman edirəm ki, bugünkü müşavirədə iştirak edənlərin hamısı özləri üçün nəticə çıxaracaqlar. Hava
limanındakı vəziyyəti isə kökündən düzəltmək üçün baş nazir Artur Rasizadəyə tapşırıram ki, həm aerovağzalın
özünün sistemini, - mən başa düşdüm ki, orada hərə özünə bir sistem yaradıb, - həm də beynəlxalq normaları,
beynəlxalq təcrübəni əsas götürməklə onların hər birinə on gün vaxt qoy, öz təkliflərini versinlər. Sonra Dövlət
Gömrük Komitəsi öz təklifini verməlidir ki, orada hansı sistem qurulmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi, Sərhəd
Qoşunları, başqaları da öz təkliflərini verməlidirlər.
Köhnə sistemdə nə varsa - beynəlxalq təcrübəyə cavab verməyənlərin hamısı ləğv olunmalıdır. Bizim
hava limanının işi beynəlxalq təcrübə, beynəlxalq normalar əsasında qurulmalıdır. Orada hərə özünə, necə
deyərlər, bir ağa ola bilməz. Daxili İşlər Nazirliyi bir ağadır, Sərhəd Qoşunları, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir
ağadır, Dövlət Gömrük Komitəsi bir ağadır, AZAL bir ağadır - bu, ola bilməz.
Kompleks bir sistem yaranmalıdır, orada hərənin funksiyası müəyyən edilməlidir. Onu gətirib mənə
verəcəksiniz, bəlkə mən təsdiq etməliyəm, ya da sən - baş nazir təsdiq etməlisən. Hər halda mən buna
baxmalıyam. İş də bunun əsasında qurulmalıdır. Yoxsa bunları başına buraxsan, bu danışıqdan bir ay sonra
yaddan çıxacaq, həmin işləri yenə də tətbiq edəcəklər. Oldu? On gün vaxt verirəm.
Yaxşı, bir daha deyirəm, - bugünkü müşavirədən hamı özü üçün nəticə çıxarsın. Amma bir siz yox.
Bugünkü müşavirə televiziya vasitəsilə veriləcəkdir. Mən bütün dövlət, hökumət orqanlarına, bizim bütün
təşkilatlara müraciət edirəm - hərə özü üçün nəticə çıxarsın. Çünki bu nöqsanlar bu və ya başqa formada,
həcmdə bizim dövlət, hökumət orqanlarının əksəriyyətində var. Biz bunları aradan qaldırmalıyıq. Ona görə də
hər bir nazir, komitə sədri, təşkilat, şirkət rəhbəri, icra hakimiyyətinin başçısı özü üçün nəticə çıxarıb işində olan
bütün nöqsanları aradan qaldırmalıdır. Sağ olun.
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"KITABI-DƏDƏ QORQUD DASTANININ 1300 İLLİK YUBİLEYİ ÜZRƏ DÖVLƏT
KOMISSIYASININ YEKUN İCLASINDA NİTQİ
Prezident sarayı
14 aprel 2000-ci il
Hörmətli komissiya üzvləri!
Xanımlar və cənablar!
Üç il bundan öncə, elə aprel ayında «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə
əlaqədar fərman imzalandı. O fərmanın imzalanması ərəfəsində də bizim tarixçilər, ədəbiyyatçılar, alimlər
arasında müxtəlif fikirlər var idi. Mübahisələr getmiş, təbiidir ki, müxtəlif fikirlər bildirilmişdi. Ancaq
alimlərimiz, yazıçılarımız, tədqiqatçılarımız – hamısı birlikdə təklif verdilər ki, «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300
illiyi bütün sənədlərlə tamamilə təsdiq olunur və bu 1300 illiyi də biz qeyd etməliyik.
Üç il – bu, o qədər də böyük vaxt deyildir. Bəzən biz yubileylərdən 5-6 ay öncə qərar qəbul edirik ki, yubiley
keçiririk. Yubiley də müəyyən mərasimlərlə, yaxud da bəzi nəşrlərlə sonlanır.
Ancaq mən hesab edirəm ki, bu yubiley bizim tariximizlə, ədəbiyyatımızla, mədəniyyətimizlə əlaqədar
indiyə qədər Azərbaycanda keçirdiyimiz yubileylərdən ən müfəssəli olması, yəni dərin məzmunlu hazırlıq işləri
görülməsi və xüsusən «Kitabi-Dədə Qorqud»un irsinin öyrənilməsi, haqqında əsərlər hazırlanması - ən böyük
nailiyyət də «Kitabi-Dədə Qorqud» ensiklopediyası»nın yaradılmasıdır – baxımından fərqlənir. Bunlar hamısı
dünyada «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyini indiyə qədər keçirdiyimiz buna bənzər tədbirlərdən
fərqləndirir.
Yubiley tədbirləri və bunun beynəlxalq səviyyədə keçirilməsi, yubiley tədbirlərində bir çox ölkələrdən
qorqudşünasların, şərqşünasların, alimlərin, ictimai-siyasi xadimlərin gəlib iştirak etməsi, yubiley tədbirlərinin
Türkdilli Dövlətlər Birliyi dövlət başçılarının və onlarla bərabər olan nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə
keçirilməsi – bunlar hamısı, təbiidir ki, birincisi, «Dədə Qorqud» yubileyinə tam beynəlxalq xarakter verdi.
YUNESKO-nun baş direktorunun öz iştirakı ilə «Dədə Qorqud» yubileyi haqqında vaxtilə YUNESKO
tərəfindən qəbul olunmuş qərarın və həyata keçirilmiş tədbirlərin nəticəsi kimi bunu təsdiq etdi. İkinci tərəfdən
də, tariximizi, keçmişimizi, zəngin mədəniyyətimizi xalqımıza bir daha, bir daha göstərdi.
Bir sözlə, bu üç il müddətində çox iş görülübdür. Bu işi də görən sizlərsiniz və sizlərlə bərabər böyük-böyük
kollektivlərdir.
Mən bu gün komissiyanın iclasını iki məqsəd üçün çağırmışam. Birincisi, görülən işlərə yekun vurmaq,
ikincisi də gələcək tədbirlər haqqında lazımi fikirləri müzakirə etmək və tədbirlər görməkdir.
Mən elə bilirəm, hamımızın yekdil fikri bundan ibarətdir ki, biz qarşımızda qoyduğumuz çox böyük milli,
dövləti əhəmiyyət kəsb edən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdik. Bunun yerinə yetirilməsində, yenə də deyirəm,
bütün Azərbaycan xalqının səfərbər olduğunu biz hiss etdik. Burada gördüyünüz və bu üç il müddətində nəşr
edilmiş kitablar, yaxud da başqa əsərlər ən yüksək səviyyədə olanlardır.
Amma bu üç il müddətində, demək olar ki, hər bir kollektivdə, hər bir şəhərdə, hər bir rayonda, hər bir
qəsəbədə, kənddə Dədə Qorqud yada salındı, təbliğ olundu, Dədə Qorqudun tanınması üçün xeyli işlər görüldü.
İndi demək olar ki, bizim xalqımız öz ulu əcdadını - Dədə Qorqudu tanıyır və güman edirəm ki, bundan sonra
heç vaxt unutmayacaqdır.
Yaranmış əsərlər isə, təbiidir ki, gələcəkdə «Dədə Qorqud»un Azərbaycanda, digər türkdilli dövlətlərdə,
başqa ölkələrdə təbliği üçün çox dəyərli işlərdir. Amma bununla bərabər, onlar xalqımızın təhsilində, təlimində,
tərbiyəsində «Dədə Qorqud»dan istifadə olunması üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bütün bu işləri görən dövlət komissiyasının üzvlərinə, alimlərimizə, tədqiqatçılarımıza, yazıçılarımıza,
şairlərimizə, bəstəkarlarımıza, rəssamlarımıza - bütün mədəniyyət işçilərinə və bütün elm xadimlərinə,
ziyalılarımızın hamısına təşəkkür edirəm. Kim nə iş görübsə, o, bu işlə xalqına xidmət edibdir. Təbiidir ki, hərə
öz səlahiyyəti çərçivəsində, yaxud da imkanı dairəsində iş görübdür. Amma həqiqətən də çoxları buna öz payını
veribdir. Payın böyük və ya kiçik olmasından asılı olmayaraq, mən hamıya təşəkkür edirəm.
Sizə dedim, məqsəd bir də ondan ibarətdir ki, bundan sonra nə etməliyik? Bəzən keçmiş zamanlarda belə
olubdur ki, bu cür tədbirləri hazırlamışıq, keçirmişik və zirvə tədbirindən sonra bu unudulub, yaxud da nəticələri
əməli işimizdə istifadə edilməyibdir. Ancaq- bunu dəfələrlə demişik və bu gün də təkrar etmək olar - biz bu
yubileyi ona görə keçirtdik ki, xalqımız öz tarixini dərk edə bilsin, öz keçmişini, zəngin mədəniyyətini dərk edə
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bilsin, ikinci tərəfdən də, dünya bizim nə qədər zəngin tarixə, mədəniyyətə malik olduğumuzu bilsin. Bir də ki,
bu, gələcək işlərimizdə istifadə edilsin. Əgər keçmiş dövrləri, sovet hakimiyyəti dövrünü götürsək, - biz başqa,
bizim üçün yabançı olan oriyentirlərə əsaslanıb onların istiqamətində təhsil, təlim, tərbiyə işlərini aparırdıq. İndi
isə təkcə «Dədə Qorqud» deyil, bu cür çox böyük, dahiyanə tarixi abidələrimiz, tarixi əsərlərimiz, tarixi irsimiz
var, onlardan istifadə etməliyik ki, xalqımız bundan sonra bunların ruhu ilə yaşasın, bu dastanlardan, bu
əsərlərdən irəliyə gələn milli-mənəvi dəyərlərlə yaşasın.
Ona görə də biz konkret tədbirlər həyata keçirməliyik. Bunu özbaşına buraxmamalıyıq ki, hansı təşkilat nə
cür istəyirsə eləsin. Təbiidir ki, hansı təşkilat, şəxs tərəfindən olur-olsun, şəxsi təşəbbüs yüksək
qiymətləndirilməlidir. Amma eyni zamanda bu işi təşkil etmək lazımdır. Bax, bizim komissiyanın bugünkü
iclasının ikinci məqsədi də bundan ibarətdir.
Mən istərdim ki, bizim komissiyanın sədr müavinləri söz demək istəyirlərsə desinlər. Ondan sonra mən
başqalarına da imkan verə bilərəm. Ancaq vaxtı da çox almayaq, qısa zamanda bu işi qurtaraq.
Buyur, Elçin.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v (Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, dövlət komissiyası sədrinin
müavini): Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli komissiya üzvləri!
Hörmətli iclas iştirakçıları!
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyinin belə yüksək elmi, bədii-estetik səviyyədə, yüksək
vətəndaşlıq səviyyəsində keçirilməsinin bilavasitə iştirakçısı, təşəbbüskarı, təşkilatçısı olduğunuz üçün, cənab
prezident, Sizə bütün komissiya üzvlərinin təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirirəm.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi mərasimləri bu günlərdə sona yetdi. Amma güman
edirəm, burada «sona yetdi» sözü o qədər yerində işlənmir. Çünki bu yubiley mərasimi, oradakı çıxışlar, yubiley
ərzində keçirilən görüşlər, qəbullar, simpozium, bu simpoziumdakı məruzələrin elmi səviyyəsi, burada
gördüyümüz kitabların nəşri – bunların hamısı həm Azərbaycan mədəniyyətinin, həm də Azərbaycan ictimai
fikrinin və müstəqil Azərbaycan Respublikasının müasir tarixinin çox əlamətdar və mən deyərdim ki, parlaq
səhifələrinə çevrildi.
Cənab prezident, Sizin dediyiniz kimi, bu, bütün xalqın, millətin fəxarət, sevinc mənbəyinə çevrildi. Yubiley
günlərində deyildiyi kimi, bu, böyük bir qayıdış idi. Bu, yalnız «Dədə Qorqud»un özümüzə qayıdışı deyildi,
özümüzün özümüzə, öz soyumuza, kökümüzə qayıdışımız idi.
Mən çox prinsipial əhəmiyyətli bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqil Azərbaycan
Respublikasında keçirilən bu yubiley etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkəmizin bütün vətəndaşlarının,
yəni düşünən, başa düşən vətəndaşların bayramına və fəxarət mənbəyinə çevrildi. Mən bu fikri bir daha təkrar
etmək istəyirəm ki, əslində, söhbət müasir müstəqil Azərbaycan Respublikasının özünün mənəvi təsdiqindən
gedirdi. Müasir Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı müasir qorqudşünaslığın mərkəzinə çevrildi. Bəlkə
daha da yüksək bir hadisə baş verdi. O da ondan ibarət oldu ki, respublikamızın paytaxtı Bakı elə bil ki, türk
dünyasının, türkdilli ölkələrin mənəvi bir paytaxtına çevrildi. Bu yubiley sanki bugünkü gündən daha artıq,
gələcək nəsillər üçün idi. Yəni o, gələcək nəsillərə göstərir ki, sən kimsən, hansı irsin sahibisən, hansı
mənəviyyata sahib olmalısan. Təkrar edirəm, bu baxımdan yubiley olduqca ciddi elmi, mənəvi, siyasi əhəmiyyət
daşıyır.
Cənab prezident, hörmətli komissiya üzvləri!
Mən bu barədə çox danışa bilərəm. Amma vaxtı çox almamaqdan ötrü məsələnin ikinci hissəsinə
keçmək istəyirəm. Bu münasibətlə, yəni «Kitabi-Dədə Qorqud»la bağlı gələcəkdə görüləcək işlər
baxımından biz cənab prezidentin təsdiq etdiyi tədbirlər planına uyğun olaraq böyük bir strateji, uzunmüddətli proqram layihəsi hazırlamışıq. Biz bugünkü iclasımızda irəli sürüləcək təkliflərdən də istifadə edib,
həmin proqram layihəsini işləyib, cənab prezident, Sizə təqdim edəcəyik.
Mən vaxtınızı alıb bu layihəni oxumaq istəmirəm. Burada bir çox məsələlər öz əksini tapıbdır. Amma
icazənizlə, özümün bir sıra şəxsi təkliflərimi, mülahizələrimi bildirmək istəyirəm.
Birincisi, cənab prezidentin sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycanın paytaxtı Bakıda «Dədə Qorqud
kompleksi»nin hazırlanması, tikilməsi, yaradılması işinə başlanıbdır. Əgər bu ifadə yerinə düşürsə, biz bunu
canlı bir orqanizm kimi görmək istəyirik. Yəni bu, ancaq quru bir park şəklində yox, Parisdəki, Los-Ancelesdəki
kimi, uşaqlar, yeniyetmələr üçün Disneyləndlər tipində bir yer olmalıdır. «Kitabi-Dədə Qorqud»un obrazları
orada öz əksini tapmalıdır. Şübhəsiz ki, həmin parkda bizim heykəltəraşlığımızın nailiyyətləri hesab edilən
əsərlər öz yerini tutmalıdır. Parkda müxtəlif əyləncə vasitələri olmalıdır.
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Cənab prezident, Sizin sərəncamınızdan sonra biz, komissiya sədrinin müavinləri və komissiyanın üzvləri bir
daha gedib o yerə baxdıq, oranı gəzdik. Həmin parkın yaxınlığında zoopark vardır. Biz belə fikirləşdik ki,
zooparkın özünü də gələcəkdə bu kompleksin atributlarından birinə çevirək.
Bu, zooparkın özü üçün də çox faydalı olar. Yeri gəlmişkən, onu da demək istəyirəm ki, həmin zoopark
Mədəniyyət Nazirliyinin, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və orada çalışan insanların fədakarlığı ilə qorunub
saxlanıbdır. Orada zooparkdan istifadə etmək mümkündür. Sözün qısası, demək istəyirəm ki, orada həm
məzmun, həm də sırf təsviri baxımdan böyük, möhtəşəm, miqyaslı bir əsər kompleksi yaradılmalıdır.
Cənab prezident, Sizin tapşırığınızdan sonra bu sahədə çox ciddi işlər gedir. Əlaqədar təşkilatlar bütün bu
işlərlə məşğuldurlar. Biz əsas təkliflərimizi yaxın vaxtlarda Sizə təqdim edəcəyik.
Mən hesab edirəm ki, ikinci məsələ son dərəcə ciddi məsələlərdən biridir. Bu, «Kitabi-Dədə Qorqud»un
başqa dillərə tərcümə olunması məsələsidir. Biz bilirik ki, rus dilində «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı vardır. Onu
akademik Bartold tərcümə edibdir. Bu yubiley münasibətilə biz həmin kitabı yenidən nəşr etdik. «Kitabi-Dədə
Qorqud» fransız dilinə tərcümə edilib. Parisdə nəşr olunubdur. Əhməd Şmide «Kitabi-Dədə Qorqud»u alman
dilinə tərcümə edib və Berlində nəşr etdiribdir. «Kitabi-Dədə Qorqud» italyan dilində də nəşr olunubdur.
Bu dastan Anadolu türkcəsində dəfələrlə nəşr edilibdir. Onun qırğız dilinə də tərcüməsi vardır. Amma bütün
bunlara baxmayaraq, «Kitabi-Dədə Qorqud»un daha sanballı, daha miqyaslı tərcümə edilib dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə təqdim olunmasına böyük ehtiyac vardır, «Kitabi-Dədə Qorqud»un ingilis, fransız
dillərinə və başqa dillərə tərcüməsi vardır, amma biz onun daha mükəmməl, daha təkmilləşdirilmiş bir nəşrinə
nail olmalıyıq.
Cənab prezident, icazə verin, yeri düşmüşkən, bu tərcümə məsələsi barədə bir neçə kəlmə deyim. Çox
təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə, biz öz klassik ədəbiyyatımızı dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmağı
bacarmamışıq. Uzağa getmirəm, ən yaxın keçmişimizdən bir misal çəkmək istəyirəm. Biz Cəlil
Məmmədquluzadəni dünya ictimaiyyətinə layiqincə təqdim edə bilməmişik. Biz Cəlil Məmmədquluzadəni hətta
rus oxucusuna da lazımınca çatdıra bilməmişik. Doğrudur, rəhmətlik Əziz Şərif və başqaları Cəlil
Məmmədquluzadəni rus dilinə tərcümə etmişdilər. Amma bunlarla bərabər, biz Cəlil Məmmədquluzadənin
istedadının ən mühüm cəhətlərini rus oxucusuna çatdıra bilməmişik. Mən onun əsərlərinin hələ ingilis, fransız,
italyan dillərinə tərcüməsindən danışmıram.
Cənab prezident, yadıma gəlir, 1970-ci illərin əvvəllərində bilavasitə Sizin tapşırığınızla biz Mirzə Ələkbər
Sabiri rus dilinə tərcümə etdik. Rəhmətlik İmran Qasımov o vaxt istedadlı rus satiriki hesab olunan Vasilyevi bu
məsələ ilə əlaqədar Azərbaycana dəvət etdi. Siz o zaman ona böyük şərait yaratdınız, sonra bu adama ad verildi.
O, həqiqətən Sabiri sidq ürəkdən tərcümə etdi. Amma onun bu sidq ürəkdən yanaşdığı tərcümədən sonra da
Mirzə Ələkbər Sabir rus dilində həmin Sabir olmadı, M.Ə.Sabir yaradıcılığının duzu, istedadı rus oxucusuna
olduğu kimi çatdırılmadı. O da təbiidir, çünki bu, ilk tərcümə idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən deyirsən ki, Vasilyev o vaxt onu mükəmməl tərcümə etmədi. Nə üçün?
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Vasilyev onu çox vicdanla tərcümə etdi. Ancaq Vasilyevin istedadının dərəcəsi
Mirzə Ələkbər Sabirin istedadının dərəcəsinin müqabilində çox zəif idi. Amma bu, böyük bir hadisə oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz yazıçılar bilirsiniz, amma ola bilər, başqaları bilmir. Mən o vaxt bu işlə məşğul
oldum. Biz Vasilyevi buraya gətirdik.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Bəli, Siz o vaxt onu qəbul etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada yaşamaq üçün ona şərait yaratdıq. Hətta o, burada xəstələndi, infarkt
keçirdi. Biz onu burada iki ay müalicə etdirdik. Bunların hamısının üzərində mən durmuşdum. Mən Vasilyevlə
dəfələrlə danışırdım, söhbət edirdim. O, vəfat edəndən sonra xanımı mənə məktublar yazmışdı.
Vasilyev özü deyirdi ki, Sabirin şeirləri, yaradıcılığı tərcümə üçün o qədər mürəkkəbdir ki, onu tərcümə
etmək çox çətindir. Vasilyev kimi yüksək səviyyəli bir şair, tərcüməçi olmasaydı, biz Sabiri bəlkə də rus dilinə
tərcümə etdirə bilməzdik.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, tamamilə doğru deyirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər sən istəyirsən, - Vasilyevdən başqa bir adam varsa, - Sabiri tərcümə etsin,
bilmirəm, həmin adam ondan nə qədər yüksək, nə qədər aşağı olar.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, tamamilə doğrudur. Mən onu demək istəyirəm ki, bu cür
tərcümələr nə qədər çox olsa, yəni biz başqa bir istedadlı şairi dəvət edə bilsək, yaxud özümüz elə bir tərcüməçi
yetişdirsək ki, Sabirin əsərlərini üçüncü və ya dördüncü variantda tərcümə etsin, onda bu tərcümə öz həqiqi
qiymətini almaq imkanı qazanar. Söhbət həm rus dilinə, həm fransız, ingilis və başqa dillərə tərcümədən gedir.
Bax, biz «Kitabi-Dədə Qorqud»un tərcüməsinə də bu baxımdan yanaşmalıyıq.
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Bayaq mən dedim ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» fransız dilinə tərcümə olunubdur. Bu, ilkin bir işdir. Amma
bizim borcumuzdur ki, gələcəkdə bu işi daha geniş şəkildə təşkil edək.
Cənab prezident, mən fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Yazıçılar Birliyinin nəzdində bir tərcümə
mərkəzi var. Bu barədə Sizə vaxtilə məlumat vermişdim. İstedadlı yazıçı Afaq Məsud həmin mərkəzin müdiri, Vaqif
Bayatlı Önər isə müavindir. Orada ixtisaslaşmış insanlar işləyirlər. Mən bir fikir kimi söyləmək istəyirəm ki, bəlkə
gələcəkdə həmin mərkəzin nəzdində, bazasında, orada çalışan insanların imkanlarından istifadə edərək dövlət
səviyyəsində bir idarə, yaxud komitə yaratmaq olar. O, həm «Kitabi-Dədə Qorqud»un, həm də ümumiyyətlə,
Azərbaycan klassik ədəbiyyatının tərcüməsi ilə məşğul olsun.
Müasir dövrdə müstəqil Azərbaycan Respublikasında çatışmayan cəhətlərdən biri də terminologiya
məsələsidir. Dünənəcən bu terminologiya rus dilində gəlirdi, biz onu rus dilində işlədirdik. Amma bu gün
Azərbaycan özü bilavasitə Avropa ilə, Dünya Birliyi ilə əlaqədədir. Ölkəmizə çoxlu neft şirkətləri, digər
şirkətlər gəlir. Bizdə yeni texnologiyanın terminologiyası yox dərəcəsindədir. Bütün bu işlərlə məşğul olmaq
üçün belə bir tərcümə mərkəzinin, yaxud komitəsinin yaradılmasına son dərəcə mənəvi ehtiyac vardır ki, orada
əsərlər, kitablar çap olunsun.
«Kitabi-Dədə Qorqud»un tənqidi nəşrləri çap edildi. Samət Əlizadənin hazırladığı kitab da nəşr olundu.
Güman edirəm ki, gələcəkdə «Kitabi-Dədə Qorqud»un akademik nəşrinə, yəni akademik tənqidi mətninin
nəşrinə çox böyük ehtiyac vardır. Bu, çox ciddi, əzab-əziyyət tələb edən bir məsələdir. Amma biz buna mütləq
nail olmalıyıq. Biz gələcəkdə bu məsələni nəzərdə tutmalıyıq.
Biz dədəqorqudşünaslıqda son zamanlar bu qədər böyük elmi nailiyyətlər əldə etdik. O, Azərbaycanla bu
dərəcədə bağlandı və Azərbaycan xalqı, respublikası Dədə Qorquda sahib çıxdı. Elə bilirəm ki, beynəlxalq
«Dədə Qorqud» jurnalının nəşri pis olmazdı. Əgər biz ildə dörd, yaxud altı nömrəsi çap olunan sanballı elmi
jurnal buraxa bilsəydik, güman edirəm, bu, ümumi işimizin xeyrinə olardı. Yalnız Azərbaycan
dədəqorqudşünaslığında ən gözəl əsərləri, nümunələri orada dərc etmək çox fayda gətirərdi.
Cənab prezident, 1970-ci illərdə bilavasitə Sizin tapşırığınızla və təşəbbüsünüzlə biz «Sovet türkologiyası»
adlı bir jurnal nəşr etdik. Həmin jurnal o vaxt Azərbaycanı Sovet İttifaqında – o zaman Sovet İttifaqı dünyanın
təxminən yarısı demək idi – türkologiyanın mərkəzlərindən birinə çevirdi. Doğrudur, bu jurnal indi də nəşr
olunur, amma indi onun mənzərəsi başqa cürdür.
Güman edirəm ki, məhz bu nöqteyi-nəzərdən «Kitabi-Dədə Qorqud» jurnalının buraxılması çox əlamətdar
bir hadisə olardı.
Biz «Kitabi-Dədə Qorqud» ensiklopediyası»nı nəşr etdik. Bu ensiklopediya dədəqorqudşünaslıqda çox ciddi,
sanballı və əhəmiyyətli bir hadisə oldu. Amma mən güman edirəm ki, 3-5 ildən sonra onun təkmilləşdirilmiş,
elmi cəhətdən təkrar işlənmiş, əhatə dairəsi geniş, miqyası, elmi vüsəti daha artıq olan yeni nəşrinə ehtiyac
vardır. Hesab edirəm ki, elə günü sabahdan bu işə başlamaq lazımdır.
Bilirsiniz ki, tədbirlər planında biz mükafat məsələsini də nəzərdə tutmuşduq. Biz bununla əlaqədar
əsasnamə hazırlamışıq. «Dədə Qorqud folklor evi» artıq yaradılıb. «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyi
ilə bağlı keçirdiyimiz tədbirlər barədə kitablar nəşr olunacaqdır. Həmin kitablarda elmi simpoziumdakı
məruzələr, yubiley toplantısındakı bütün çıxışlar, görüşlər öz əksini tapacaqdır.
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli iclas iştirakçıları!
Təkliflər çoxdur, mən bunların təfərrüatına varmıram. Biz proqram hazırlamışıq, bütün təkliflər orada öz
əksini tapıbdır. Mən ümumi olaraq bu fikirləri söylədim və bununla kifayətlənirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tərcümə məsələsi bizim üçün həmişə çox vacib məsələ olubdur. Yəqin ki, bəziləri
xatırlayırlar, - 70-ci illərdə şəxsən mənim üçün bu, mühüm bir problem kimi qarşımda durmuşdu. O vaxt biz
tərcümə mərkəzi yaratmaq barədə qərar qəbul etdik. Ancaq o vaxtlar biz tərcümə deyəndə əsərlərimizin rus
dilinə tərcüməsi və rus dilindən əsərlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi nəzərdə tutulurdu. Onda başqa tərcümə
haqqında söhbət getmirdi.
Onu da deməliyəm ki, keçmişdə, ola bilər, 30-cu, 40-cı, 50-ci illərdə, hətta 60-cı illərdə də Azərbaycanda
rus-Azərbaycan, Azərbaycan-rus tərcüməçiləri vardı və özü də çox dəyərli tərcüməçilər var idi. Çox yaxşı da
tərcümələr edirdilər. Yəqin ki, yaşlı adamlar bunu xatırlayırlar. Bu, mənim xatirimdədir. Sonra, təbiidir ki,
zaman gəlib keçdikcə bu kadrlar həyatdan köçdülər. Amma biz yeni tərcüməçi kadrları yarada bilmədik. Ona
görə də 70-ci illərdə mən hiss etdim ki, bu sahədə bizim işimizdə müəyyən bir boşluq yaranıbdır. Əvvəllər yaranmış tərcüməçilər qrupu, özü də çox sanballı tərcüməçilər, - hətta birinin familiyası mənim yadımdadır, Süleyman Məlikov, çox yüksək səviyyəli tərcüməçi idi, - yox idi.
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O vaxt bu işi başladıq, amma sonra yəqin ki, davam etməyibdir. İndi isə bizdə məsələ tamamilə başqa cür
durur. Yəni bu problem bu gün də aktualdır, bu gün üçün çox lazımdır. Ancaq indi təkcə rus-Azərbaycan,
Azərbaycan-rus tərcüməsi yox, dünyanın məşhur dillərinə – ingilis, fransız, alman dillərinə, Şərq dillərinə, yəni
ərəb, yaxud fars dillərinə tərcümə çox əhəmiyyətlidir.
Ona görə də mən bu məsələni çox aktual hesab edirəm. Ola bilər, bunu «Dədə Qorqud» tədbirlər proqramına
da salaq. Ola da bilər ki, bu barədə ayrıca, xüsusi qərar qəbul edək. Bu da asan məsələ deyildir. Çünki belə
kadrların hazırlanması bir ilin, iki ilin işi deyildir.
İndi bizdə tərcüməçilər var. Xarici ölkələrlə əlaqələrimizdə, görüşlərimizdə bu tərcüməçilərdən istifadə
edirik, o cümlədən mən də. Amma elə tərcüməçi ki, dediyin sözü, yaxud da bizə deyilən sözü tamamilə tərcümə
edə bilir – bunlar azdır, çox azdır. Bəlkə də şifahi tərcümə çətindir. Çünki yazı tərcüməsi bundan asandır, ona
görə ki, müxtəlif lüğətlərdən və sairədən istifadə edirlər. Şifahi tərcümə ilə yazılı tərcümənin fərqi var. Ancaq
sadəcə, onu demək istəyirəm ki, bunun üçün xüsusi kadrlar lazımdır. Xüsusi kadrlar hazırlamaqdan ötrü də
onlar üçün stimul yaratmaq lazımdır. Onlar bilməlidirlər ki, bəli, əgər özlərini bu peşəyə həsr etsələr, onların
həyatı, gələcəyi uğurlu olacaqdır. Sadəcə «tərcümə» hasil olmur. Bu, çox çətin prosesdir. Amma bunun bütün
çətinliklərinə baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, müstəqil dövlət kimi, bizim ölkəmiz inkişaf edir və biz bütün
sahələrdə ilbəil səviyyəmizi qaldırmalıyıq və bu işlə də məşğul olmalıyıq. Ona görə mən bu barədə sadəcə, öz
fikrimi dedim ki, biz bu sahədə hansısa bir qərar qəbul etməliyik – ya «Dədə Qorqud»la əlaqədar, ya da ayrıca.
A n a r (Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, dövlət komissiyası sədrinin müavini, Milli Məclisin deputatı):
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli komissiya üzvləri!
Xanımlar və cənablar!
«Dədə Qorqud» yubileyinin belə yüksək səviyyədə, geniş miqyasda, belə görünməmiş vüsətlə keçirilməsində
müxtəlif strukturların, müxtəlif təşkilatların, müxtəlif adamların rolu və xidməti olubdur.
Amma ən böyük xidmət, əsas rol Sizindir, əsas iradə sahibi Sizsiniz, cənab prezident. Ona görə mən yazıçılar
adından, ziyalılar adından Sizə bir daha dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bir neçə il qabaq Sizin iştirak elədiyiniz «Manas» tədbirlərinə mən də getmişdim. Doğrusu, orada həsəd hissi
duyurdum ki, «Manas»la bağlı necə yüksək tədbirlər keçirildi, nə qədər kitablar çap olundu. İndi mən böyük
məmnunluqla, böyük şərəf hissi ilə deyə bilərəm ki, həm tədbirlərin keyfiyyəti, həm də çap edilmiş kitablar
baxımından «Dədə Qorqud» yubileyi «Manas» yubileyindən qat-qat üstün oldu. Tamaşalar, filmlər, sərgilər,
xalq şənlikləri, sarayda keçirilən tədbirlər – bunlar öz yerində. Amma burada gördüyümüz kitablar həm
keyfiyyəti, həm sanbalı, həm də sayı etibarilə «Manas»la bağlı kitablardan üstündür.
Bu kitablardan biri də, Sizin qeyd etdiyiniz kimi, bəlkə də ən əhəmiyyətlisi «Dədə Qorqud»
ensiklopediyası»dır. Siz bu ensiklopediyanın belə qısa vaxtda, bu cür yüksək səviyyədə çıxmasına göstəriş
verdiniz. Siz bu ensiklopediyaya çox əhatəli, məzmunlu ön söz yazdınız və bu ön sözdə, başqaları ilə bərabər,
mənim də az-çox işimə yüksək qiymət verdiniz. Buna görə də Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Bu ön sözdə də, çıxışlarınızda da Siz dəfələrlə vurğulamısınız ki, «Dədə Qorqud» yalnız təkcə folklor və
ədəbiyyat abidəsi olmaqla qalmır, xalqımızın mənşəyini, tarixini, estetikasını, etik baxışlarını – bir sözlə, bütün
sahələrini əhatə edən bir abidə kimi çox önəmlidir. Bugünkü çıxışınızda da onu qeyd elədiniz ki, biz gələcək
tədbirlər haqqında da fikir söyləməliyik. Mənim də bəzi təkliflərim var və onları Sizin nəzərinizə, komissiya
üzvlərinin və burada toplaşanların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm.
Mənə elə gəlir ki, biz bir Dədə Qorqud akademiyası yaratmalıyıq. Mən bu təklifi irəli sürdüm. Bu akademiya
heç vəchlə Elmlər Akademiyasının humanitar institutlarına alternativ təşkil etməməlidir. Əksinə, bu akademiya
ictimai əsaslarla, həmin institutların iştirakı və köməyi ilə, bizim ali təhsil ocaqlarının köməyi ilə, əsas da odur
ki, Azərbaycandan kənarda yaşayan, Türkiyədən, Moskvadan, Orta Asiya respublikalarından olan
qorqudşünasların, türkoloqların iştirakı ilə yaranmalıdır.
Türkiyədən gələn alimlər də dedilər ki, biz bu məsələyə həm mənəvi, həm də maddi dəstək verməyə hazırıq və
bizim fikrimiz budur ki, həmin akademiya məhz Bakıda yaranmalıdır.
Bu akademiya nə ilə məşğul ola bilər? Əvvəla, «Dədə Qorqud» tədqiqatlarının, «Dədə Qorqud»un dünya
dillərinə tərcümələrinin, «Dədə Qorqud»un tanıdılması işləri ilə intensiv məşğul ola bilər. Amma mənim
fikrimcə, bu akademiya «Dədə Qorqud» çərçivəsindən çıxıb, ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimizin, türk
xalqlarının mədəniyyətinin bir çox məsələlərinin həll olunmasında yardımçı ola bilər.
Bu məsələlər nədir? Hörmətli prezident, bilirsiniz ki, hələ 30-cu illərdə Azərbaycanda Mahmud Kaşqarinin
«Divani-lüğət-it-türk» əsərinin mətni hazırlanıbdır. Rus dilində Dalın lüğəti məşhurdursa, bu lüğət türk xalqları
üçün daha əhəmiyyətlidir. Çünki o, yalnız lüğət deyil, - orada şeir parçaları, nümunələr var, - ümumiyyətlə, bir
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ensiklopediyadır. Amma təəssüf ki, hazırlanmış həmin mətn Azərbaycanda çap olunmadı, Türkiyədə çap edildi.
Sonra hətta özbəklər qabağa düşdülər, çap elədilər. Bu, qorqudşünaslar, türkoloqlar üçün su, hava kimi lazım
olan bir kitabdır. Yaxud, İbn Mühənnanın məhz Azərbaycan dilinə həsr olunmuş lüğəti, onun çapı. Akademiya
başqa bu kimi abidələrin də çapı ilə məşğul ola bilər.
Türk xalqlarının latın əlifbasının unifikasiya məsələsi – səslərlə hərflərin uyğunlaşdırılması məsələsi də çox
önəmli bir məsələdir. Əlbəttə, Azərbaycan dilindən söhbət gedirsə, biz «ə», «x» hərflərini saxlamaqla, - bu
hərflər bizə mütləq lazımdır, - eyni zamanda internet sisteminə girmək, əlaqələrin daha da intensivləşməsi üçün
birinci növbədə Türkiyədə olan əlifbanı, - bəlkə onlar yeni səslər, hərflər qəbul eləməklə, - bir unifikasiyaya
gətirmək vacibdir.
Türk xalqlarının terminologiyası məsələsi də çox vacibdir. Məsələn, türklər deyirlər ki, siz niyə «respublika»
deyirsiniz, «cümhüriyyət» demirsiniz? Halbuki «respublika» bizim söz olmadığı kimi, «cümhuriyyət» də bizim
söz deyil, ərəb sözüdür. Amma biz onların cavabında deyirik ki, siz niyə «mədəniyyət», «iqtisadiyyat»,
«siyasət» demirsiniz, «kültür», «ekonomi», «politika» deyirsiniz? Bəlkə də bu sözlər oturuşmuş sözlərdir.
Amma bir çox terminlər var ki, bunları uyğunlaşdırmaq, bir araya gətirmək vacib məsələlərdəndir.
«Dədə Qorqud»un təbliği məsələsi, Sizin göstərişinizlə park məsələsi, başqa məsələlər, filmlər çəkilir –
bunlar çox gözəl, önəmli məsələlərdir. Amma yəqin ki, gələcəkdə Bakıda Dədə Qorqud prospekti də olacaq,
metronun «Dədə Qorqud» stansiyası da olacaq və ən balacalarından başlayaraq, bəlkə də «Dədə Qorqud»la
bağlı oyuncaqlar, «Dədə Qorqud» personajlarının fiqurları hazırlanacaqdır.
Hörmətli prezident, mən başqa bir məsələyə keçmək istəyirəm. O da bizim uşaqlarla bağlı ədəbiyyatın yaranmasıdır. İndi 8-ci sinfə qədər dərslər latın əlifbası ilə keçirilir. Amma latın əlifbası ilə məktəbdənkənar
ədəbiyyat, demək olar ki, çox azdır. Ona görə bəlkə də gələn əsrin ilk ilini «uşaq ədəbiyyatı ili» elan edib bu
vasitə ilə uşaqlar üçün, - lap balacalardan başlamış 10-cu sinfə qədər uşaqları nəzərdə tuturam, - Azərbaycan
klassik ədəbiyyatının ən vacib əsərlərini latın əlifbası ilə çap etməyi təklif edirəm. Homerdən, Firdovsidən,
Şekspirdən, Puşkindən tutmuş bütün məşhur ədiblərin ən mühüm əsərlərini latın əlifbası ilə çap edib
oxucularımıza çatdırmaq vacibdir.
Burada Siz tərcümə məsələsinə toxundunuz, mən o barədə də bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Əvvəla,
əlbəttə, bizim ədəbiyyatın xarici ölkələrdə təbliği çox mühümdür. Mən Türkiyədə işləyərkən uzun zaman
çalışdım ki, orada heç olmasa Cəlil Məmmədquluzadənin kitabını buraxaq. O vaxtkı mədəniyyət naziri Fikri
Çağlar da bu barədə söz verdi, amma nədənsə alınmadı.
Lakin Türkiyəyə bu dəfəki səfərimdə bunu reallaşdırdıq. «Cümhuriyyət» qəzetinə əlavə olaraq Cəlil
Məmmədquluzadənin hekayələri, povestləri və pyeslərindən ibarət böyük bir kitab buraxılacaqdır.
İndiyə qədər Yazıçılar Birliyinin xətti ilə ingilis dilində Azərbaycan klassik şeirindən antologiya hazırlanıbdır.
YUNESKO xətti ilə fransız dilində Azərbaycan hekayələri nəşr olunacaqdır. Bu işdə Ramiz Abutalıbov da
iştirak etmişdir. Rus dilində də belə şeir, nəsr antologiyalarımızın nəşr olunması çox vacib məsələdir. Rus
dilində bizim 30-cu illərdə bir antologiyamız çıxıbdır. Elçin burada dedi, - Vasilyev istedadlı şair idi, amma,
əlbəttə, Sabir səviyyəsində şair deyildi. Sabiri tərcümə eləmək də asan məsələ deyildir. Amma o antologiyada
Nəsiminin «Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam» şeirini Konstantin Simonov, demək olar ki, eynilə, dahiyanə şəkildə tərcümə etmişdi: «V menya vmestyatsya oba mira, no v etot mir ya ne vmeşşus». Yaxud,
Füzulinin «Tutuşdu qəm oduna şad gördüyün könlüm» qəzəlini Antokolski eyni səviyyədə tərcümə etmişdi:
«Peçalyu serdtse sojjeno, sçastlivoye koqda-to serdtse». Vidadinin şeirini Simonov eyni səviyyədə tərcümə
eləmişdi. Əlbəttə, orada da zəif tərcümələr var idi.
Amma bu işi davam etdirmək lazımdır. Çünki rus dilində axırıncı antologiyanın çıxmasından, səhv
eləmirəmsə, qırx il keçibdir. Qədimlərdən bu günə qədər dövrü əhatə edən Azərbaycan şeir antologiyasının rus
dilində də nəşr olunması yaxşı olardı.
Hörmətli prezident, mən bilirəm ki, təklif vermək asan, bunları həyata keçirmək çətindir. Amma bir məsələni
də demək istəyirəm. Əgər Dədə Qorqud akademiyası yaratmaq təklifi, burada deyilən başqa təkliflər də nəzərə
alınarsa, bu işləri ancaq dövlət büdcəsinin üzərinə yıxmamalıyıq. Mənim fikrim budur. Sizinlə söhbətdə mən bir
neçə dəfə bu təklifi irəli sürmüşdüm ki, Azərbaycanda Sizin adınıza bir fond yaradılsa, çox yaxşı olar. Bizdə
imkanlı adamlar çoxdur. Amma bəziləri bu imkandan necə istifadə etməyi bilmir, digərləri bilmək istəmir,
bəzilərinə də yol göstərmək lazımdır. Amma belə bir fond olsa və ədəbiyyat, mədəniyyət, sənət sahəsi burada
mühüm yer tutsa, dövlət büdcəsinə artıq yük salmadan bütün bu tədbirləri həyata keçirmək olar.
Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm.
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F ə r a m ə z M a q s u d o v (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, dövlət komissiyası
sədrinin müavini, Milli Məclisin deputatı): Möhtərəm prezident!
Hörmətli iclas iştirakçıları!
Son günlər xalqımız möhtəşəm yazılı abidəmiz olan «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının 1300 illik yubiley
təntənələrinin böyük qürur hissi doğuran xoş təəssüratı ilə yaşayır. Biz çağdaş günlərimizə Qorqud əxlaqı,
Qorqud dili, Qorqud məkanı, Qorqud bahadırlığı zirvəsindən nəzər saldıq, müştərək gələcəyimizin ortaq siyasi,
iqtisadi və mənəvi dəyərlərinin istiqamətlərini müəyyən etdik.
Möhtərəm prezident! «Kitabi-Dədə Qorqud» yubileyi tədbirlərinin belə geniş miqyasda, türk dövlətləri və
türk xalqlarının gələcəyi üçün böyük siyasi və mədəni tutumu olan bir zəmində keçirilməsi Sizin otuz illik
mədəniyyət siyasətinizin parlaq təzahürüdür. Dil, din, mənəviyyat və dövlətçilik sahəsindəki tarixi
ənənələrimizlə müasir siyasi gerçəkliyi birləşdirməyin uzaqgörən, müdrik bəhrəsi kimi, «Kitabi-Dədə Qorqud»
tədbirləri xalqımızın tarixində özünəməxsus yer tutacaqdır.
Təntənəli yubiley mərasiminin yüksək tribunasından yubiley komissiyasının işinə, alimlərimizin, mədəniyyət
xadimlərimizin əməyinə verdiyiniz qiymətə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
«Kitabi-Dədə Qorqud» mərasimləri bizim milli birliyimizin təntənəsinə çevrildi. Xalqla onun öndəri
taleyüklü məsələlərdə bir düşünüb, bir danışır. Tariximizin ibrətamiz səhifəsinə çevrilmiş yubiley təntənəsində
türkdilli dövlətlərin başçılarının, dünyanın çeşidli ölkələrindən gəlmiş alimlərin, mədəniyyət xadimlərinin
çıxışları göstərdi ki, Siz türk xalqlarının güvənc yeri, müdrik öndərisiniz.
Son üç ildə keçirilmiş simpoziumlar, elmi tədqiqatların dərc olunmuş nəticələri, elmimizin tarixi nailiyyətləri
Azərbaycanı qorqudşünaslığın mərkəzi kimi beynəlxalq miqyasda təsdiq etməklə yanaşı, bu abidənin kompleks
şəkildə öyrənilməsinin vəzifələrini də müəyyən etdi.
Sonuncu beynəlxalq simpoziumda uzunmüddətli əməli fəaliyyət proqramı irəli sürülüb müzakirə
olunmuşdur.
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarını vahid türk mədəniyyəti və dünya sivilizasiyaları zəminində öyrənmək,
elmi araşdırmaların nəzəri tutumunu beynəlxalq elmi səviyyəyə yüksəltmək üçün akademiyanın «Dədə
Qorqud» folklor evində beynəlxalq qorqudşünaslıq mərkəzinin yaradılması məqsədəuyğundur. Bu beynəlxalq
elmi mərkəz dünya qorqudşünaslığını əlaqələndirməklə yanaşı, abidənin müasir dünya eposşünaslığı
kontekstində tədqiqinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirəcəkdir.
Buraya öncə abidənin elmi-tənqidi mətninin hazırlanması, bu məqsədlə beynəlxalq tərkibdə elmi redaksiya
şurasının təsis edilməsi, əsərin elmi-tənqidi mətninin dünya dillərinə tərcüməsi və nəşri məsələləri daxildir. Bu
mərkəz qorqudşünaslığın bütün dillərdə çıxan nümunələrinin kartotekasını və kitabxanasını yaradacaqdır.
«Kitabi-Dədə Qorqud» almanaxlarının nəşri, «Dədə Qorqud» lektoriyasının təşkili, internet xətti ilə informasiya
proqramının hazırlanması, dastanların bağlı olduğu digər abidələr, coğrafi məkanlar, xalqlar və tarixi hadisələrlə
əlaqədar kütləvi səciyyəli filmlərin çəkilişi də bu mərkəzin vəzifələrindən olacaqdır.
Beynəlxalq «Dədə Qorqud» mükafatının təsis edilməsi və hər iki ildən bir türkologiya sahəsindəki ən böyük
uğurlara görə verilməsi də təklif olunur. İpək yolu marşturu ilə «Dədə Qorqud» dastanı festivallarının
keçirilməsi bu abidənin geniş coğrafi ərazidə təbliği məqsədi daşıyacaqdır.
Qorqudşünaslıq sahəsində görüləcək tədbirlərin həlledici məqamı elmi araşdırmaların nəzəri vüsətindən
asılıdır. Yeni qorqudşünaslıq müasir elmi-metodoloji və təhlili prinsipləri olan humanitar təfəkkürün zəminində
meydana çıxmalıdır. Bu gün akademiyada tarixçi, etnoqraf, ədəbiyyatşünas, dilçi, filosof və sənətşünaslarımızın
apardıqları araşdırmaların yeni nəticələrindən «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının kompleks tədqiqində
səmərəli istifadə etməyin yollarını arayırıq.
İndi nəşrinə başladığımız çoxcildlik «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»ndə «Kitabi-Dədə Qorqud» xüsusi yer
tutmuşdur. Ədəbi fikrimizin fakt və hadisələrində Dədə Qorqud ənənələrini əyaniləşdirən ideyalar, bədii
düşüncə elementləri, dil və poetika məqamları önəmli yer tutur.
Digər tərəfdən, dastanın Şərq ictimai-bədii təfəkkür işığında öyrənilməsi üçün Mahmud Kaşqarinin «Divanilüğət-it-türk», Yusif Balasaqunlunun «Qutadqu-bilik», Əbülqazi Bahadır xanın «Şəcəreyi-tərakimə» əsərləri, o
cümlədən oğuznamələrin nəşri və tədqiqinin genişləndirilməsi zərurəti meydana çıxır. Yeni tədqiqatların elmi
nəticələri işığında ortaq türk ədəbi dili, ümumtürk əlifbası, ortaq terminologiya kimi məsələlərə baxılması
ümumi işimizə şəksiz, fayda verəcəkdir.
Şübhəsiz, saydığımız mövzu və mətləbləri müasir düşüncə tərzinə malik, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinə
bələd olan mütəxəssislər həll etməlidirlər. Bu istiqamətdəki kadr hazırlığı da strateji proqramın tərkib hissəsidir.
Möhtərəm prezident! «Kitabi-Dədə Qorqud»un yubileyinin keçirilməsi haqqında Sizin fərmanınız, əslində,
bütün tariximizi, ədəbi-mədəni keçmişimizi öyrənməkdə yeni bir mərhələnin ideya-siyasi və nəzəri-metodoloji
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əsaslarını yaratdı. Ümumtürkoloji və azərbaycanşünaslıq məqamlarının dialektik əlaqəsi, bir-birini tamamlaması
ideyası Sizin verdiyiniz fərmanda öz dəqiq ifadəsini tapmışdır.
Sizi əmin edirəm ki, alimlərimiz tövsiyələrinizi əsas tutaraq, mənəvi irsimizin tədqiqi və təbliğində bütün
imkanlarını səfərbər edəcəklər.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə (Azərbaycanın xalq şairi, dövlət komissiyasının üzvü, Milli Məclisin
deputatı): Hörmətli prezident!
Hörmətli iclas iştirakçıları!
Burada yubileylə əlaqədar nə qədər ki, söz deyildi, hamısı ilə şərikəm və hamısının altından böyük
məmnuniyyətlə imza atmağa razıyam, imza ata bilərəm. Bizim yoldaşlarımız çox gözəl danışdılar, yubileyə
yekun vurdular. Mən Sizin yadınıza yalnız bir cəhəti salmaq istəyirəm.
Hörmətli prezident!
Rəşad Gənc Sizinlə görüşəndə gözəl bir söz dedi. O dedi ki, bu yubiley bizi özümüzə, milli idraka qaytardı,
milli idrakımızı yadımıza saldı. Həqiqətən, bu yubileyin bir cəhəti xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, millət özünü
tanıdı. Millət bildi ki, dədəsi, atası kimdir. Haradan gəldiyini bilməyən haraya gedəcəyini bilməz.
Gizli deyil, Siz dünənki müşavirədə bir neçəsini danladınız ki, ana dilində danışa bilmirlər, çünki onlar ana
dilində təhsil almayıblar. Gizli deyil ki, bu gün də ana dilində təhsil almayanlar var. Mənə elə gəlir, bu adamlar
da ayıldı, onlarda da milli şüur tərpəndi ki, mənim atam, babam kimdir. Bu mənada bu yubileyin çox böyük
əhəmiyyəti oldu.
Mən istəyərdim ki, burada bir məsələni də Sizə xatırladam. Bizim komissiyanın iclaslarından birində mən
çıxış edib dedim ki, siz nəzərdə tutduğunuz tədbirlər bizə maddi cəhətdən baha başa gələ bilər. İndiki müharibə
şəraitində, maddi durumumuzun aşağı olduğu şəraitdə bunu bəlkə bir az qısaldaq. Bu günə etiraf etməliyəm ki,
bizim qazandığımız daha çox oldu. Mən maddi tərəfini nəzərə alırdım, amma elə şeylər var ki, onları maddi
tərəziyə qoymaq lazım deyil.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni qazandığımız itirdiyimizdən çox oldu.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bəli, qazandığımız itirdiyimizdən çox oldu. Doğrudur, bu kitabların,
ensiklopediyanın nəşr olunması, xarici ölkələrdən adamların gəlməsi, təşkil edilən ziyafətlər üçün müəyyən xərc
çəkilir və bu, bizim büdcəmizdən gedir. Amma nəticə nə oldu? Nəticə o oldu ki, biz özümüzü türkşünaslığın
paytaxtı kimi tanıtdıq və göstərdik ki, biz kimik. Bütün dünya bizim kimliyimizi tanıdı.
Mənə elə gəlir, yoldaşlar – Anar müəllim də, Elçin müəllim də burada tamamilə doğru dedilər ki, bu işi
davam etdirmək lazımdır. Onu dayandırmaq olmaz.
Mən bir-iki qeydimi də demək istəyirəm. Bəzi kitablara baxdım, oradakı şəkillərdə, xüsusən gözlərin
qıyılmasında bir sıra Orta Asiya əlamətləri vardır. Bilmirəm, buna diqqət yetirmisiniz, yoxsa yox.
Orta Asiya xalqları tərəfindən indi təzə bir məsələ qaldırılıb ki, azərbaycanlılar buna sahib oldular, amma
əslində guya bu, Azərbaycan abidəsi deyildir. Mən azərbaycanlı olduğuma görə demirəm, «Kitabi-Dədə
Qorqud»da adı çəkilən coğrafi adların özü göstərir ki, bu abidə Azərbaycana məxsusdur. O gözüqıyıqlıq
məsələsini dedim, bilmirəm, fikrim sizə aydındır, yoxsa yox. Mənə elə gəlir ki, rəssamlar buna diqqət yetirməlidirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə aydındır. Bizdə qıyıq göz yoxdur.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bizdə qıyıq göz yoxdur. Biz bir az Avropaya meylliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Heç Avropada da belə göz yoxdur. Bizim gözümüz azərbaycanlılar gözüdür. Mən
hesab edirəm, məmnun olmalıyıq ki, gözümüz də, insanlarımız da gözəldir.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Özümüz də gözəlik. Amma mən bəzi şəkillərdə o gözüqıyıqlığı gördüm.
Rəssamlarımız bunu nəzərə almalıdırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən düz deyirsən. Görünür, xəta ediblər.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bu məsələdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Anar müəllim dedi ki, biz kompleks
düzəldirik. Mən bunu bilmirdim. Əgər o düzələcəksə, biz rəssamlarımıza, heykəltəraşlarımıza bunları izah
etməliyik ki, göz məsələsində ehtiyatlı olsunlar.
Doğrudan da o yubiley gecəsi xariqüladə bir gecə idi. Mən həmin yubiley gecəsinin bədii hissəsini nəzərdə
tuturam. Oradakı dağ, dağın başındakı məşəl, Dədə Qorqudun gəlməsi və türk xalqlarının hərəsindən bir dahinin
gəlməsi – bütün bunlar son dərəcə gözəl düşünülmüşdü və hamını heyran qoydu. İnanın ki, mən həqiqətən
ağladım. Öz millətimin, tariximin böyüklüyünə məndə bir qürur hissi yarandı. Ona görə Sizə təşəkkürümüzü
bildiririk, çox sağ olun.
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Amma mənim yenə də bir qeydim var. Mən eşitdim ki, həmin tamaşanı Türkiyəyə aparmaq istəyirlər. Əgər
onu Türkiyəyə aparmaq istəyirlərsə, oradakı çərkəzi paltar məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Çərkəzi geyim
bizim milli paltarımız deyildir. Yəni o, Dədə Qorqud dövrünün paltarı deyildir. Bu bizə ləzgilərdən və ya
haradan gəlibsə, mən bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, bu paltar bizə sonralar, bəylik dövründə gəlibdir. Bu
məsələdə də bir az ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Burada çox ciddi bir məsələ qaldırıldı. Hörmətli prezident, Siz də həmin məsələyə öz münasibətinizi
bildirdiniz. Tərcümə məsələsi bizim həmişə yaralı yerimiz olubdur. Amma etiraf etmək lazımdır ki, Sovet
İttifaqı dövründə bu iş Yazıçılar İttifaqı nəzdində gedirdi. Məsələn, mənim 14 kitabım rus dilinə tərcümə
olunubdur. Bu, böyük məsələ idi. İndi bu məsələlərin həllinə bizim maddi imkanımız yoxdur. Bilmirəm, hazırda
bunu təşkilati cəhətdən necə etmək mümkündür, amma bizim buna çox böyük ehtiyacımız var.
Mən burada əyləşənlərdən soruşmaq istəyirəm. Məsələn, mən Nizami Gəncəvinin əsərlərinin rus dilinə
tərcüməsinin hansı səviyyədə olduğunu deyə bilmərəm, çünki rus dilinin incəliklərini yaxşı bilmirəm. Amma
Azərbaycan dilinə tərcümədə də qüsurlar çoxdur. «Leyli və Məcnun», «Xosrov və Şirin» əsərlərinin tərcüməsi
nisbətən yaxşıdır. Amma biz Cavad Heyətlə birlikdə oturmuşuq, onları tutuşdurmuşuq, Nizami Gəncəvinin
əsərlərinin Azərbaycan dilinə belə tərcüməsi kafi deyildir. Nizami kimi dahinin əsərlərinin öz ana dilinə
tərcüməsinin kafi səviyyədə olmaması böyük qüsurdur.
Dədə Qorqud akademiyasının yaradılması məsələsini siz bilərsiniz. Mən bu barədə fikrimi deyə bilmərəm.
Amma istəyirəm bir məsələni deyim. Hörmətli prezident, «Divani-lüğət-it-türk» əsərinin bu vaxta qədər
dilimizdə olmaması çox böyük qüsurdur. Bu əsər bütün türkdilli xalqların dillərinə tərcümə edilibdir. O,
Türkiyədə çox gözəl nəşr olunubdur. Bu əsər məndə var.
Başqa vaxt deməyə imkanımız olmur, istəyirəm bir məsələni də deyim. Azərbaycanın orta məktəblərində
artıq latın əlifbasına keçiblər. Yəni mənim nəvələrim artıq latın əlifbasını öyrənirlər. Amma mənim nəvələrim
evimdə olan, kiril əlifbası ilə nəşr edilmiş kitabları oxuya bilmirlər. Yadımda qalmadı, Anar müəllim, yoxsa
Elçin müəllim bu məsələni qaldırdı. Heç olmasa klassiklərimizin əsərləri latın qrafikası ilə nəşr olunmalıdır.
Yəni uşaqlarımız dərsdənkənar vaxtlarda klassiklərimizi oxuya bilmirlər.
Hörmətli prezident, mənə elə gəlir ki, biz tamamilə latın qrafikasına keçməliyik. Qəzetlərə tapşırıq vermək
lazımdır. İqtidar qəzetləri latın qrafikasına keçə bilmirlər, ona görə ki, onda onları oxuyan olmaz. Eləcə də
müxalifət qəzetləri bir-biri ilə rəqabətdədir. Onların bəziləri əvvəllər bir səhifəni latın əlifbası ilə verirdilər. İndi
buna da əməl etmirlər, çünki hamı istəyir ki, onun qəzeti daha çox oxunsun. Amma 20 yaşından yuxarı olan
adamlar latın əlifbasını bilmirlər. Türklər mənə deyirlər ki, Atatürk zamanında əski ərəb əlifbasından latın
əlifbasına keçmək məsələsi bir ildə həll olundu. Mənə elə gəlir, biz də bu barədə düşünməliyik, qəti qərar qəbul
etməliyik. Bizim mətbuatımız latın əlifbasına keçməlidir. Əks halda, bu iş çox axsayacaqdır. Bizim 16-17 yaşlı
cavanlarımız klassik ədəbiyyatımızla tanış deyillər. Bu qədər.
Diqqətinizə görə sağ olun. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəxtiyar müəllim, birincisi, düz deyirsiniz ki, vaxtilə sizin kitablarınız rus dilinə
tərcümə olundu. Bu, çox əhəmiyyətlidir. Çünki bu gün hamı etiraf etməlidir ki, Rusiya böyük bir ölkədir. Rus
dilindən həm Rusiyada, həm də keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanında istifadə olunur, həmişə də istifadə
olunacaqdır. Buna görə də bu gün məmnun olmalıyıq ki, o vaxtlar biz ədəbiyyatımızın çox hissəsini, o cümlədən müasir yazıçılarımızın, şairlərimizin əsərlərini rus dilinə tərcümə edə bildik. Dediniz ki, sizin 14 kitabınız
rus dilinə tərcümə olunubdur. Bu, çox gözəldir. İndi sizin bir kitabınız da ingilis dilinə tərcümə olundu.
Elədirmi?
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bəli, indi rus dilinə tərcümə yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir kitabınız ingilis dilinə tərcümə edildi. Amma gələcəkdə də olacaqdır.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Allah qoysa.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz Nizaminin əsərləri haqqında danışdınız. Bəlkə də burada xatırlayanlar var, mən
keçmiş zamanlarda bu barədə bir neçə dəfə demişəm. Gərək bizim yazıçılar yaddan çıxarmasınlar ki, 1970-ci
illərdə mənim təşəbbüsümlə Nizaminin əsərlərinin hamısı Moskvada «Xudojestvennaya literatura» nəşriyyatında
neçə cilddə rus dilində nəşr olundu. İstəmirəm ki, siz mənim bu sözlərimi özümü tərifləmək kimi qəbul edəsiniz,
amma bunlar tarixi hadisələrdir. Gərək bunlar unudulmasın. Biz bunu etdik. Bəli, bunu mən etdim. Burada qərar
qəbul etdik, bilirsiniz ki, «Xudojestvennaya literatura» nəşriyyatı bunu çətinliklə nəşr etdi.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, orada giriş sözünü yazmağı da Sizə təklif etmişdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, indi olan-olub, keçən-keçib, həmin o nəşriyyat mənə bir neçə dəfə müraciət
etdi ki, bu işin təşəbbüskarı bir halda sizsiniz, ona giriş sözünü siz yazın. Hətta onun bir neçə variantını da yazıb
mənə gətirdilər. Əvvəldən dedim ki, mən nə şairəm, nə yazıçıyam, - siyasət adamıyam. Olur ki, bəziləri özlərinə
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aid olmayan işlərdə iştirak edirlər. Ola bilər, mən yazım, bəlkə də hesab edirsiniz ki, bununla nəşriyyatın hörməti
qalxacaqdır. Amma mən özüm bunu rəva görmürəm. Mən göstəriş verdim ki, qoy, bunu Mirzə İbrahimov yazsın.
Bu, tarixi həqiqətdir, onu hamı bilməlidir.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Cənab prezident, onu hamı bilir ki, o vaxt Maksim Qorkinin «Seçilmiş
əsərləri»nin 8 cildliyini növbəti beşilliyin planına keçirdilər, amma Nizaminin 5 cildliyini həmin ilin planına
saldılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz bunu etdik. Sizə onu da demək istəyirəm ki, mən bu işə Azərbaycanda
başladım, amma sonra Moskvaya getdim. Bunun başlanğıcı mən Azərbaycanda işləyəndə qoyuldu. Amma
sonrakı dövr mən Moskvada işlədiyim vaxta düşdü. Bunun da bizə xeyri dəydi. Çünki mən Baş nazirin birinci
müavini vəzifəsini apardığım zaman – kitabları nəşr edən mətbuat komitəsi var idi – mətbuat komitəsi tamamilə
mənə bağlı idi. Yəni ona mən rəhbərlik edirdim, nəşriyyatlar mənə bağlı idilər. Ona görə də Azərbaycanda
olduğum vaxtdan daha çox orada imkanım və təsirim var idi. Mən bunu edirdim, vaxtaşırı mənim yanıma
gəlirdilər, gətirib göstərirdilər.
O vaxtlar bu işlə bir gürcü xanım məşğul olurdu. O, şərqşünas idi, adı, familiyası indi yadımdan çıxıbdır. O
da, başqaları da mənə deyirdilər ki, Nizaminin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsi keyfiyyətli deyil. Burada da
səbəb var. Səbəb də ondan ibarətdir ki, İkinci dünya müharibəsindən əvvəl qərar çıxarılmışdı ki, Nizaminin 800
illik yubileyi olsun. İkinci dünya müharibəsi ortaya düşdü. Xatirinizdədir, müharibə qurtarandan sonra
Nizaminin yubileyi 1948-ci ildə qeyd edildi. Ola bilər, çoxları yaddan çıxarıblar, amma hamısı mənim
xatirimdədir. Müharibə təzəcə qurtarmışdı ki, bu kitabları çox təcili tərcümə etməyə başladılar.
O vaxt Azərbaycan hökuməti – indi bunu da qeyd etmək lazımdır ki, o zaman Azərbaycanın başçısı Mircəfər
Bağırov idi – qərar qəbul etdi və Rusiyadan bir çox dəyərli şairlər, tərcüməçilər buraya dəvət olundular. Onlar
demək olar ki, burada aylarla yaşadılar və bu tərcüməni etdilər. Yəni vaxt çox dar idi. Onlar nə qədər yüksək
səviyyəli, bilikli yazıçılar, şairlər, tərcüməçilər olsaydılar da, vaxt sıx idi. Ona görə də kim necə bacarırdı, o cür
də tərcümə etdi. Biz Nizamini fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə etmişik, onlar da bunu Azərbaycan
dilindən rus dilinə tərcümə etdilər. Bilirsiniz, əlbəttə, ona görə də burada çoxlu itkilər vardır.
Deyəsən, «Sirlər xəzinəsi» poemasını Marietta Şaginyan tərcümə edibdir. Mən bunu əvvəl də bilirdim.
Ancaq 1975-ci ildə biz Bakıda sovet ədəbiyyatı günləri keçirəndə o, buraya gəlmişdi. Mən onunla bir neçə
görüş keçirdim. Bu barədə mənə ətraflı danışdı ki, onlar 1947-1948-ci illərdə burada nə qədər yaşayıblar və bu
kitabların tərcüməsi ilə məşğul olublar. Həmin poemanı da o tərcümə edibdir.
Yəni mən bu bir neçə tarixi faktı deməklə birdirmək istəyirəm, - burada həqiqət var ki, Nizaminin əsərlərinin
rus dilinə tərcüməsində də, Azərbaycan dilinə tərcüməsində də qüsurlar var. Baxmayaraq ki, o vaxt bunu fars
dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edən şairlərimiz, tərcüməçilərimiz fars dilini yaxşı bilirdilər, indikilərdən də
yaxşı bilirdilər. Təbiidir ki, bax, bunlara görə indi müstəqil Azərbaycan Respublikası kimi bizim qarşımızda
duran vəzifə bu qüsurları aradan götürməkdən ibarətdir. Ancaq bunun üçün nə qədər vəsait, vaxt lazımdır.
Mən bununla onu demək istəmirəm ki, biz bu işi kənara qoymalıyıq. Biz perspektiv bir plan yaratmalıyıq.
Siz bu barədə danışdıqca mən belə bir fikrə gəldim: biz «Kitabi-Dədə Qorqud»dan başqa, bir perspektiv plan
yaratmalıyıq ki, bəlkə 10,15,20 il ərzində bunlar tədricən həyata keçirilsin. Biz bunun əsasını qoymasaq, bizdən
sonra gələn nəsillər üçün bu, daha da çətin olacaqdır.
Bilirsiniz, nəsillər dəyişdikcə, bu şeylərin bəziləri unudulur. Məsələn, mən bunları sizə danışıram, çünki
onların canlı şahidiyəm. Bilmirəm, burada oturanlardan mən yaşda olan var, yoxsa yox. Bu məsələlərin canlı
şahidi olan bir-iki nəfər tapmaq mümkündür. Məsələn, 1948-ci ildə Nizaminin yubileyində iştirak edən adam
var?
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Mən iştirak etmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Daha kim var, əlini qaldırsın. Demək, Kamal Talıbzadə də iştirak edib.
Məsələn, Rəsul Rza iştirak edib, amma Anar iştirak etməyib. İlyas Əfəndiyev iştirak edib, lakin Elçin iştirak
etməyib. Bülbül iştirak edib, ancaq Polad iştirak etməyib. Başa düşürsünüz də?
Yəni zaman keçdikcə, nəsillər dəyişdikcə bəzi dəyərlərin əhəmiyyətini itirirlər. Bəzən də elə insanlar
meydana gəlir ki, deyirlər, - bu nədir, bunu o yana, onu bu yana at. Gəlin açıq danışaq, 7-8 il bundan əvvəl
bizim tariximizə fikir verən var idimi? Bəxtiyar Vahabzadə düz deyir, tariximizə fikir verə bilən gərək milli
ruhlu adam olsun. Milli ruhu, kökü olmayan və öz ana dilini, milli-mənəvi dəyərlərini dərk edə bilməyən adam
bunu etməz. Bizdə belələri var. Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti vaxtında küçədən hakimiyyətə gələnlər belə hesab
edirdilər ki, Azərbaycanın nə tarixi, nə mədəniyyəti bunlar üçün maraqlıdır, onlar üçün yalnız hakimiyyətləri
maraqlıdır.

405

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Bəxtiyar müəllimin fikirlərindən mənim beynimə gəldi, hesab edirəm ki, doğrudan da bəlkə böyük bir
perspektiv plan hazırlayaq. Yenə də deyirəm, orada yazmaq olar ki, 5 ilə nə etmək, 10 ilə nə etmək, 15 ilə nə
etmək olar, yaxud 20-30 ilə nə etmək olar ki, gələcək nəsillər üçün bunun əsasını qoyaq. Gələcək nəsillər
millətimizə vəfalı olsalar bunları irəli apararlar, olmasalar da hər halda, biz öz borcumuzu yerinə yetirmiş olarıq.
Amma güman edirəm, gələcək nəsillərə qədər bunları həyata keçirməyə bizim – sizin də, mənim də öz imkanlarımız da vardır. Biz bunların çoxunu həyata keçirəcəyik.
Daha kim danışmaq istəyir? Vilayət Quliyev, buyur.
V i l a y ə t Q u l i y e v (Xarici işlər naziri, Dövlət Komissiyasının üzvü, Milli Məclisin deputatı):
Möhtərəm cənab prezident!
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının yubileyinin yüksək səviyyədə keçirilməsi ilə əlaqədar burada deyilən
fikirlərlə razılaşmaq lazımdır.
Təbii ki, bu yubiley bizim mədəniyyətimizin qədimliyini, özünəməxsusluğunu göstərməklə qalmadı, onun
yüksək səviyyədə təşkili eyni zamanda Azərbaycana müəyyən siyasi dividendlər də qazandırdı. Mən ikicə faktı
qeyd eləmək istəyirəm. YENESKO-nun baş direktoru Sizin dəvətinizlə ilk dəfə keçmiş sovet respublikalarından
birinə gəldi. Ümumiyyətlə, bu, onun dünyanın bu hissəsinə ilk səfəri idi. Bu səfərdən sonra onun gəldiyi qənaət
belə oldu ki, Azərbaycan həqiqətən qədim, zəngin, özünəməxsus mədəniyyətə malikdir və YUNESKO-nun tədbirlər
proqramında Azərbaycanla bağlı səhifələr bundan sonra daha da çox üstünlük təşkil etməlidir.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi cənab Jak Bomel dəfələrlə ölkəmizə gəlmişdir. O, «Dədə
Qorqud»la bağlı keçirilən tədbirlərə sözün həqiqi mənasında heyran qaldığını bildirdi və bir daha belə bir
inamını vurğuladı ki, Azərbaycan təkcə tarix baxımından, coğrafi baxımdan yox, mədəniyyət baxımından,
intellektual potensial baxımından da Avropanın bir hissəsidir və Avropa Şurasına ən yaxın zamanlarda üzv
olmağa layiqdir.
Bildiyiniz kimi YUNESKO qarşıdan gələn XXI əsrin ilk on ilini «Dünya sülh mədəniyyəti illəri» elan
etmişdir. Bu illərdə dünyada sülhə, barışa, humanist dəyərlərə üstünlük verilməsi ön plana çəkiləcək, əsas diqqət
mərkəzində olacaqdır. Təbii ki, «Dədə Qorqud»un yubiley tədbirlərinin, təntənələrinin də bütün bu illərdə
davam etməsi əlamətdar bir hadisəyə çevriləcəkdir.
Eyni zamanda YUNESKO özünün 2000-2001-ci illər üçün tədbirlər proqramına Azərbaycanla bağlı daha bir
mühüm yubileyi daxil etmişdir. Biz bu günlərdə Parisdə bu haqda məlumat almışıq. Bu da orta əsrlərin böyük
filosofu, alimi, humanist ziyalısı Nəsirəddin Tusinin anadan olmasının 800 illiyinin dünya miqyasında qeyd
edilməsi barədədir. Hesab edirik ki, bu, «Dədə Qorqud» yubileyinin ab-havasının, ruhunun davam
etdirilməsidir. Çünki Nəsirəddin Tusi dünyanın elm tarixinə ilk növbədə böyük humanist kimi daxil olmuşdur.
Onun əsərləri, xüsusilə riyaziyyata, astronomiyaya, həndəsəyə dair əsərləri orta əsr Avropa alimlərinin stolüstü
kitabları idi. O, eyni zamanda böyük moralist, böyük siyasətçi idi. Cənab prezident, yəqin ki, Sizin yaxın
vaxtlardakı müvafiq sərəncamlarınızla, «Kitabi-Dədə Qorqud» yubileyinin davamı kimi, YUNESKO
çərçivəsində Nəsirəddin Tusinin yubileyinin qeyd olunması, ümumiyyətlə, orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatının,
mənəviyyatının, elminin diqqət mərkəzinə gətirilməsi də öz yerini tutacaqdır.
Diqqətinizə görə sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Artıq mən göstəriş vermişəm, Nəsirəddin Tusi haqqında fərman hazırlanır.
G ö v h ə r B a x ş ə l i y e v a (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru,
dövlət komissiyasının üzvü, filologiya elmləri doktoru): Mən Baxşəliyeva Gövhər, Şərqşünaslıq İnstitutunun
direktoruyam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səni tanımadım. Bilirəm, o vaxtlar mənim qızımla bir yerdə oxuyubdur, mən bunu
tez-tez görürdüm. Zaman keçir, insan dəyişilir. Atası da vaxtilə bizdə maliyyə naziri idi – Baxşəliyev. Bəli, 70ci illərdə mənim işlədiyim zaman. Onun qızı da mənim qızımla bir yerdə universitetin şərqşünaslıq fakültəsinin
ərəb bölməsində oxuyurdu. Özü də yaxın əlaqələri olubdur. Sonra ayrı düşüblər.
G ö v h ə r B a x ş ə l i y e v a: Aspiranturaya da bir yerdə daxil olmuşduq, minimumları da bir yerdə
vermişdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən də Moskvada qurtarmısan?
G ö v h ə r B a x ş ə l i y e v a: Xeyr. Sevil burada daxil oldu, sonra Moskvaya getdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, burada daxil oldu, sonra Moskvaya getdi. Yaxşı, buyur.
G ö v h ə r B a x ş ə l i y e v a: Çox sağ olun. Cənab prezident, ilk növbədə mən bizim ulu abidəmiz,
«Dədə Qorqud»un yubileyinin bu miqyasda qeyd olunması üçün yaratdığınız şəraitə görə institutumuzun
əməkdaşları adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Siz bu tədbirlə adınızı Azərbaycan mədəniyyətinin,
ədəbiyyatının, tarixinin səhifələrinə bir daha, bir daha qızıl hərflərlə yazmış oldunuz.
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Mən bir məsələ üzərində dayanmaq istərdim. Burada tərcümə mərkəzi haqqında danışıldı. Cənab prezident,
bu, bizim ən ağrılı nöqtələrimizdən biridir. Bizim işçilər, əməkdaşlar Avropa ölkələrinə az-çox gedirlər, Parisin
kitabxanalarında işləyirlər. Onlar çox böyük ağrı hissi ilə qayıdırlar ki, o ölkələrin kitabxanalarında Azərbaycan
haqqında məlumat, demək olar, yox dərəcəsindədir.
Məsələn, bu yaxınlarda bir əməkdaşımız Oksforddan qayıtmışdır. O dedi ki, Ermənistan haqqında,
ermənilərin tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı haqqında qalaq-qalaq kitablar var. Azərbaycan haqqında isə yalnız
nazik bir kitabça var, o da Azərbaycanın İngiltərədəki səfirliyi tərəfindən hazırlanıbdır.
Cənab prezident, Avropa, Qərb mütəxəssisləri əsər yazanda, - düzdür, indi internetdən də məlumat alırlar,
amma orada da bizim haqqımızda material azdır, - ilk növbədə kitabxanalara müraciət edirlər. Həmin
kitabxanalarda isə bizim haqqımızda material yox dərəcəsindədir.
Odur ki, yaradılacaq tərcümə mərkəzi bəlkə bu işlərə də fikir versin. Təkcə Azərbaycanın abidələrinin,
ədəbiyyatının tərcüməsi ilə kifayətlənməsin, həm də Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə, bir sözlə, keçmişinə,
bu gününə aid mütəmadi olaraq, planlı şəkildə materiallar hazırlasın. İri həcmli kitablar mümkün deyilsə, ingilis
dilində kiçik həcmli, kitabça şəklində kitablar hazırlayıb dünyanın bütün məşhur kitabxanalarına göndərsin. Özü
də bu iş müntəzəm görülsün. O kitabxanaları bizim haqqımızda əsərlərlə doyurmalıyıq.
Dünya ictimaiyyəti Azərbaycan haqqında həqiqətləri bilməlidir. Cənab prezident, Azərbaycanı dünyaya
birinci olaraq Siz tanıtdınız, böyük iş gördünüz. Dünyada «Azərbaycan» deyəndə ilk növbədə, demək olar, Sizi
nəzərdə tuturlar. Ancaq Azərbaycan haqqında materiallar da yayılsa, biz informasiya boşluğundan bir növ
çıxmış olarıq.
Burada tərcümə mərkəzi barədə dedilər. Bilirsiniz ki, daha peşəkar mütəxəssislər akademiyadadır. Şərq
dillərinə tərcüməni bizim institut öz üzərinə götürə bilər.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə belə gəlir ki, burada çox danışmaq olar. Ancaq əsas fikirlər bildirildi. Ona
görə də mən bir neçə kəlmə söz deyərəm, bununla da bitirərik. İndi daha da çox iş görmək lazımdır, nəinki
danışmaq.
Ancaq öncə bir şeyi sizinlə məsləhətləşmək istəyirəm, - görürəm, burada çoxlu dilçilər, ədəbiyyatçılar var.
Dünən mən burada bizim mühüm bir sahəmiz olan hava limanında qüsurlar, nöqsanlar və bizi çox narahat edən
hallar ilə əlaqədar müşavirə keçirirdim. Yəqin ki, siz onu televiziya ilə izləyə bilmisiniz.
Bu, hər bir insana aiddir, bu məni ağrıdır. Ona görə də dünən müşavirəni də sərt keçirdim və bizim nazirləri
çox ciddi tənqid etdim. Bəzilərinə də töhmət verdim.
Ancaq orada bir şey mənim ağlıma gəldi. Yəni onu çoxdan deyirdim. Yadınızdadır, biri çıxış edəndə başladı
ki, nə bilim, «Əsgərov cənabları, Rəsizadə cənabları». Düzdür, ədəbiyyatçı kimi, Vilayət Quliyev bu barədə
mənim fikrimin düzgün olduğunu təsdiq etdi. Amma yenə də demək istəyirəm: bu «cənabları» sözü haradan
çıxıbdır? Niyə biz «cənabları» sözünü işlədirik, cəm şəklində müraciət edirik – cənabları? Vaxtilə biz birbirimizə «yoldaş» deyirdik. Sonra bəziləri dedi ki, gəlin bir-birimizə «bəy» deyək. Keçmişdə bizdə «cənab»
olub, «ağa» olubdur, elədir? «Bəy» sözü də olubdur. Yeni dövrdə «cənab» dünyada hər yerdə işlənilən sözdür.
Ruslar da deyirlər «qospodin», məsələn, ingilisdillilər də deyirlər «mister». Yaxud ukraynalılar, polyaklar «pan»
deyirlər, gürcülər «batono» deyirlər. Bunlar hamısı bir- mənalı sözlərdir. Bizdə də «cənab» sözü var. Məsələn,
cənab Vahabzadə, cənab Anar, cənab Fəraməz Maqsudov. Amma deyəndə ki, «Əsgərov cənabları», «filan
cənabları» - bu, neçə ildir mənim qulağımı deşir. Baxıram – televiziyada ona deyirlər «cənabları», buna deyirlər
«cənabları». Fikirləşirəm ki, a balam, bu, bir adamdır, niyə buna «cənabları» deyirlər? Bu, bir neçə adam deyil
ki!
Vilayət Quliyev dünən məlumat verdi ki, keçmişdə şahlara, padşahlara müraciət cəm şəklində olubdur. Bu
həqiqətdir. İndi də var. Amma bu, müraciət forması deyildir. Rəsmi görüşlərdə dövlət başçısı dövlət başçısına
müraciət edəndə belə deyir, məsələn, bizim dilimizdə «zati-aliləri» sözü var, rus dilində «vaşe
prevosxoditelstvo» var. Amma bu, deyəsən, Qərb dillərində heç yoxdur. (Yerdən – «ekselens» sözü var).
«Ekselens»i də çox işlədirlər, bizim türk qardaşlarımız da çox işlədirlər.
Bu, rəsmi hallardadır. Amma biz bir-birimizə müraciət edirik ki, cənab Anar, cənab Bəxtiyar müəllim, bəlkə də «cənab» deyəndə «müəllim» demək lazım deyildir, - cənab Elçin, cənab Ramiz. Bu, bəs deyilmi?
«Cənabları» sözündən biz xilas ola bilərik, yoxsa yox? Ya dünən mən səhv eləmişəm? Yəni siz ədəbiyyatçı,
dilçi kimi, dünən mənim dediyim sözləri təsdiq edirsinizmi? (Yerdən səslər – bəli). Onda xahiş edirəm, gəlin bu
«cənabları» sözünü aradan çıxardaq.
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Mən dünən dedim, mənə də «cənabları» demək lazım deyildir. Elə «cənab prezident» deyin – qurtardı getdi,
«cənab Heydər Əliyev» deyin – qurtardı getdi. İstəmirəm mənə nə «yoldaş» desinlər, nə «Heydər Əliyeviç»
desinlər. Keçmişdəki kimi bəziləri indi də deyirlər. Düzdür, mən bunun qabağını kəsirəm.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Amma mümkün olmur, yenə «Heydər Əliyeviç» deyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən ki, görürsən, mən dərhal ağzından vururam. Bilirsiniz, bu inersiyadır,
öyrəniblər.
Demək, bu məsələni də mən sizinlə yoxladım. Fikrimin düz olduğunu aydınlaşdırdım.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli dostlar!
Xanımlar və cənablar!
Mən hesab edirəm, biz bu gün «Kitabi- Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar üç il
bundan əvvəl başladığımız işə yekun vuraraq hamımız eyni fikirdəyik ki, birincisi, həqiqətən biz bu yubileyin
keçirilməsi ilə əlaqədar düzgün qərar qəbul etmişik. İkincisi, bu üç ildə çox işlər görülübdür. Üçüncüsü, bu
yubiley tədbirlərinin son mərhələsi həqiqətən həm elmi, həm ictimai, həm siyasi, həm də bədii nöqteyi-nəzərdən
ən yüksək səviyyədə olmuşdur.
Təbiidir ki, bu, xalqımız üçün iftixar hissidir. Şəxsən mən çox qürur hissi keçirirəm ki, xalqımız, millətimiz
öz tarixini, mənşəyini, keçmişini, mədəniyyətinin zənginliyini dünyaya bir daha sübut etdi. Xalqımız özü-özünü
tanıdı, dərk etmək yoluna düşdü, haradan gəldiyini, kim olduğunu, hansı kökdən çıxdığını tamamilə dərk etdi.
Ancaq əvvəl dediyim kimi, bu, işin başlanğıcıdır. Biz bu işi davam etdirməliyik.
Burada bir çox təkliflər irəli sürüldü. Mən hesab edirəm ki, bu təkliflərin əksəriyyəti qəbul oluna bilər və biz
onların əksəriyyətini həyata keçirə bilərik. Buna görə də mən komissiya sədrinin müavinləri Elçin Əfəndiyevə,
Anara, Fəraməz Maqsudova, Fatma Abdullazadəyə tapşırıram, - başqalarına o qədər də əziyyət verməyin, - siz
bütün bu təkliflərin hamısını təhlil edin, baxın ki, nə vaxt nə etmək olar və mənim yanıma gəlin, məsləhətləşək.
Təbiidir ki, komissiyanın hər bir üzvü də burada öz fikrini deyə bilər. Bəziləri öz fikirlərini bildirdilər, bir
çoxları isə, gördüm, - istədilər danışsınlar, amma vaxt məhdudiyyətinə görə mümkün olmadı. Ancaq hərə öz fikrini desin. Onda bizim bu tədbirlərimiz daha da geniş və istədiyimiz şəkildə ola bilər.
Təbiidir ki, bu tədbirlər 1, 2, 3 il üçün yox, uzun bir müddətə nəzərdə tutulmalıdır. Bütün bu tədbirlərin
hamısı dəyərlidir. Mən hesab edirəm ki, bunun içərisində bizim orta məktəblərdə, uşaqların, gənclərin təhsili ilə
əlaqədar dərsliklərimizdə, kitablarımızda, hətta uşaq bağçaları üçün hazırlanan kitablarda «Dədə Qorqud»
mövzusundan çox ətraflı istifadə olunmalıdır.
Bizim bütün ali məktəblərdə tariximizin, ədəbiyyatımızın müəyyən hissələrində «Dədə Qorqud»un tarixi,
Dədə Qorqud haqqında məlumatlar, fikirlər məcburi qaydada mütləq öz əksini tapmalıdır. Ona görə də gərək
bizim Təhsil Nazirliyi fikirləşsin, - bəlkə sentyabr ayına qədər dərsliklərə müəyyən əlavələr etmək olar?
Fikirləşin, nə mümkün olar - indi, nə mümkün olmaz - sonra edərsiniz. Amma bunlar mütləq olmalıdır. Yəni biz
bundan sonra millətimizi uşaqlıqdan öyrətməliyik ki, sənin kökün nədir, sənin millətinin kökü nədir, sənin ulu
baban, əcdadın kimdir, bu millət haradan gəlibdir, nə çətinliklərlə gəlibdir və bu gün kimdən ibarətdir. Bu
özünüdərk məsələsinə xüsusi fikir verməliyik.
Biz cürbəcür, müxtəlif mərhələlərdən keçmişik. İndi hər birimiz özümüzü müəyyən səviyyədə dərk edə
bilirik. Bəziləri hələ indiyədək bir azərbaycanlı kimi özünü dərk edə bilmir. Yəqin ki, buna da zaman lazımdır,
dərk edəcəkdir. Amma bizim gələcək nəsil, yəni uşaqlar gərək uşaq vaxtından bunu dərk etsinlər. Ona görə də
bu, mühüm məsələlərdən biridir.
Mən başqa məsələlərə daha toxunmaq istəmirəm. Ancaq Bəxtiyar müəllim əlifba haqqında məsələ qaldırdı.
Həqiqətən, gərək bizim burada da bir dəqiq proqramımız olsun. Bizim xalqımız tamamilə latın əlifbasına
keçəcəkdir. Bunu özbaşına buraxsaq ki, kim nə cür keçir, nə vaxt keçir,- bu, bir az çətin olacaqdır. Burada
müəyyən çətinliklər də var.
Doğrudur, deyirsiniz ki, indi qəzet oxuyanların çoxu kiril əlifbasını oxuyur, latın əlifbasını oxumur. Amma
biz kiril əlifbasından nə qədər istifadə etsək, latın əlifbasını da o qədər bilməyəcəyik. Gərək gözləyək, latın
əlifbasında təhsil alan adamlar 10 ildən sonra gəlib onu oxusunlar. Onda gərək biz 10 il kiril əlifbası ilə oxuyaq.
Biz bu keçid dövrünü özbaşına buraxa bilmərik, bunu tənzimləməliyik. Bunun tənzimlənməsi ilə əlaqədar
mən həm Elçin Əfəndiyevə, həm Fatma Abdullazadəyə göstəriş verirəm, sizinlə birlikdə otursunlar,
fikirləşsinlər və təklif irəli sürsünlər ki, nə etmək lazımdır.
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Siz indi dedikcə, mən düşünürdüm. Məsələn, müxalifət qəzeti necə yazır- özü bilər. Bizim 2-3 dövlət
qəzetimiz var, bəlkə onların tirajının bir hissəsini kiril əlifbası ilə, - yarısını, yaxud 30 faizini latın əlifbası ilə, 70
faizini kirillə verək? Kim latın əlifbası ilə oxuya bilirsə, oxusun. Beləliklə, alışdıraq. Başqa metodlardan da
istifadə etmək olar. Hər halda, bunu etmək lazımdır.
İndi Bəxtiyar deyir ki, Türkiyədə bir ilin içərisində keçdilər. Əlbəttə ki, bu, bir az mübaliğəyə bənzəyir.
İkincisi də, siz hamınız bilirsiniz ki, Azərbaycan latın əlifbasına Türkiyədən qabaq keçibdir. Mən orada bunu
onlara dəfələrlə demişəm. Ərəb əlifbasından istifadə edən xalqlar içərisində latın əlifbasına birinci olaraq
Azərbaycan keçibdir. Türkiyə də, Orta Asiya ölkələri də bizdən sonra keçiblər. Latın əlifbasına birinci
Azərbaycan keçibdir. Bizim o dövrdəki insanların bu fəaliyyətini qiymətləndirmək lazımdır.
Amma 1939-cu ildə latın əlifbasından kiril əlifbasına keçmək mənim xatirimdədir. Mən sizə doğrusunu
deyim, bu da böyük bir çətinlik yaratmışdı. Amma indi, məsələn, bu, mənim üçün çətin deyil. Bilirsiniz niyə?
Çünki mən həm latın əlifbasını bilirdim, həm də rus dilini bilirdim. Rus dilini bildiyimə görə mən dərhal kiril
əlifbasında oxuyub başa düşə bilirdim. Ancaq belələri azdır. İndi də azdır.
Ona görə də bu məsələ özbaşına qalmamalıdır. Siz müəyyən təkliflər hazırlayın, biz bunu da tənzimləyək.
Mən görülən işlərə görə sizin hamınıza bir daha təşəkkür edirəm və uğurlar arzulayıram.
Amma bir şeyi unutdum. Nəşr edilən bu kitablara görə sağ olun. Ancaq bunlar da sadəcə, sərgi üçün olmasın.
Məsələn, mən soruşdum ki, ensiklopediyanın tirajı nə qədərdir? Dedilər ki, 2 mindir. 2 min kimə çatacaqdır?
Ancaq kitabxanalara çatacaqdır. Təbiidir ki, biz bu ensiklopediyanı bu cür nəfis şəkildə böyük tirajla nəşr edə
bilmərik. Ancaq biz onu sadə nəşrdə bir çox min tirajla nəşr edə bilərik.
F a t m a A b d u l l a z a d ə: 10 min hazırlanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 10 min hazırlanır, çox gözəl. Hazırlayın, elə olsun ki, bütün xalqımızı əhatə edə
bilsin. Yoxsa, bunu sərgidə göstərdik, kitabxanaya qoyduq, - amma biz istəmirik ki, bu, kitab kimi, sadəcə
kitabxanada olsun. Biz istəyirik ki, insanlar, xalqımız bundan istifadə etsinlər. Ona görə bunların da tirajı
artırılmalıdır və sadə şəkildə nəşr edilməlidir ki, hamı alıb oxusun.
Burada nəfis şəkildə nəşr olunmuş eləcə də başqa, dəyərli kitablar var. Onların da tirajını artırmaq lazımdır
ki, həqiqətən, onlar ayrı-ayrı qruplar, alimlər üçün yox, bütün kütlə üçün olsun. Bu da o məqsədlə bağlıdır ki,
biz istəyirik, «Kitabi-Dədə Qorqud» ayrı-ayrı adamlar tərəfindən yox, kütlə tərəfindən bilinsin, hamı onu
tanısın.
Sizə təşəkkür edirəm, hamınıza yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AVROPA ŞURASI VENESİYA KOMİSSİYASININ KATİBİ CANNİ BUKİKKİONUN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
18 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram və çox məmnunam ki,
Avropa Şurasının Məhkəmə, Venesiya Komissiyası Azərbaycana belə diqqət göstərir. Bu, bizim üçün onu
göstərir ki, Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi artıq yaxşı fəaliyyətdədir, yaxşı beynəlxalq əlaqələr
qurubdur və Venesiya Komissiyası ilə, Avropa Məhkəməsi ilə olan əlaqələrin nəticəsində siz burada çox
maraqlı tədbir keçirmisiniz. Sizin burada keçirdiyiniz tədbirin mövzusu da, ümumiyyətlə, çox əhəmiyyətlidir və
xüsusən Azərbaycan üçün Konstitusiya Məhkəməsi insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəçisi kimi
əhəmiyyətlidir.
Həqiqətən, biz Konstitusiya Məhkəməsini, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hüququn, azadlığın müdafiəçisi olan
bir təşkilat kimi nəzərdə tuturuq və Konstitusiya ilə də Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinə belə bir rol
ayrılıbdır.
Mən məmnunam ki, Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi öz üzərinə düşən bu mühüm vəzifəni artıq
yerinə yetirir və bir də qeyd edirəm, sizin kimi mötəbər təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
İnsan hüquqları və azadlıqları indi dünyada ən mühüm məsələlərdən biridir. Demokratiya cəhətdən çox
yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə də bu problemlər vardır. Demokratiya yolu ilə gedən yeni müstəqil dövlətlərdə,
təbiidir ki, bu problemlər daha da çoxdur. Bu keçid dövründə demokratiya yolu ilə gedən ölkələr, onların
dövlətləri demokratiyanı inkişaf etdirərək insan hüquqlarının qorunmasını, insan azadlıqlarının təmin
olunmasını nə cür həyata keçirirlər və nə etməlidirlər, - təbiidir ki, bu, ən mühüm məsələlərdən biridir.
Sizin Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi ilə birlikdə məhz bu mövzuya həsr olunmuş tədbirləriniz,
təbiidir ki, bizim ictimaiyyətimiz üçün çox əhəmiyyətlidir və Azərbaycanın dövləti üçün də çox əhəmiyyətlidir.
Buna görə də mən sizə təşəkkür edirəm.
Venesiya Komissiyası ilə bizim əlaqələrimiz artıq müəyyən bir tarixə malikdir. Bu, sizinlə birinci görüşümüz
deyildir. Ancaq onu deyə bilərəm ki, bu müddətdə bizdə xeyli tərəqqi əldə edilmişdir. Azərbaycan indi Avropa
Şurasına qəbul olunmaq ərəfəsindədir. Təbiidir ki, Avropa Şurasının Məhkəməsi ilə də əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi çox əhəmiyyətlidir.
Biz bilirik ki, tələblər çox yüksəkdir. Eyni zamanda dərk edirik ki, bir halda ki, biz bu yol ilə gedirik,
demək, bu tələbləri yerinə yetirməyə məcburuq və yerinə yetirməliyik. Amma bu işdə nəzəriyyədən əlavə
təcrübə də lazımdır. Sizin keçirdiyiniz bu tədbirlər, bu görüşlər, təbiidir ki, bizim təcrübəmizi artırır. Bir daha
təşəkkür edirəm.
C a n n i B u k i k k i o: Cənab prezident, hər şeydən əvvəl icazə verin, Sizə deyim ki, mən və nümayəndə
heyəti hər dəfə buraya gələndə belə böyük imtiyaza malik olaraq Sizin tərəfinizdən qəbul edilməyimizdən çox
fəxr duyuruq və bu şərəfə nail olduğumuz üçün Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Mən deməliyəm ki, doğrudan
da 1996-cı ildən bu günə kimi ildə bir dəfə görüşürük.
Cənab prezident, mən söhbətimə başlamazdan əvvəl, icazə versəydiniz, nümayəndə heyətinin üzvlərini Sizə
təqdim edərdim. Onların hamısı burada Sizinlə birinci dəfə görüşmək şərəfinə nail olublar.
Cənab İqnasio Boraxo İspaniya Konstitusiya Məhkəməsinin elmi müşaviridir. Cənab Çezare Pinelli
İtaliyanın Maçetara Universitetinin hüquq üzrə professorudur, bu sahədə mütəxəssisdir, Cənab Luici Ferrari
Bravo insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin hakimidir və San-Marino üzrə mütəxəssisdir. Xanım
Fransiska Land Almaniyanın Federal Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi məsələlər üzrə mütəxəssisi, katibidir.
Mənim həmkarım xanım Karolin Marten Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası katibinin köməkçisidir. Cənab Edvard Anceletti isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Baltimor şəhərinin Dairə Məhkəməsinin hakimidir.
Ümumiyyətlə, elə cənab Anceletti ilə birlikdə adlarını çəkdiklərimi götürsək, bu, bir İtaliya nümayəndə
heyətidir. Buradakıların hamısının İtaliya ilə bağlı və bunların mənşəyinin də İtaliya ilə bağlı olmasına
baxmayaraq, hər kəs bir ölkəni təmsil edir.
Cənab prezident, Sizə dedim ki, mən Bakıya 1996-cı ildən bu günə kimi gəlirəm. Mən indi burada
doğrudan da elə bil xarici bir müşahidəçinin fikirlərini Sizə çatdırmaq istəyirəm. Cənab prezident, Sizə
deməliyəm ki, mən hər dəfə Bakıya gələndə əvvəlkinə nisbətən burada böyük dəyişikliklər, inkişaf, yaxşılaşma
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və tərəqqi görürəm. Deməliyəm ki, bunu bütün sahələrə, xüsusən sosial, iqtisadi, insan hüquqları və demokratik
sahələrə aid etmək lazımdır. Mən bu dəfə də gələndə ilk ən böyük dəyişikliyi Binə hava limanında gördüm.
Doğrudan da indi Sizin hava limanınız böyük bir ölkənin paytaxtına layiq hava limanıdır. Ümumiyyətlə, burada
olduğum müddətdə paytaxtdan şimala – Xaçmaz rayonuna səfər edərkən, oranı gəzərkən sosial və iqtisadi
sahələrdə olan dəyişikliklərin şahidi oldum, onları gördüm.
Bizim müşahidələrimizin nəticəsi budur ki, doğrudan da kənd təsərrüfatı sahəsində, heyvandarlıq sahəsində,
hətta sosial sahədə, yəni yeni evlərin tikilməsi sahəsində çox böyük dəyişikliklər gördük. Bakı şəhərinə gəldikdə
isə mən deməliyəm ki, doğrudan da hara baxırsan – orada tikinti, bərpa işləri gedir.
Mən inkişafın daha bir göstəricisini qeyd etmək istəyirəm. Biz burada buna da rast gəlirik. Bu da Bakı
şəhərində maşınların hərəkətinin daha da sıxlaşmasıdır. Bu da inkişafın bir göstəricisidir. Əlbəttə, demokratik
inkişaf bütün bunların hamısından daha vacibdir və Avropa Şurası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Cənab prezident, bilmirəm, Siz bunu xatırlayırsınız, ya yox, - mən keçən dəfə Sizinlə görüşəndə də qeyd
etmişdim ki, doğrudan da demokratik inkişaf iqtisadi inkişafsız heç mümkün deyildir. Demək istəyirəm ki, əgər
mədə boşdursa, onda demokratiyanı inkişaf etdirmək heç də asan deyildir. Bununla demək istəyirəm ki, bu
nöqteyi-nəzərdən iqtisadiyyat ilə demokratiya eyni xətlə bir-biri ilə yanaşı irəliləməlidir.
Mən qeyd etdiyim müşahidələri, yəni bu inkişafı, tərəqqini bizə aid olan, məşğul olduğumuz sahədə də
müşahidə etdik. Bizim işlədiyimiz, fəaliyyət göstərdiyimiz, daha yaxşı bildiyimiz sahə isə Konstitusiya
qanunları və Konstitusiya Məhkəməsidir. Əlbəttə, biz burada olan zaman Konstitusiya Məhkəməsindən əlavə,
başqa strukturlarla da, başqa hakimiyyət orqanları ilə də əməkdaşlıq etdik, onlarla birlikdə fəaliyyətdə olduq.
Lakin indi biz əməkdaşlığı daha çox Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi ilə edirik. Biz təsdiq edə bilərik ki,
doğrudan da Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi çox xeyirli, yaxşı iş görür.
Sizin özünüz Konstitusiya Məhkəməsinin insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində çox böyük rolunu qeyd
etdiniz. Lakin ümumiyyətlə, biz Konstitusiya Məhkəməsinin funksiyasını bundan daha geniş görürük. Yəni
Konstitusiya Məhkəməsi həm də hər hansı bir dövlətdə sabitliyin təminatçısı kimi çıxış edir. Konstitusiya
Məhkəməsi yeri gəldikdə, ölkədə olan müxtəlif qüvvələr arasında tarazlıq da yarada bilər. Elə buna görə də,
əlbəttə, Sizin dediyiniz kimi, onun rolu, funksiyası çox mühüm və vacibdir. Bununla belə, Konstitusiya Məhkəməsi öz vəzifələrini, funksiyalarını və öz səlahiyyətlərini həmişə sübut etməlidir. Bu, o Konstitusiya
Məhkəməsidir ki, ümumiyyətlə, onu yaradanda qarşısında bu vəzifələri qoyub onun həyata keçirilməsi üçün
səlahiyyətlər verilir. Artıq bir neçə illik fəaliyyəti müddətində Konstitusiya Məhkəməsi sübut etdi ki, o, yaxşı
Konstitusiya Məhkəməsidir.
Cənab prezident, demək istəyirəm ki, bu nəticəni əldə etmək üçün Siz çox böyük rol oynamısınız. Cənab
prezident, mən bunu ona görə deyirəm ki, yaxşı bilirəm ki, Siz Konstitusiya Məhkəməsini həm mənəvi
cəhətdən, həm də maddi cəhətdən həmişə dəstəkləmisiniz.
Ümumiyyətlə, büdcəyə əsaslanaraq fəaliyyət göstərmək, əlbəttə, asantdır. Bununla bağlı demək istəyirəm ki,
Siz həmişə hakimiyyət orqanlarına Konstitusiya Məhkəməsini ön plana çəkməyi, yəni onun bütün fəaliyyətinə
diqqət yetirməyi tövsiyə etmisiniz. Çünki Siz istəməmisiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən çətinliklər
hiss etsin.
Cənab prezident, mən Sizin bu sahədə olan xüsusi rolunuza görə öz minnətdarlığımı bildirib Sizi təbrik
edirəm.
Cənab prezident, mən hər dəfə gəlib burada Sizinlə görüşəndə, Sizinlə söhbət edəndə sözümün sonunda
ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Azərbaycan tezliklə Avropa Şurasının üzvü olacaqdır. Amma bu dəfə mən
Sizə bu sözləri deməyəcəyəm. Mən bu dəfə Sizə bu sözləri ona görə deməyəcəyəm ki, artıq əminəm və qəti
əmin olduğumu bildirirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmağa hazırdır və Azərbaycan Avropa
Şurasının üzvü olacaqdır. Əminəm ki, bu hadisə bu ilin iyun ayında həyata keçə bilər, ən geci isə bu hadisə
sentyabr ayında ola bilər. Mənim üçün çox xoşdur deyim ki, Azərbaycan Avropa Şurasına İtaliyanın sədrlik
etdiyi vaxt daxil olacaqdır.
Cənab prezident, demək istəyirəm ki, may ayında sədrliyə başlayacaq İtaliyanın ən birinci vəzifələrindən biri
də odur ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasını təmin etsin. Azərbaycanın Avropa Şurasına
üzv olmasında da Siz çox böyük rol oynamısınız.
Cənab prezident, ümumiyyətlə, mən bilirəm və öz aramızda demək istəyirəm ki, Azərbaycanın iqtisadi
tərəqqisi, inkişafı Azərbaycanın Avropa Şurasına hələ bir qədər əvvəl üzv olmasına imkan verərdi. Lakin bu, ona
görə kifayət etmədi ki, Azərbaycanın bu gün Dağlıq Qarabağ problemi vardır. Elə bu yolda da, cənab prezident,
Sizin şəxsi təşəbbüsünüz, yəni Sizin Azərbaycan prezidenti kimi, Ermənistan prezidenti ilə birbaşa danışıqlara
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getməyiniz Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması məsələsini həddindən çox reallaşdırdı. Mən ümid edirəm ki,
Siz bu münaqişənin həllində də uğur qazanacaqsınız.
Cənab prezident, mən bir daha Sizə demək istəyirəm ki, Venesiya Komissiyası siyasi bir təşkilat olmasına
baxmayaraq, öz sahəsinin bir mütəxəssisi kimi, bütünlüklə bu məsələlərin texniki tərəfində Sizə kömək etməyə
hazırdır. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan haqqında və son illər ölkəmizdə müşahidə etdiyiniz müsbət dəyişikliklər
barədə söylədiyiniz fikirlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Sizinlə hər dəfə görüşəndə bildirmişəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ardıcıl
olaraq demokratiya yolu ilə gedir. Təbiidir ki, siz demokratiyanı bizdən yaxşı bilirsiniz. Bu, həm dövlət
quruluşuna, həm insan azadlıqları və hüquqlarına, həm də siyasi plüralizmə, bazar iqtisadiyyatına aiddir. Bunun bir
çox başqa elementləri də vardır. Yenə də deyirəm, siz onları bizdən yaxşı bilirsiniz. Bunların hamısına bir gündə,
bir ayda, bir ildə nail olmaq mümkün deyildir.
Bəziləri hesab edirlər ki, dövlətin adı dəyişən kimi, gərək onun məzmunu da dərhal dəyişsin. Bu, qeyri-təbii bir
məsələdir. Bir məsələ ki, insan fikri, psixologiyası ilə əlaqədardır, burada həmişə müəyyən bir proses gedir.
Dövlətin də, hakimiyyət orqanlarının da bu demokratiyanı təmin etməsi, demokratik dövlət quruculuğu prosesini
aparması üçün çoxlu tədbirlər, əməli iş görmək, qanunlar qəbul etmək lazımdır. Əsas odur ki, biz bu yolla
inamla gedirik. Biz belə başa düşürük ki, demokratiyanın başlanğıcı var, amma sonu yoxdur. Siz də son həddə
hələ gəlib çatmamısınız.
Biz demokratiyanın ilk mərhələsindəyik. İnsanlar bir marafon qaçışı edəndə, təbiidir ki, həmin məsafəni öz
güclərinə qədər qət edə bilirlər. Məsələn, 100 metrlik məsafəni 10 saniyəyə, yaxud 9 saniyəyə qaçanlar vardır.
Amma bu məsafəni heç bir insan 4 saniyəyə qaça bilməz. Analogiya olanda, bu, bəlkə də düz qəbul edilməz.
Ancaq mən bunu loru dildə demək istəyirəm. Biz yolla nə qədər gücümüz var, o qədər qaçırıq. Amma
dayanmırıq, geri də dönmürük, irəli gedirik.
Mən çox məmnunam ki, siz bunları müşahidə edirsiniz. Dediniz, Azərbaycan kimi ölkələrdə demokratiyanın
inkişafı üçün iqtisadiyyat inkişaf etməlidir. Amma Azərbaycan üçün və bizə bənzər digər ölkələr üçün ictimaisiyasi sabitliyin təmin olunması mühüm şərtdir.
1991-ci ilin sonunda Azərbaycan müstəqilliyini qazananda elan etdi ki, o, demokratiya yolu ilə gedir. Amma
bundan öncə Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirmək lazım idi. Bu isə asan deyildi. Çünki
Azərbaycanda çoxsaylı qanunsuz silahlı dəstələr var idi. Onlar hakimiyyət uğrunda bir-biri ilə mübarizə
aparırdılar, çoxsaylı cinayətlər edirdilər. Azərbaycanda insanlar rahat yaşaya bilmirdilər, sosial-iqtisadi vəziyyət
də ağır idi. Belə bir şəraitdə «demokratiya», «demokratiya» demək olar, amma demokratiya qurmaq mümkün
deyildi.
Bizim üçün lazım idi ki, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi təmin edək. Bunu etdik. İndi Azərbaycanda sabitlik
təmin olunubdur. Bizim üçün lazım idi ki, Ermənistan – Azərbaycan müharibəsini, döyüşlərini dayandıraq.
Bunu etdik, 1994-cü ildə atəşin dayandırılması haqqında saziş imzaladıq və indiyə qədər atəş yoxdur.
Lazım idi ki, sosial-iqtisadi vəziyyətin geri düşməsini dayandıraq və onun inkişafını təmin edək. Buna da nail
olduq. Biz 1995-ci ildən iqtisadiyyatın geri getməsini dayandırdıq. İndi ölkəmizin iqtisadiyyatı ilbəil inkişaf edir,
iqtisadi islahatlar, özəlləşdirmə həyata keçirilir, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tətbiq olunur. Azərbaycana güclü xarici
investisiya gəlir. Bunlar hamısı Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafını təmin edir.
Doğrudur, hələ problemlər çoxdur. Çünki bu keçid dövrü bir ilə, iki ilə bitən deyil. Bu islahatlar davam
etdirilməlidir. Biz insanların əksəriyyətini işlə təmin etməliyik. Yoxsulluq vəziyyətində yaşayan insanların
iqtisadi təminatına nail olmalıyıq. Hər şeydən də əvvəl, biz Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarını azad etməliyik.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğalçı
Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır.
Çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqınlar, köçkünlər öz yerlərinə
qayıtmalıdırlar. Biz bu istiqamətdə də çox iş görürük. Siz düzgün dediniz ki, Ermənistan prezidenti Robert
Koçaryanla mənim görüşlərim bu məsələnin həll olunması üçün çox əhəmiyyətli amildir.
Yəni bizim nailiyyətlərimiz də var, amma biz bununla öyünmürük və arxayınlaşmırıq. Lakin həll ediləsi
problemlərimiz də çoxdur. Biz bunları da bilirik və həmin problemləri həll etməyə çalışırıq. Bunun üçün isə
zaman lazımdır.
Azərbaycandakı vəziyyəti obyektiv qiymətləndirdiyinizə görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Məmnunam
ki, siz Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunacağı haqqında bizim üçün çox əhəmiyyətli sözlər söylədiniz.
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İtaliya Avropa Şurasına sədrliyə başlayan kimi, bu şuranın ilk qərarlarından biri Azərbaycanın qəbul edilməsi
barədə olarsa, bu, çox gözəl olar.
Amma biz bilirik ki, Avropa Şurasına daxil olmaq bal yemək deyildir. Bu, bizim üzərimizə yeni
məsuliyyətlər qoyur. Bu, bəlkə də bal yemək deyil, istiot yeməkdir. Ancaq istiot bizi qorxutmur. Ola bilər ki,
bəzən o, ağzımızı yandıracaq, lakin biz ölkəmizi demokratiya yolu ilə daha da inkişaf etdirəcəyik. Ona görə də
biz Avropa Şurasına daxil olmaq istəyirik. Belə halda, üzərimizə düşən məsuliyyəti də dərk edirik. Bilirik ki, bu
da demokratik bir dövlət kimi, Azərbaycanın inkişafına çox böyük yardım göstərəcəkdir.
Bir daha deyirəm, burada toplaşmağınızın, çox mühüm məsələləri müzakirə etməyinizin özü də sizin həm
Azərbaycana diqqətinizi, həm də ölkəmizdə demokratik mühitin mövcud olduğunu göstərir.
Biz bundan sonra da sizinlə səmərəli əməkdaşlıq etmək istəyirik. Sağ olun.
C a n n i B u k i k k i o: Cənab prezident, mən onu demək istəyirəm ki, biz həmişə olduğu kimi, eyni dalğa
üzərindəyik. Demokratiya inkişafa daim ehtiyacı olan bir anlayışdır. Əlbəttə, mən Sizinlə razıyam ki, bir neçə il
ərzində, birdən-birə demokratiyanın ən yüksək səviyyəsinə çatmaq mümkün deyildir. Ona görə ki, bu çətindir.
Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan xalqı neçə müddət sovet hakimiyyəti altında yaşamışdır, insanların mentalitetini,
mədəniyyətini birdən-birə dəyişdirmək mümkün deyildir. Mən başa düşürəm ki, ictimai-siyasi sabitlik
demokratiya yolu ilə inkişaf etmək üçün vacib şərtlərdən biridir.
Üç həftə bundan əvvəl mən Moldovada oldum. Biz cənab Luçinski ilə görüşdük. Mən söhbətimiz zamanı
başa düşdüm ki, sabitliyi təmin etmək sahəsində onun da problemləri vardır. O, xahiş etdi ki, biz orada prezident
və parlament tərəfindən təşkil olunmuş xüsusi komissiyanın işinə rəhbərlik edək. Yəni işin mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, ümumiyyətlə, bu komissiya Moldovanın yeni, elə bir Konstitusiyası üzərində işləməli idi ki, bu
Konstitusiya Moldovanın sabitliyini təmin etməkdə mühüm rol oynasın.
Cənab prezident, mən Sizinlə razıyam ki, Avropa Şurasında istiot çoxdur. Biz Rusiyada baş vermiş dəhşətli
hadisələr və Ukraynadakı hadisələrlə bağlı elə bu yaxınlarda bunun şahidi olduq. Əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, Azərbaycan heç vaxt belə bir vəziyyətlə qarşılaşmayacaqdır.
Cənab prezident, mən bilirəm ki, iradənin və təşəbbüsün olması belə bir işdə əsas məsələdir. Yəni bu yolda
iradənin və təşəbbüsün olması mühüm şərtdir. Demisiniz, mən də bilirəm ki, Siz doğrudan da bu yolda çox
təşəbbüskar və iradəlisiniz. Elə buna görə də Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə bir daha uğurlar arzulayıram. Yenidən Azərbaycana gəlin. Bizim Konstitusiya
Məhkəməsi də yaxşı işləyir. Onlar qısa müddətdə beynəlxalq aləmdə öz yerlərini tutublar. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN SƏHİYYƏ NAZİRİ OSMAN DURMUŞ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
19 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz! Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı
dostluq, qardaşlıq əlaqələri xüsusi xarakter daşıyır və bu əlaqələr daim inkişaf edir, genişlənir. Bu baxımdan,
indi Türkiyənin səhiyyə nazirinin Azərbaycana gəlməsi və səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
təbiidir ki, bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Səhiyyə sahəsi hər dövlət üçün, hər ölkə üçün mühüm bir sahədir. Keçmiş zamanlarda biz Sovetlər
İttifaqının tərkibində olanda 70 il ərzində burada xüsusi bir səhiyyə sistemi qurulubdur. Səhiyyə pullu yox,
pulsuz olubdur. Ancaq mən sizə deyərəm ki, çox da işlər görülübdür. İndi baxın, Azərbaycanda nə qədər
xəstəxana binaları var, nə qədər ambulatoriya binaları var, nə qədər elmi-tədqiqat institutları var. Bunların heç
birisi Azərbaycanda yox idi. 1920-ci ildə Azərbaycanda ola bilər ki, 10-15 azərbaycanlı həkim var idi. Ola bilər,
iki-üç dəfə də ondan artıq yəhudi, yaxud rus həkimləri var idi. Amma sonra bizdə tibb institutu, daha sonra
universitet yarandı.
Azərbaycanda Dövlət Universiteti 1919-cu ildə yarananda onun tərkibində tibb fakültəsi də olmuşdu. Amma
sonra, təxminən 1930-cu ildə tibb fakültəsindən tibb institutu yarandı. Azərbaycanda nə qədər həkimlər
hazırlanıbdır, nə qədər elmi-tədqiqat institutları yaranıbdır. Yəni sovet hakimiyyəti dövründə biz bu sosial
sahədə ümumiyyətlə, çox nailiyyətlər əldə etmişik. Xüsusən də səhiyyə sahəsində. İndi bizdə həkimlərin sayı
çoxdur. Amma bu keçid dövrü, təbiidir ki, səhiyyədə də çox gərginliklər yaradıbdır.
Mən keçmiş zamanlarda Azərbaycana rəhbərlik edərkən səhiyyə sahəsi ilə çox məşğul olurdum və o dövrdə,
mənim işlədiyim dövrdə çox xəstəxanalar yarandı, çox böyük işlər görüldü. Sonra isə mən Moskvada Baş
nazirin – siz buna «baş bakan» deyirsiniz – birinci müavini işləyirdim və səhiyyəyə tamamilə mən rəhbərlik
edirdim. O vaxt orada sahənin iki nazirliyi var idi: biri Səhiyyə Nazirliyi, biri də Tibb Sənayesi Nazirliyi. Amma
orada çox böyük elmi-tədqiqat institutları da var idi, çox böyük tibb mərkəzləri də var idi. Sizə deyə bilərəm ki,
indi mən Rusiyanı başqa ölkələrlə müqayisə edirəm. Məsələn, Rusiyada, yəni Sovetlər İttifaqında səhiyyə çox
inkişaf etmişdi, çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər var idi.
Ancaq Sovetlər İttifaqı dağılanda, respublikalar müstəqillik alanda hər şey dağılmağa başladı. Sovetlər
İttifaqının dağılması bizim üçün çox yaxşı oldu. Sovetlər İttifaqı dağılmasaydı biz müstəqillik əldə edə
bilməzdik. Amma iş burasındadır ki, bununla bərabər çox şeylər də dağıldı: sənayedə çox şeylər dağıldı,
iqtisadiyyatda çox şeylər dağıldı, təhsildə çox şeylər dağıldı və səhiyyədə də çox şeylər dağıldı.
Biz indi bunu yenidən qururuq və güman edirəm ki, indi biz müstəqil dövlət kimi dünya səhiyyə sistemində
olan prinsipləri qəbul edərək qururuq. İndi görülən işlər də az deyildir, amma gələcəkdə görüləsi işlər də hələ
çoxdur. Güman edirəm, sizin bura gəlməyiniz, buradakı vəziyyətlə tanış olmağınız Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı səhiyyə əlaqələri – həm müalicə məsələləri, həm profilaktika məsələləri, həm də elmi tədqiqatlar
sahəsində çox xeyirli olacaqdır. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm ki, Azərbaycana gəlmisiniz və bildiyim kimi, iki gündür ki, burada bizim Səhiyyə Nazirliyi ilə bərabər işlər görürsünüz. Təşəkkür edirəm.
Mən sizi xatırlayıram. Mən sizinlə Türkiyədə görüşdüm və xüsusən İspartada bir yerdə idik. İsparta
Universitetində gərək ki, siz də nitq söylədiniz, elədirmi?
O s m a n D u r m u ş: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim əziz dostum, qardaşım, cümhur başkanı Süleyman Dəmirəl orada çox gözəl
bir nitq söylədi. Siz də nitq söylədiniz. Sonra, gərək ki, orada təhsil naziri var idi, o da nitq söylədi. Mən də bir nitq
söylədim. Orada çox gözəl bir görüş oldu. Sizinlə orada tanış olmuşduq. İndi də Azərbaycana gəlmisiniz.
Azərbaycana ilk dəfədir gəlirsiniz?
O s m a n D u r m u ş: Bəli, ilk dəfədir gəlirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, çox əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycanı kənardan görməklə tanımaq olmaz.
Azərbaycanı tanımaq üçün gərək Azərbaycanda olasan, Azərbaycana gələsən, Azərbaycanı gözünlə görəsən.
Təşəkkür edirəm. Buyurun.
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O s m a n D u r m u ş: Hörmətli cümhur başkanım, mən də Sizə təşəkkür edirəm. Həmkarım hörmətli Əli
İnsanovun dəvəti ilə Azərbaycana iki günlük səfərə gəlmişəm. Buraya ziyarətimiz çərçivəsində Azərbaycanın
müstəqillik qazandıqdan sonra inkişaf edən yeni səhiyyə müəssisələrini və yeni açılmış sağlamlıq ocaqlarını
birlikdə gəzdik. Cənab nazir əvvəlcə bizi respublika 1 nömrəli Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına apardı. Orada
aparılan inşaat işləri ilə tanış olduq. Sonra Təcili Yardım Xidməti Mərkəzini ziyarət etdik. Bu, olduqca inkişaf
etmiş gözəl bir mərkəzdir. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti ilə tanış olduq, müxtəlif fakültələri
gəzdik. Orada çox yüksək səviyyəli anatomiya muzeyini və bacarıqlı, qabiliyyətli professor-müəllim heyətini
gördük. Orada, tarixi bir binada dərs verilən yerdə, içərisində insan maketləri olan, uşaqdan tutmuş böyüklərə
qədər skeletlər olan muzeyin bir filialının Türkiyə universitetlərində yaradılmasının böyük faydası ola
biləcəyini dedim.
Orada tələbələrlə, müəllimlərlə görüşlərimiz oldu. Həmin görüşdə tibb təhsilinin və tibb xidmətlərinin çox
qiymətli olduğunu, bu sahədə texnologiyanın çox inkişaf etdiyini bildirdim, bu texnologiyanın Azərbaycana
gətirilməsinin və qurulan təsislərin davam etdirilməsi üçün əsas şərtlərin - sizin ifadənizlə desək, yəni pullu
şəkildə görülməsinin gərəkliyini söylədim. Belə olan halda həm çalışanlara, həm də o xidməti alan insanlara
daha yaxşı qulluq göstəriləcəyini ifadə etdim.
Bizim Türkiyədən gələn və burada tibbi təhsil alan tələbələrin dərsliklə bağlı müəyyən problemləri vardır.
Türkiyə Yüksək Öyrətim Qurumunun təhsil üçün hazırladığı kitablar, dərs proqramları və digərləri buradakı ilə
eyni olmadığına görə tələbələr iki dəfə imtahan verdiklərini bildirdilər.
Avropa və Amerika təhsil məktəblərinin bu gün dünya tibbində irəlidə getdiyi məlumdur. Türkiyədə də belə
məktəblər yaradılmışdır. Türkiyədəki tibb fakültələri və universitetlərinin bu gün Mərkəzi Avropanın bir çox
universitetlərindən yaxşı səviyyədə olduğunu onların nəzərinə çatdırdım, latın dili ilə yazılan tibbi kitabların
burada təhsil üçün vacibliyini vurğuladım. Adətən, anatomiyanı latınca öyrədirlər. Neçə illərdir bu sahədə çox
dəyərli müəllimlər yetişibdir. Xüsusilə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin anatomiya, fiziologiya və s.
kafedralarında yetərli bilikli, yaxşı təhsil verən kadrlar vardır. Ancaq klinik xəstəxanaların yenidən qurulmasına
ehtiyac vardır.
Hörmətli həmkarım Əli İnsanov bu gün bizi Göz Xəstəlikləri İnstitutuna apardı, oranı gəzdik. Fövqəladə
gözəl inkişafa nail olmuşlar, gözəl inkişaf vardır. Bina, texnologiya yenidən qurulmuş, insanlar gözəl bir
şəkildə yaxşı işlər görürlər. Yaxşı iş görməyin şərti müasir texnologiyaya, yaxşı biliyə sahib olmaqdır.
Dünən imzaladığımız niyyət protokolu çərçivəsində 1 nömrəli mərkəzi klinik xəstəxanasında xidmət
göstərəcək 40 həkimdən 20-sinin qruplar halında Türkiyənin çox təcrübəli yeddi xəstəxanasında, iyirmi
klinikasında ixtisasartırma kursları keçməsi, təkrar təhsil alması işi qarşılıqlı surətdə yerinə yetiriləcəkdir. Bunu
qısa müddətdə həyata keçirəcəyik. Burada o xəstəxana fəaliyyətə başlasa, çox yaxşı olacaqdır və o klinikada
təhsil verən müəllimlərə, azərbaycanlı həkimlərə yardım etməyin vacibliyi söhbət zamanı qeyd olundu.
Biz bir qədər əvvəl hörmətli cümhur başkanı Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə Vanda ürək-damar cərrahiyyə
əməliyyatı aparılmasının şahidi olduq və bu, televiziya vasitəsilə canlı göstərildi. Eyni zamanda, Vanda
xəstəxananın açılışı mərasimində burada ürək-damar cərrahiyyə əməliyyatı aparıla biləcəyini və bütün
Azərbaycanda və Qafqazda seyr ediləcəyini, buranın tibb mərkəzi ola biləcəyini söylədik. Belə bir sistemin
yaradılması çox önəmlidir.
Əgər bu, öz gəliri ilə özünü təmin edən bir qurum olarsa, xəstə, həkim, pul məsələləri aradan qaldırılarsa,
belə bir sistemlə bizim həkimlərimiz, müəllimlərimiz gəlib sizin həkimlərinizlə işbirliyi qura bilər, birlikdə
əməliyyat apara bilər və bunları bir-birinə öyrədə bilərlər. Həmin 40 nəfərlik həkim qrupu Türkiyədə əlavə
təhsil aldıqdan sonra bütün işləri özləri görəcəklər. Belə olan halda Azərbaycan qonşularına da bu xidməti
göstərən bir mərkəz ola bilər. Biz bunu düşünürük və ümid edirəm ki, bütün bunlar həyata keçəcəkdir.
Hörmətli cümhur başkanım, sizə Türkiyənin səhiyyə sistemi barədə qısa məlumat vermək istəyirəm. Türkiyə
Cümhuriyyətində Səhiyyə Nazirliyinə tabe olan 735 xəstəxana vardır. Türkiyədəki 1230 xəstəxananın böyük
hissəsi Səhiyyə Nazirliyinə aiddir. Bundan əlavə, universitet, özəl, vəqf xəstəxanaları kimi səhiyyə müəssisələri
vardır. Hətta Türkiyədə yaşayan xaricilərin qurduğu xəstəxanalar da vardır. Bu xəstəxanalarda yataq sahəsinin
yüzdə əllisindən çoxu Səhiyyə Nazirliyinə aiddir. Bəzi xəstəxanalarda bu, yüzdə səksəni keçir. Təhsil verən
xəstəxanalarımızın sayı 30-a yaxındır. İndi 42 xəstəxanada iki növbədə çalışırlar. Türkiyədə cərrahlar böyük
şəhərlərdə çox olduğu üçün müalicə xidmətini iki yerə böldük – səhərdən saat 16-dək və 16-dan gecə saat 12-yə
qədər həkim qrupları çalışır, müayinə və müalicə xidmətləri göstərirlər. Bu da xəstəxanalarımızın vəziyyətini xeyli
yaxşılaşdırdı. 1999-cu ildə sərmayə ilə çalışan xəstəxananın büdcəsi 35 trilyon türk lirəsi idi, bir ildə bu, 100 trilyon
lirə oldu. Belə olan halda həm xidmətin səviyyəsi yüksəlir, həm də binalar yenidən qurulur. Hazırda işlərimiz bu
yöndə davam edir.
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Biz dünya səhiyyə təşkilatının üzvüyük. Hörmətli həmkarım ilə Cenevrədə görüşəcəyik. Bu xəstəxananın
xidmətləri bəlli bir nöqtəyə gəlsə, bu işləri necə yerinə yetirəcəyimizi orada birlikdə müzakirə edəcəyik.
Sizin də bir az əvvəl ifadə etdiyiniz kimi, Azərbaycan müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra xəstəxanalarda da
ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. İndi xəstəxanalarınızı yenidən qurmusunuz, həkimlərin sayını artırmısınız,
xidmət səviyyəsini dəyişdirmisiniz. Bu, gözəl bir inkişafdır. Ümumiyyətlə, xəstəxanaların özü-özünə yetərli
xəstəxana halına gəlməsi, universitetlərin Avropa və Amerika sistemi ilə inteqrasiyaya girməsi vacibdir. Əgər
Türkiyə universitetləri qısa zamanda Avropa və Amerika təhsil proqramına keçirsə, deməli, çox qısa zamanda
bu imkanları səfərbər edən, iş bilən mütəxəssislərin köməyi ilə Azərbaycanın gözəl gələcəyini düşünürəm.
Mən fürsətdən istifadə edərək, Baş nazirin müavini hörmətli Dövlət Baxçalının salamını, hörmət və
ehtiramını Sizə çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin verdiyiniz bu məlumatlar və sizin fikirləriniz elə
bizim fikirlərimizlə eynidir, üst-üstə düşür.
Mən bildirdim ki, bizim səhiyyə sistemi ölkəmizin bütün sahələri kimi, bir keçid dövrü yaşayır və bunun
istiqaməti də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda səhiyyə sisteminin həm quruluşu, həm də təşkil edilməsi gərək
Avropa, yəni Qərb, Amerika beynəlxalq standartlara get-gedə yaxınlaşsın. Çünki Amerikada və Avropa
ölkələrində səhiyyə son vaxtlar çox inkişaf etmişdir. Həm xəstələri müalicə etmək üçün, yaxud cərrahiyyə
əməliyyatı aparmaq üçün müxtəlif alətlər, cihazlar yaradılmışdır və onlardan istifadə olunur, həm də ki,
həkimlərin, bütün səhiyyə işçilərinin biliyi, təcrübəsi, səviyyəsi çox artmışdır.
Türkiyə bu barədə çox irəliləyibdir. Yəni Türkiyə Qərblə – Avropa ilə, Amerika ilə bağlı olduğuna görə və
o yol ilə getdiyinə görə o təcrübəni alıbdır, mənimsəyibdir. Mən çox sevindim ki, Türkiyədə indi siz deyirsiniz
ki, Vanda açıq cərrahiyyə əməliyyatı aparılıbdır. Ancaq hələ Bakıda bu yoxdur. İndi Van ilə Bakını da müqayisə
etmək olmaz. Bakı böyük bir şəhərdir, böyük bir elm mərkəzidir, böyük tibb mərkəzidir. Ancaq Türkiyəyə o
xarici texnologiya, xarici bilik son illərdə çox güclü gəlibdir və siz xaricdə, yəni Avropada, Amerikada kadrlar
hazırlamısınız, onlardan cihazlar, alətlər ala bilmisiniz, - yəni bu ilaclardır, filanlardır, - onları ala bilmisiniz və
bunu etmisiniz. Bu, çox təqdirəlayiq bir haldır. Mən buna çox sevinirəm.
Bilirsiniz, mən bir il bundan öncə Amerikada, Klivlenddə cərrahiyyə əməliyyatı keçirdim. Ondan sonra
Azərbaycana dönərkən dostum, qardaşım hörmətli Süleyman Dəmirəl məni Türkiyəyə dəvət etdi ki,
Azərbaycana qayıtmazdan əvvəl gəlim, orada bir az dincəlim. Gəldim, bir neçə gün Ankarada qaldım, sonra
Antalyaya getdim. Mən elə bilirdim ki, Antalya bir istirahət yeridir, şəhəridir. Amma orada Antalyadan bir-iki
həkim gəlib mənə baxırdı, onlar mənə dedilər ki, Antalya Universitetində nə qədər qəlb cərrahiyyə əməliyyatı
aparıblar. İndi siz deyirsiniz ki, Vanda da keçirilibdir. Bu, böyük nailiyyətdir və bu barədə Türkiyədəki
irəliləyişi çox yüksək qiymətləndirirəm.
Mən keçən ilin yanvar ayında, yəni ocaq ayında bir balaca xəstələndim. Buradan Gülhanəyə getdim.
Bilirsiniz. Məsələn, mən Gülhanə Tibb Akademiyasını çox yüksək səviyyəli tibb – həm elm, həm də müalicə
ocağı kimi gördüm. Bunun yüz il tarixi var. Çox gözəl bir tibb mərkəzidir. Türkiyədə başqalarını görməmişəm,
ancaq Gülhanəni çox görmüşəm və sevmişəm.
O vaxt mənim bir az xəstələnib Türkiyəyə getməyim dünyada çox böyük bir çaşqınlıq yaratdı: «Nə oldu,
Heydər Əliyev heç vaxt xəstələnməyib». Nə qədər işləmişəm, mənim heç həkimim də olmayıbdır. Mən
Moskvadan 1990-cı ildə ayrıldım, getdim Naxçıvana, üç il orada yaşadım, sonra 1993-cü ildə bura gəldim, - heç
bir həkimlə əlaqəm olmayıbdır. Amma Moskvada mənim həkimim var idi. Moskvadan Naxçıvana gələndə belə
fikirdə idim ki, mən özümü dəryaya atıram. Dəryada nə qədər üzə biləcəyəm, o qədər də üzə biləcəyəm. Daha
mənə bir yardımçı, həkim-filan lazım deyil. Sağlamlığım məni nə qədər yaşadacaq, o qədər də yaşadacaqdır.
Yaşatdı da.
Amma 1999-cu ilin yanvar ayında qripdən sonra məndə bir balaca kriz oldu. Yenə də, nə etmək, - əlbəttə ki,
bizim həkimlər müəyyən tədbirlər gördülər, ancaq mənim oğlum dostum, qardaşım Süleyman Dəmirələ telefon
etdi. Mən dərhal Türkiyəyə gəldim, Gülhanədə iki həftə müalicə olundum. O vaxt bütün dünya qəzetləri bunu
çox yazdılar və xüsusən Moskva, Rusiya qəzetləri çox yazdılar ki, Heydər Əliyev uzun müddət Moskvada
yaşamış, Moskvada bütün həkimləri tanıyır, onlara vaxtilə başçılıq etmişdir, indi nə üçün öz səhhətini
Moskvaya, Rusiyaya etibar etmədi, Türkiyəyə getdi? Mən bir neçə dəfə dedim. Dedim, bəli, mən indi bütün
sağlamlığımı Türkiyəyə etibar etmişəm. Əgər Türkiyə mənim sağlamlığımı istəyirsə, o, bunu möhkəmləndirməlidir. Əgər istəməsə, onda özləri bilərlər.
Məni orada iki həftə yaxşı müalicə etdilər. Bilirsiniz ki, mən Amerikada səfərdə ikən qəflətən bir hadisə
oldu, sonra mən Klivlenddə müalicə olundum. Klivlenddə Murat Tuzcu adlı bir türk həkim var. Əgər o, orada
işləməsəydi, mən cərrahiyyə əməliyyatına getməyəcəkdim.
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Siz Ertən Paşanı tanıyırsınız? O, çox gözəl bir insandır, kardioloqdur, professordur. O, Vaşinqtonda mənimlə
bir yerdə idi. Ertən Paşa Klivlendə getməyim barədə mənə çox təbliğat apardı. Biz Klivlendə getdik. Mən bəzi
müayinələri istəmirdim. Amma o, mənə anlatdı ki, bütün bunlar, cərrahiyyə əməliyyatı lazımdır.
Yəni orada amerikalılarla bərabər turkiyəli gözəl bir həkim var. Murat Tuzcu gözəl bir insandır. O,
Klivlenddə çox yüksək hörmətə malikdir.
Beləliklə, təbiidir ki, Türkiyənin səhiyyəsi Amerikanın və Avropa ölkələrinin səhiyyəsinə yaxınlaşır.
Doğrudur, indi Türkiyədən də bir çox adamlar cərrahiyyə əməliyyatı üçün Amerikaya gedirlər. Klivlend
klinikasına Türkiyədən çoxlu adam gedir. Gördüm ki, həmin klinikanın bəzi otaqlarının qarşısında türkcə
yazılar var idi. Orada həm ərəbcə, həm də türkcə yazılar var idi. Soruşdum ki, bu yazılar nə üçündür? Dedilər ki,
buraya çoxlu türk və ərəb gəlir. Ona görə belə yazılar yazılır ki, onlar üçün bir çətinlik olmasın.
Bəzən insanlar özlərində olan keyfiyyətləri o qədər də qiymətləndirə bilmirlər. Elə bilirlər ki, o birisi bundan
yaxşıdır. Bu da təbiidir. İndi Amerika ilə, yaxud Almaniya ilə bu sahədə yaxın əlaqələr qurmaq bizim üçün bir
az çətindir. Ancaq Türkiyə ilə səhiyyə sahəsində əlaqələr yaratmaq Azərbaycan üçün asandır. Ona görə ki,
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri buna yaxşı şərait yaradır. Bu baxımdan mən sizin
buradakı danışıqlarınızın, əldə etdiyiniz razılıqların hamısını dəstəkləyirəm, bəyənirəm. Hesab edirəm ki, belə
də davam etmək lazımdır.
İndi bizim ölkələrimizin təhsil sahəsində çox geniş əlaqələri vardır. Azərbaycanın təhsil naziri dəfələrlə
Türkiyədə olubdur, Türkiyənin təhsil naziri də buraya gəlibdir. Təbiidir ki, iqtisadi sahədə də əlaqələrimiz
yaxşıdır. Ancaq ölkələrimizin əlaqələri ən çox siyasi sahədədir. Bunun da çox böyük faydası vardır. Çünki
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman Türkiyə respublikamızın müstəqilliyini birinci tanıyan ölkə
olubdur. Azərbaycana dəstək veribdir.
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Türkiyə həmişə Azərbaycanın tərəfində olubdur,
indi də tərəfindədir. Biz bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür və bu
işdə çox fəallıq göstərir. Biz hansı məsələni necə həll etmək barədə Türkiyə ilə çox məsləhətləşirik.
Bu yaxınlarda Bakıda Türkdilli Dövlətlər Birliyinin zirvə görüşü keçirildi. Bu da türk dünyası, türkdilli
dövlətlər üçün gözəl bir işdir.
Bilirsiniz ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyini 1992-ci ilin oktyabr ayında Ankarada yaradıblar. O vaxt mərhum Turqut Özal, indiki prezident, mənim dostum Süleyman Dəmirəl bu işin təşəbbüskarı olublar və türkdilli dövlətlərin
başçılarını ilk dəfə bir yerə yığıblar. Bundan sonra bu birlik yaranıbdır və o, indi də davam edir. Biz VI zirvə
görüşünü burada, Azərbaycanda keçirdik. Qərara aldıq ki, növbəti zirvə görüşünü İstanbulda keçirək.
Bunun çox böyük faydası var. Çünki bir kökə, bir dilə, mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə mənsub olan
xalqların, millətlərin birləşməsi indi çox lazımlıdır. Keçmişdə biz bir-birimizdən ayrı düşmüşdük. Amma indi
baxırıq ki, kökümüz birdir.
Biz «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyini keçirdik. İndi Türkiyə deyir ki, «Kitabi-Dədə Qorqud»
bizimdir, qazax deyir bizimdir, türkmən deyir bizimdir, Azərbaycan deyir bizimdir, özbək deyir bizimdir. Bu da çox
gözəldir. O hamınındır. Yəni «Kitabi-Dədə Qorqud» türkdilli ölkələrin hamısına mənsubdur. Deyirlər ki, Dədə
Qorqudun bir çox yerlərdə, o cümlədən Azərbaycanda da qəbri vardır. Nursultan Nazarbayev burada nitq söyləyəndə
dedi ki, Sır-Dəryada Dədə Qorquda böyük bir abidə qoyulubdur. Dədə Qorqudun məkanı ora olubdur. Amma biz
deyirik ki, Dədə Qorqudun məkanı Azərbaycandır.
Türkiyədə, Bayburtda neçə dəfə yubiley keçiriblər. Bakıdakı yubiley mərasimlərinə ən çox qonaqlar
Türkiyədən – həm elm adamları, professorlar, rektorlar, həm də bir sıra valilər gəlmişdilər. Yəni bu, bizi
birləşdirən bir amildir. Amma 5-6 il bundan öncə Dədə Qorqudu heç Azərbaycanda da tanımırdılar. Bunun da
tarixi bir az fəciəlidir.
Təbiidir ki, keçmişdə Türkiyədə də, Azərbaycanda da, hətta Qərb ölkələrində də alimlər «Kitabi-Dədə
Qorqud»u tədqiq ediblər. Amma sonra, sovet dövründə «Kitabi-Dədə Qorqud» qadağan olunubdur. Hətta 195051-ci illərdə bizim bəzi alimlərimiz, o cümlədən Həmid Araslı, Əbdüləziz Dəmirçizadə, Əli Sultanlı «KitabiDədə Qorqud» haqqında bəzi elmi əsərlər yazıblar. Bartold «Kitabi-Dədə Qorqud»u rus dilinə tərcumə edibdir,
Həmid Araslı isə onu Azərbaycan dilinə tərcümə edib nəşr etdirəndə onların hamısını günahlandırıblar ki, siz
pantürkistsiniz. Yəni o vaxt bizim üzərimizə bir pantürkist damğası vurmuşdular. Ona görə də Türkiyə ilə hər
bir xırda əlaqə qadağan idi. Kimin Türkiyədə bir qohumu var idisə, o, pantürkist hesab olunurdu.
Pantürkist ideologiyasını, damğasını bütün türkdilli xalqlara düşmən olan, təbiidir ki, birinci növbədə sovet
hakimiyyəti yaratmışdı. Amma bu pantürkist ideologiyasını təkcə sovet hökuməti yox, bizim xalqların
birləşməsinin əleyhinə olanlar, onun qarşısını almaq istəyənlər yaratmışdılar.
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1937-38-ci illərdə Azərbaycanda repressiyalar oldu. Yəni insanlar həbs edildi, cəzalandırıldı. Onların bir
qisminin heç bir günahı yox idi. Amma «bu pantürkistdir» deyə, onları həbs etdilər, edam etdilər, yaxud da bu
adamlara böyük cəzalar verdilər.
İndi, Allaha şükür olsun ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Nə qorxuruq, nə çəkinirik, car çəkərək dünyaya
bəyan edirik ki, bəli, Dədə Qorqud bizim babamızdır, əcdadımızdır. «Kitabi-Dədə Qorqud» bizim
keçmişimizdir və bu keçmişlə fəxr edirik.
Türkdilli Dövlətlər Birliyinin yaranmasında, inkişaf etməsində Türkiyənin böyük xidmətləri vardır. Mən
bunu VI zirvə görüşündə də, «Kitabi-Dədə Qorqud»un yubiley mərasimində də dedim ki, türkdilli dövlətləri
Türkiyə bir yerə yığıbdır. Bu gün də deyirəm ki, əgər Türkiyənin bu barədə təşəbbüsü, güclü fəaliyyəti olmasa,
ola bilər, bu, bir az zəifləsin. Çünki bu birliyi zəiflətmək istəyən qüvvələr çoxdur. Yəni türkdilli dövlətlərin bir
yerə yığışmasının, birləşməsinin əleyhinə olan qüvvələr çoxdur. Belələri həm bizim ölkələrimizdə, həm də
xaricdə vardır. Amma Türkiyənin bu dövlətlər birliyinə sahib çıxması, - mən yeddi ildir buradayam, - Türkiyə
prezidenti Süleyman Dəmirəlin bu yeddi il ərzində böyük fəaliyyəti nəticəsində bu birlik yaşayır və inkişaf edir.
Prezident Süleyman Dəmirəl türkdilli dövlətlərə indiyədək nə qədər səfərlər edibdir. O, dəfələrlə
Qazaxıstana, Qırğızıstana, Türkmənistana, Özbəkistana, Azərbaycana gəlibdir. Təbiidir ki, türkdilli ölkələrin
prezidentləri də Türkiyədə səfərdə olublar. Bunlar hamısı bizim birliyimizi təmin edibdir.
Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələr inkişaf etməlidir. Biz bir tərəfdən qədim köklərimizi aşkar
edib göstəririk, ikinci tərəfdən də bu günümüzü yaratmalıyıq, inkişaf etdirməliyik, gələcəyə getməliyik.
Gələcəyə getmək üçün isə bir-birimizə yardım, kömək etməliyik. Mən söhbətimizin əvvəlində də dedim, - bu
baxımdan Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri xüsusi xarakter daşıyır. Biz bu əlaqələri daim inkişaf etdiririk və
etdirəcəyik. Baxmayaraq ki, buna görə də bizə təzyiqlər var.
Məsələn, Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərini götürün. Biz indi bu işi sona çatdırırıq. Amma beş ildir ki,
Türkiyə ilə Azərbaycan, şəxsən Süleyman Dəmirəl ilə Heydər Əliyev bu işin yaranması üçün çalışırlar.
1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayanda bizə bir çox ölkələrdən – Rusiyadan, digər qonşu ölkələrdən
də nə qədər təzyiqlər oldu. Həm Qərbdə, həm də Rusiyada indi təbliğat aparırlar ki, «Bakı-Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri real deyildir, olmayacaqdır». Amma Bakı-Ceyhan tamam real məsələdir və onu biz
reallaşdırmamışıq. Təbiidir ki, onun böyük iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Biz Xəzər dənizindən çoxlu neft
çıxaracağıq. İmzaladığımız birinci müqaviləni əhatə edən «Azəri», «Çıraq» yataqlarında və «Cünəşli» yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsindən ildə təxminən 50-60 milyon ton neft çıxacaqdır. Amma biz sonra daha 18
müqavilə imzalamışıq. Bunların sayı indi 19-dur.
«Şahdəniz» yatağında böyük qaz ehtiyatları vardır. İndi biz qaz ixracı haqqında düşünürük. Biz indiyədək
çalışırdıq ki, Türkmənistan qazını Xəzər dənizindən, Azərbaycandan, Gürcüstandan Türkiyəyə keçirək. Biz bu
layihəni yenə də dəstəkləyirik. Amma Türkmənistanın prezidenti bir gün belə, bir gün elə deyir. Lakin belə bir
məsələ var ki, biz 2002-ci ildə qaz ixrac etməyə başlayacağıq. Bu qazı hara ixrac etməliyik? Biz onu Türkiyəyə
ixrac etməliyik.
Hörmətli Süleyman Dəmirələ buradakı mətbuat konfransında sual verdilər ki, bəs Türkiyə nə qədər
Azərbaycan qazı alacaqdır? O da cavab verdi ki, Azərbaycan nə qədər qaz versə, biz onu alacağıq. Çünki
Türkiyənin qaza ehtiyacı çoxdur. Yəni biz, şübhəsiz ki, hələ bir qaz kəməri də çəkəcəyik.
Bakı-Ceyhan kəməri çəkiləcək, Qazaxıstan nefti də bu kəmər vasitəsilə nəql ediləcəkdir. Onların hamısı həm
böyük iqtisadi, həm də siyasi xarakter daşıyır. Bunlar bölgədə təhlükəsizliyin təmin olunması xarakteri daşıyır.
Təbiidir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması bizim üçün əsas şərtdir. Əgər bu olmasa,
nəinki Qafqazda, Türkiyə ilə Qafqaz arasında da sülh yaranmayacaqdır. Çünki bu müqaviləyə görə Türkiyə ilə
Ermənistan arasında heç bir əlaqə, yəni diplomatik əlaqə, ticarət əlaqəsi yoxdur. Ermənistan bu əlaqələri
yaratmaq istəyir. Ancaq Türkiyədə deyiblər – hörmətli Süleyman Dəmirəl də, hörmətli Bülənd Ecevit də
deyiblər. Keçmiş baş nazirlər də deyiblər ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açarı Azərbaycandadır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunmayana qədər, yəni Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqlarını – torpaqlarımızın 20 faizi onların işğalı altındadır – azad etməyənə qədər, bir
milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın öz yerinə qayıtmayana qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlər
açıla bilməz. Əgər sərhədlər açılmayacaqsa, demək, burada təhlükəsizlik yenə də təmin olunmayacaqdır.
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi ədalətlə həll olunanda, - bunun da əsas prinsipləri Azərbaycanın işğal
edilmiş torpaqlarının azad olunması, bir milyondan artıq vətəndaşımızın öz yerinə-yurduna qayıtması, ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsidir, - təbiidir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlər açılacaqdır,
Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaranacaqdır. Beləliklə, bu regionda sülhün, təhlükəsizliyin təmin
edilməsi mümkün olacaqdır. Bu da çox vacibdir. Çünki onda iqtisadi əlaqələr də genişlənəcəkdir.

418

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Görürsünüz, nə qədər problemlərimiz var. Bu problemlərin həll olunmasında da Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələri çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz bu əlaqələrə xüsusi fikir veririk. Siz də səhiyyə sahəsində əlaqələri
möhkəmləndirin.
Hörmətli Dövlət Baxçalının göndərdiyi salama görə təşəkkür edirəm. Mən Baş nazirin müavini, sizin
partiyanın başkanı, hörmətli Dövlət Baxçalı ilə ilk dəfə bir neçə ay bundan əvvəl Ankarada görüşmüşəm. O
vaxta qədər mən onunla heç vaxt görüşməmişdim.
Türkiyəyə səfərlərim zamanı mərhum Türkeş ilə mən bir neçə dəfə görüşmüşdüm. Xatirimdədir, vaxtilə
mən Naxçıvanda yaşayırdım, muxtar respublika Ali Məclisinin sədri idim, ilk dəfə Türkiyəyə getmişdim. Biz
orada görüşdük, söhbət etdik. Xatirimdədir, bundan sonra, 1992-ci ildə İzmirdə bir iqtisadi konfrans var idi, biz
orada birgə olduq. Mən Azərbaycan prezidenti seçiləndən sonra Türkiyəyə səfərlərim zamanı o, gəlib məni
həmişə ziyarət edirdi, görüşürdük. Ancaq o, vəfat edəndən sonra sizin partiyanın başçısı ilə mənim görüşüm
olmamışdı.
Biz Dövlət Baxçalı ilə görüşdük, mən bundan çox məmnun oldum. Yaxşı danışıq apardıq, söhbət etdik.
Təbiidir ki, mərhum Türkeş Türkiyədə çox xidmət göstərmiş, böyük hörmətə malik insan idi. Ondan sonra sizin
partiyanıza Dövlət Baxçalı kimi ziyalı, elm adamı, professor rəhbərlik etdi. Mən onu çox mədəni bir insan kimi
gördüm. İndi siz Bülənd Ecevitin partiyası ilə koalision bir hökumət yaratmısınız. Allahdan arzu edirəm ki, sizin
bu koalision hökumətiniz yaşasın. Çünki əvvəllər bir neçə koalisionlar yaranıb, amma dağılıbdır. İndi sizin bu
koalisiya gərək ki, bir ildir yaşayır. Deyəsən, bu ayın sonunda bir ili tamam olacaqdır. Sizin ölkədə hökumət
dörd ilə seçilir?
O s m a n D u r m u ş: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Allah eləsin ki, sizin bu koalision hökumətiniz bundan sonra üç il də yaşasın.
Hörmətli Baş nazir Bülənd Ecevit də çox dəyərli bir insandır. Mənim ona çox böyük hörmətim var. Bizim
onunla qədim əlaqələrimiz vardır. Əlbəttə ki, Türkiyədə mənim üçün ən yüksək, ən dəyərli insan Süleyman
Dəmirəldir. O, təkcə mənim üçün yox, bütün Azərbaycan xalqı üçün belədir. Güman edirəm ki, Türkiyə
vətəndaşları üçün də belədir.
Ölkəmiz müstəqillik əldə edəndən sonra Azərbaycan – Türkiyə əlaqələrinin inkişaf etməsində Sülyeman
Dəmirəlin xidmətləri həddindən artıq böyükdür. Ona görə də Türkiyədə ona necə «baba» deyirlərsə, burada da
«baba» deyirlər. Ancaq burada «ata», orada «baba» deyirlər. Bunun fərqi yoxdur. Azərbaycanda dədə də, baba
da deyirlər. O, elə babadır, xalqımız üçün həmişə baba olacaqdır.
Təbiidir ki, Süleyman Dəmirəlin 1990-cı ildən indiyədək Türkiyədəki xidmətləri çox böyük olubdur. Güman
edirəm ki, o, bundan sonra da Türkiyənin ictimai-siyasi həyatında öz görkəmli yerini tutacaqdır. Biz Süleyman
Dəmirəli Azərbaycanın ən yüksək dövlət mükafatı olan «İstiqlal» ordeni ilə təltif etmişik və son dəfə ona
«Azərbaycan Respublikasının fəxri vətəndaşı» adı verdik. Bu ad ilk dəfə verilibdir.
Mən «Azərbaycan Respublikasının fəxri vətəndaşı» adının yaranması haqqında keçən ilin sonunda fərman
verdim. Amma bu adı indiyə qədər heç kəsə verməmişdik, onu birinci dəfə Süleyman Dəmirələ verdik. Biz
«İstiqlal» ordenini də Azərbaycan vətəndaşlarına vermişdik. Amma xarici ölkə başçılarından, yaxud
vətəndaşlarından heç kəsə bu ordeni verməmişdik. Onların arasında «İstiqlal» ordenini birinci dəfə Sülyeman
Dəmirəl aldı. Bu ordeni ikinci – Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma, üçüncü isə Gürcüstan prezidenti Eduard
Şevardnadze alıbdır. Bu ölkələr də bizə dost dövlətlərdir. Gürcüstanla Azərbaycan arasında çox yaxşı dostluq
əlaqələri vardır. Gürcüstanla Türkiyə arasında da çox yaxşı əlaqələr mövcuddur. Bu əlaqələrin yaranmasında da
Süleyman Dəmirəlin və Eduard Şevardnadzenin çox böyük rolu vardır. Mən bunu yaxşı bilirəm.
Bizim Ukrayna ilə də çox yaxşı əlaqələrimiz var. Ukraynanın prezidenti Leonid Kuçmanın Süleyman
Dəmirələ çox böyük hörməti vardır. Ukrayna prezidenti Türkiyə ilə əlaqələrə də böyük əhəmiyyət verir. O, son
zamanlar Azərbaycanda olanda da biz bu barədə danışdıq.
Beləliklə, Türkiyənin çox gözəl liderləri vardır: Süleyman Dəmirəl, Bülənd Ecevit, indi yeni bir lider Dövlət
Baxçalı və başqaları. Mən arzu edirəm ki, bu liderlər Türkiyəni daim irəli aparsınlar. Bu təbiidir, buna şübhə
yoxdur. Çünki böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk Türkiyədə elə bir cümhuriyyət yaradıbdır ki, nə olur-olsun
o yaşayır və yaşayacaqdır. Doğrudur, sizin ölkənin seçim sistemi bəzən o qədər də etibarlı görünmür. Ona görə
də bir hökuməti qurursunuz, bəzən bir aydan sonra pozub yeni bir hökumət yaradırsınız. Başqa ölkədə xalq
buna dözə bilməz. Lakin sizin ölkədə xalq buna dözür. Nə üçün? Çünki Mustafa Kamal Atatürkün qurduğu
cümhuriyyət, yaratdığı bir ölkə, ona sadiq xalq vardır. Bir də sizin ölkənin çox gözəl iqtisadiyyatı vardır. Özəl
sektor yaşayır. Bu gün hökumət var, yaxud sabah dəyişiləcək – bütün bunların iqtisadiyyatın inkişafına təsiri
olmur.
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Çox məmnun oldum ki, mənə «Beynəlxalq Atatürk sülh mükafatı» verildi. Çankaya köşkündə bu mükafatın
təqdim olunması mərasimindəki nitqimdə də söylədim ki, - hörmətli Dövlət Baxçalı da, Bülənd Ecevit də, sizin
hökumətin üzvlərinin hamısı orada idi – mən çox böyük həyat yaşamışam, dünyanın bir sıra yüksək
mükafatlarını almışam. sovetlər birliyi kimi bir fövqəldövlətin ən yüksək mükafatlarını, ordenlərini, medallarını
almışam. Mən bir çox başqa ölkələrin də mükafatlarına layiq görülmüşəm. Amma «Beynəlxalq Atatürk sülh
mükafatı» mənim üçün bunların hamısından üstündür. Bu mükafat Azərbaycanda da çox yüksək qiymətləndirilir. Çünki Mustafa Kamal Atatürk bizim hamımız üçün örnəkdir. Türkiyənin bütün işləri, Atatürkün yolu ilə
gedən işləri bizim hamımız üçün örnəkdir.
Hörmətli Dövlət Baxçalıya mənim salamlarımı, hörmət və ehtiramımı çatdırın. Mən son görüşümüzdə onu
Azərbaycana dəvət etmişəm. Güman edirəm ki, gərək o, bu dəvəti yerinə yetirsin, gəlib Azərbaycanı görsün.
Siz birinci dəfədir ki, Azərbaycana gəlirsiniz. Görürsünüz, Azərbaycan səkkiz ildir müstəqildir, amma siz
buraya ilk dəfədir ki, gəlirsiniz. Mən buna görə sizi günahlandırmıram, - yəqin imkan olmayıbdır. Yenə də
deyirəm, Azərbaycanı yaxşı bilmək üçün gəlib onu görmək lazımdır. Mən çox arzu edirəm ki, hörmətli Dövlət
Baxçalı da, başqaları da Azərbaycana gəlsinlər, ölkəmizi görsünlər.
Mən Türkiyənin Baş naziri hörmətli Bülənd Eceviti də Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm. Amma
sizin ölkədə hələ bəzi işlər həll olunmalıdır, yəqin ondan sonra o, Azərbaycanı ziyarət edəcəkdir.
Mən Türkiyənin bütün nazirlərini ölkəmizə səfərə dəvət edirəm. Gəlin, görün, görüşək.
O s m a n D u r m u ş: Hörmətli prezident, həm biz, həm də Türkiyə Cümhuriyyəti sizin fikirlərinizi
həmişə yüksək qiymətləndiririk. Müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilənə qədər Azərbaycanın
dostları Türkiyənin dostları olacaqdır.
Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə imzalanmış saziş Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələdir.
Bu boru kəməri Türkiyədəki boğazların təhlükəsizliyi baxımından da çox dəyərlidir. Bakı-Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri hər iki dost ölkəmizə, eyni zamanda bölgəmizə böyük faydalar gətirəcəkdir. Həm Azərbaycan, həm
də Türkmənistan Türkiyəyə nə qədər təbii qaz versə, ölkəmiz onu alacaqdır.
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad olunması çox mühüm məsələdir.
Türkiyədə zəlzələ baş verən zaman Qızıl Xaç Komitəsi yaralıların bir qismini müalicə üçün Ermənistana
göndərmək istəyirdi. Amma biz cavab verdik ki, Ermənistan birinci növbədə Azərbaycanla məsələləri həll etsin.
Biz heç bir yaralını müalicə olunmaq üçün oraya göndərmədik. Çünki Azərbaycanın məsələlərinin həll
olunmasında Türkiyə çox israrlıdır.
Cənab prezident, Siz həm Amerikada, həm də Türkiyədə müalicə olunmusunuz. Sizin türk həkimlərinə
müraciət etməyiniz əziz Atatürkün «Məni türk həkimlərinə əmanət edin» sözlərinə uyğun bir davranışdır. Biz
bunu çox böyük hörmətlə qəbul edirik.
Hörmətli prezident, biz Sizin söylədiyiniz fikirləri, sözləri Baş nazirə, Baş nazirin müavininə çatdıracağıq.
Azərbaycan prezidentinin, digər dövlət adamlarının arzularını onlara yetirəcəyik. Ümid edirəm ki, Baş nazirin
müavini Dövlət Baxçalı da yaxın zamanlarda Azərbaycanı ziyarət edəcəkdir.
Mən sizə bir daha hörmət və ehtiramımızı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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«AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN DOSTLARI» FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ
«SƏDASI BAHARDIR VƏTƏNİMİZİN» DEVİZİ İLƏ KEÇİRİLƏN KONSERTDƏ SÖHBƏTİ
Respublika sarayı
21 aprel 2000-ci il
X u r a m a n Q a s ı m o v a (xalq artisti): Möhtərəm cənab prezident, icazə verin Sizə öz
təşəkkürümüzü bildirək ki, vaxt ayırıb bizim konsertimizə təşrif buyurdunuz. Hamınıza təşəkkür edirik ki, bizi
belə dəstəkləyir, alqışlayırsınız. Çox xoşbəxtik və sevinirik ki, hörmətli prezidentimiz öz gəlişi ilə bu konsertə
xüsusi yaraşıq verdi. Biz sizin hamınıza bütün kollektivin adından «çox sağ olun» deyirik.
Əlbəttə, biz hamımız çox həyəcanlıyıq. «Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları» Fonduna, onun sədri, daxilən
də, zahirən də çox gözəl insan olan Mehriban xanıma mədəniyyətimizə göstərdiyi qayğıya görə təşəkkür edirik.
Mədəniyyət Nazirliyinə, konsertimizin baş tutmasına kömək edən bütün insanlara dərin minnətdarlığımızı
bildiririk. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi uğurlu çıxışınız münasibətilə təbrik edirəm. Həmişəki kimi, çox yaxşı
oxudunuz. Yadınızdadırmı, mən söz vermişdim gələcəyəm və gəldim.
F i d a n Q a s ı m o v a (xalq artisti): Çox sağ olun. Hər zaman olduğu kimi, Siz sözünüzün üstündə
durursunuz, bizə qayğı göstərirsiniz, dəstək verirsiniz. Cənab prezident, proqramımız xoşunuza gəldimi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı oxudunuz, çox yaxşı, xoşuma gəldi.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Sizi yormadıq ki?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox. Bu gün mənim doğrudan da çox ağır günüm idi. Mən saat 2-dən buraya gələnə
qədər ağır bir müşavirə keçirirdim. Həddindən artıq yorulmuşdum və oradan çıxıb buraya gəlmişəm. Orkestr də
çox xoşuma gəldi. Orkestr xeyli irəliləyibdir.
F i d a n Q a s ı m o v a: Möhtərəm prezident, Siz gələndə daim qayğı göstərirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir mən gələndə yox, indi də bu orkestrin səviyyəsi qalxıbdır. Bu, çox gözəldir.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u (Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri): Cənab prezident, Siz kömək
etdiniz, maaşları qaldırdınız, musiqi alətləri aldınız, ona görə də səviyyəsi qalxıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir, indi orkestr çox gözəl bir simfonik orkestrdir.
R a u f A b d u l l a y e v (xalq artisti): Çox sağ olun, cənab prezident, Sizə minnətdarıq.
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TÜRK DÜNYASININ GÖRKƏMLİ OĞLU, DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİM, AZƏRBAYCAN
XALQININ BÖYÜK DOSTU İHSAN DOĞRAMACI VƏ ONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ* İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
24 aprel 2000-ci il
Əziz dostum, qardaşım İhsan Doğramacı!
Əziz bacım Ayser xanım!
Əziz dostlarımız, qardaşlarımız!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz! Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu
gün sizinlə Azərbaycanda görüşdüyümə görə çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Təbiidir ki, bugünkü hadisə həm sizin, həm də bizim üçün, mənim üçün və xalqımız, müstəqil Azərbaycan
üçün çox əlamətdar bir hadisədir. Azərbaycan xalqının böyük dostu, mənim şəxsi dostum, qardaşım İhsan
Doğramacının 85 yaşı tamam olur. Biz bu münasibətlə, onun 80 yaşı tamam olanda danışmışdıq ki, İhsan
Doğramacının 85 illiyini Azərbaycanda qeyd edəcəyik, keçirəcəyik. Buna görə də mən qardaşım İhsan
Doğramacını ailəsi, dostları ilə birlikdə Azərbaycana dəvət etdim. Məmnunam ki, siz hamınız dəvəti qəbul
etmisiniz, Azərbaycana gəlmisiniz.
Proqram məlumdur. Bu gün biz Azərbaycanın ən möhtəşəm salonu olan Respublika sarayında hörmətli İhsan
Doğramacının 85 illik yubileyi münasibətilə böyük bir mərasim keçirəcəyik. Hörmətli İhsan Doğramacı mənim
fərmanımla müstəqil Azərbaycanın ən yüksək mükafatı – «İstiqlal» ordeni ilə təltif olunubdur. Mən bu
«İstiqlal» ordenini – Azərbaycanın ən yüksək mükafatını böyük şərəf hissi ilə hörmətli İhsan Doğramacıya
təqdim edəcəyəm.
Bilirsiniz ki, orada müəyyən təbriklər olacaqdır. Azərbaycanın incəsənət ustaları, xadimləri bu münasibətlə
bir konsert hazırlayıblar. Bu konsert məhz sizin üçün - İhsan Doğramacı üçün, sizin 85 illik yubileyinizə həsr
olunmuş konsertdir. Həmin salonda 2500 yer vardır. Azərbaycanın çox görkəmli insanları orada iştirak
edəcəklər.
Sonra axşam yenə də bərabər olacağıq. Siz sabah da, o birisi gün də buradasınız, Azərbaycanla daha da
yaxından tanış olacaqsınız.
Sizlərdən kimsə bəlkə də Azərbaycana ilk dəfədir gəlir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın bugünkü gününü
görmək onlar üçün daha maraqlı olacaqdır. Amma kimsə buraya ilk dəfə deyil gəlir. Bu səfər onlar üçün də
maraqlı keçəcəkdir, çünki respublikamızdakı dəyişiklikləri görəcəklər. Məsələn, kimsə buraya 1990, 1991,
1992-ci illərdə gəlibsə, indi bu gün - 2000-ci ildə görəcəkdir ki, Azəbaycanda nə qədər böyük dəyişikliklər
olubdur, tərəqqi, inkişaf vardır. Onlar bunu görəcəklər. Baxmayaraq ki, bizim problemlərimiz də vardır.
Bilirsiniz ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan hərbi münaqişə hələ sona çatmayıbdır. Biz 1994-cü
ildə atəşi dayandırmışıq ki, atəş olmasın. Ancaq o vaxta qədər Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Həmin torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı zorla
çıxarılıbdır. Onlar çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar.
Biz münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün danışıqlar aparırıq. Ancaq bu danışıqlar hələ son nəticəyə
gətirib çıxarmayıbdır. Bu, bizim ən böyük, ən ağır problemimizdir. Təsəvvür edin, indi səkkiz milyon əhalisi
olan ölkənin vətəndaşlarının səkkizdə bir hissəsi, yəni bir milyonu qaçqın vəziyyətində çadırlarda, ağır şəraitdə
yaşayır.
Başqa problemlərimiz də vardır. Biz 70 il sovet hakimiyyəti dövründə, tamamilə sosialist quruluşunda yaşamışıq.
İnsanların şüuru da, psixologiyası da, xarakteri də, iş üslubu da - hər şey bu 70 ildə həmin ideologiyanın, sosialist
quruluşunun, sisteminin qanunları, tələbləri əsasında formalaşıbdır, yaranıbdır.
Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra biz həmin sistemdən, kommunist
ideologiyasından, sosialist sistemindən imtina etdik, Qərbdə, Türkiyədə, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində olan
*

Nümayəndə heyətinə İhsan bəy Doğramacının ailə üzvləri, millət vəkilləri, Türkiyənin bir sıra
universitetlərinin hazırkı və keçmiş rektorları, professor və müəllim heyəti, iş adamları, mətbuat nümayəndələri
daxil idilər.
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sistemə - həm siyasi, həm də iqtisadi nöqteyi-nəzərdən - keçdik. Amma bu elə deyil ki, çayın bu tərəfinə gəldin,
körpü də olmasa, yaxşı tullana bilirsənsə, o tərəfə keçə bilərsən. Bu, elə deyil.
Biz çay deyirik, siz nəhr deyirsiniz,- İhsan Doğramacı bizim dilimizi, yəni şivəmizi, ləhcəmizi yaxşı bilir.
Yəqin siz də bilirsiniz,- amma bu çay çox geniş və dərindir. Onu keçmək üçün zaman lazımdır. Bunu keçmək
üçün təkcə zaman yox, iradə lazımdır, bir sıra böyük islahatları, dəyişiklikləri həyata keçirmək lazımdır. Biz
bunları edirik. Məhz bunların nəticəsidir ki, ölkəmiz artıq inkişaf edir, irəli gedir.
Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Ölkəmizin bir sıra problemləri vardır,- yəqin siz bunları bilirsiniz. Ancaq bu
problemlərlə yanaşı, bizim çox yaxşı nailiyyətlərimiz də vardır. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı inkişaf edir,
insanlara sərbəstlik, azadlıq verilibdir. Ölkəmizdə siyasi plüralizm təmin olunubdur.
Biz dünyanın böyük neft şirkətləri ilə bir sıra mühüm müqavilələr imzalamışıq. Bu müqavilələr artıq öz
nəticəsini verir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Ancaq biz indi Azərbaycanın neft yataqlarının,
sərvətlərinin demək olar ki, «ikinci nəfəs»indən istifadə edirik. Həkimlər bu «ikinci nəfəs» məsələsini yaxşı
bilirlər. Bəzən görürsən ki, bir şey tükənir, amma «ikinci nəfəs» əmələ gəlir.
Biz Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda böyük neft yataqları aşkar etmişik. Amma bu, indinin
işi deyildir. Həmin neft yataqlarının hamısını məhz Azərbaycan alimləri, neftçiləri, geoloqları 1950-1960-1970ci illərdə axtarıblar, tapıblar. Biz bu yataqlardan bir qismini sovet hakimiyyəti dövründə işlətmişik. Məsələn,
burada əfsanəvi Neft Daşları adası vardır. Vaxtilə sahildən 100 kilometr məsafədə, Xəzər dənizinin içində bəzi
daşlar olduğu müşahidə edilibdir. Orada axtarış işləri aprılanda neft tapılıbdır və neft hasil olunubdur. Gətirib
həmin daşların üzərində - biz estakadalar deyirik - dəmirdən platformalar qurublar. 50 il bundan öncə orada bir
şəhər yaradılıbdır. Yəni Azərbaycanda Xəzər dənizindən 50 il bundan əvvəl ilk neftin hasil edilməsinə
başlanıbdır. Bilin ki, dünyada ilk dəfə dənizdən, yəni suyun dərinliyindən neftin hasil olunmasına Azərbaycanda
başlanıbdır.
Ötən 50 il müddətində Azərbaycanın alimləri, geoloqları, neftçiləri Xəzər dənizinin başqa hissələrində də
araşdırmalar aparmışlar, çoxlu neft yataqları aşkar etmişlər. Onların bir qismindən Sovetlər İttifaqı vaxtında
istifadə etmişik, amma çox hissəsi qalıbdır. Biz indi dünyanın böyük neft şirkətlərini dəvət edərək həmin
yataqları işlətməyə çalışırıq.
Biz 1994-cü ildə ilk müqavilə imzalamışıq. Bu müqaviləyə «Əsrin müqaviləsi» deyirlər. O vaxtdan
Türkiyədə çox məşhur olan Bakı–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri işi ilə məşğuluq. Şükürlər olsun ki, onu da başa
çatdırırıq. Keçən ilin noyabr ayında - siz ona kasım ayı deyirsiniz - ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü keçirilən
zaman biz son sazişi imzaladıq. İndi onun bəzi kommersiya, iqtisadi məsələləri həll olunur. Güman edirəm ki,
bir-iki aydan sonra biz Bakı–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşasına başlayacağıq, Xəzər dənizindən hasil
edilən neft Türkiyənin Ceyhan limanına çatdırılacaqdır.
Azərbaycanda neft həddindən artıq çoxdur. Biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni imzalayanda proqnoz verilmişdi,
yəni bildirilmişdi ki, həmin üç yataqdan – «Azəri», «Çıraq» yataqlarından və «Günəşli» yatağının dərinlikdə
yerləşən hissəsindən bir ildə 60 milyon ton neft hasil olunacaqdır. Ona görə də biz o vaxt Bakı–Ceyhan əsas
ixrac neft kəmərinin tikilməsi haqqında qərar qəbul etmişdik.
Biz ondan sonra 18 müqavilə imzalamışıq. İndi təsəvvür edin, nə qədər neft hasil olunacaqdır. Bilirdik ki,
«Şahdəniz» adlanan yataqda xeyli qaz var, amma neft də çoxdur. Biz həmin yataqda müəyyən işlər apardıq.
Məlum oldu ki, bu yataqda həddindən çox qaz var. İndi biz düşünürük ki, dünya bazarına neftlə bərabər qaz da
çıxarmalıyıq. Biz bunu birinci növbədə Türkiyəyə çıxarmaq istəyirik. Çünki Türkiyənin qaza ehtiyacı vardır.
Biz bu işləri görmüşük və onlar Azərbaycana böyük mənfəətlər gətiribdir. Eyni zamanda, Azərbaycan dünya
iqtisadiyyatı ilə bağlanıbdır. Biz bununla da gələcək üçün çox böyük təməl yaratmışıq. Təsəvvür edin, 20052010-cu illərdə Azərbaycanda hasil ediləcək neftin və qazın miqdarı o qədər olacaqdır ki, bu, təkcə Azərbaycanı
yox, bir çox ölkələri də təmin edəcəkdir.
Bu işlərlə yanaşı, başqa işlər də vardır. Mən qısaca olaraq demək istəyirəm ki, bizim problemlərimiz,
çətinliklərimiz vardır. Amma gözəl işlərimiz də çoxdur. Bunların hamısının üstündə elm, mədəniyyət, təhsil
durur.
Keçmiş Sovetlər İttifaqına məxsus olan, indi müstəqillik qazanmış ölkələrin hər birində keçid dövründə
problemlər vardır. Həmin problemlərdən biri də təhsil, elm, mədəniyyət məsələsidir. Həqiqəti bildirmək
lazımdır ki, Sovetlər İttifaqı zamanı bu sahələrə dövlət büdcəsindən çoxlu vəsait ayrılırdı. Bütün təhsil pulsuz
idi. Elmin nəticəsi olsa da, olmasa da bu sahəyə çox böyük vəsait ayrılırdı. Mədəniyyət xadimlərinə çox böyük
vəsait ayrılırdı. O vaxt Azərbaycanda teatr, balet, musiqi sahəsində çalışan adamlar, yazarlar, ədəbiyyatla
məşğul olan insanlar ən zəngin insanlar idilər. Amma bu keçid dövründə onlara tələbat azalıbdır, ona görə
onların maddi vəziyyəti də əvvəlki kimi deyildir. Bu məsələdə əsas ağırlıq dövlətin üzərinə düşübdür və dövlət
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də lazımi tədbirlər görür. Biz mədəniyyətimizi inkişaf etdiririk. Böyük alim, böyük insan, böyük şəxsiyyət İhsan
Doğramacının 85 illik yubileyinin Azərbaycanda keçirilməsi elmə, mədəniyyətə, təhsilə nə qədər yüksək diqqət
göstərilməsinin gözəl nümunəsidir, təzahürüdür.
Beləliklə, istərdim ki, siz Azərbaycanı, Bakını – Azərbaycanın hər yerini görə bilməyəcəksiniz - mümkün qədər
çox görəsiniz. Siz ölkəmizi nə qədər çox görsəniz, o qədər də çox inanacaqsınız ki, Azərbaycan müstəqil hüquqi,
demokratik, dünyəvi - biz «dünyəvi» deyirik, siz «laiq» deyirsiniz – dövlətdir.
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Siz buna «piyasa ekonomisi», yəni «iqtisadiyyat» əvəzinə
«ekonomi», «bazar» əvəzinə «piyasa» deyirsiniz. Azərbaycan dünyanın iqtisadi, siyasi cəhətdən inkişaf etmiş
ölkələri ilə - Qərb, Şərq ölkələri, Amerika ilə əlaqələrini genişləndirir. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri bunların
arasında xüsusi yer tutur, əhəmiyyət daşıyır.
Biz belə hesab edirik ki, dünyanın bir çox ölkələri ilə Azərbaycanın çox yaxşı əlaqələri vardır. Amma
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri səviyyəsində bizim heç bir ölkə ilə əlaqəmiz yoxdur. Bu da təbiidir. Çünki biz bir
kökdənik, bir dinə, dilə, mədəniyyətə mənsubuq, bir millətik. Təbiidir ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən
sonra bir-birimizə qovuşan zaman biz həm insani nöqteyi-nəzərdən, həm də ki, dövlət nöqteyi-nəzərindən daha
tez yaxınlaşmışıq. Ona görə də Türkiyə ilə əlaqələrimiz xüsusi xarakter daşıyır. Siz bunların hamısını Türkiyəyə, Türkiyə Cümhuriyyətinə olan münasibəti burada görəcəksiniz.
Mən sizin hamınızı bir daha salamlayıram. Əziz dostum, çox məmnunam ki, sən bu il də çox gəncsən. 80
yaşında da belə idin, ötən beş ildə heç dəyişməmisən. Dəyişmisən, - bir az da gəncləşmisən, gözəlləşmisən.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Hörmətli prezident!
Öz adımdan və Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyəti adından Sizə təşəkkür edirəm. Bizi buraya dəvət
etdiyiniz və qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Siz buyurdunuz ki, biz bir millətik. Əlbəttə, Türkiyə də,
Azərbaycan da, hətta digər türkdilli ölkələr də ayrılıqda müstəqil dövlətlərdir. Ancaq hamımız bir millətik. Buna
heç bir şübhə yoxdur. Mən özüm bu fikirdəyəm. Məncə, buradakı dostlarım, həmkarlarım, həmvətənlərim və
burada olmayan milyonlarla həmvətənim də mənimlə həmrəy olar ki, Türkiyə ən çox Azərbaycana yaxındır.
Bundan beş il əvvəl, 1995-ci ildə mənim 80 illik yubileyim müxtəlif yerlərdə qeyd edildi. Siz bu yubileyin
Azərbaycanda da qeyd olunmasını istədiniz. Azərbaycana gəldik, yubiley Opera və Balet Teatrında böyük
təntənə ilə qeyd edildi. Həmin il heç bir yerdə Bakıdakı kimi möhtəşəm, təntənəli yubiley tədbiri olmadı. O
zaman siz öz nitqinizdə arzuladınız ki, mən 100 il yaşayım. Mən də sizin əmrinizi yerinə yetirmək üçün, 100 il
yaşamaq üçün çalışıram.
Bundan sonra mən Türkiyədə və çoxlu dostlarım olan xarici ölkələrdə 85 illik yubileyimin keçirilməsini
xahiş etdim. Onlar da hamısı bu xahişimi qəbul etdilər. Siz burada yenə istisna oldunuz. Dediniz ki, 100 ilə hələ
çox var, biz hər beş ildən bir bunu qeyd edək. Ona görə də indi buradayıq.
Həqiqətən də, Sizin buyurduğunuz kimi, elmdə, mədəniyyətdə irəliləmək bir ölkənin müvəffəqiyyəti üçün birinci
şərtdir. Mən həyatım boyunca bütün vaxtımı, işlərimi və fəaliyyətimi iki şeyə həsr etdim: insan, uşaq sağlamlığına və
təhsilə, maarifə. İndi, bu yaşımda da bütün günü bu işlərlə məşğul oluram.
Mən təxminən 25 il Ümumdünya Pediatrlar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsini daşımışam. Orada gördüm ki, bu
təşkilatın bir çox regional bölmələri var: Avropa, Amerika, fransızdilli ölkələr regionu, ərəb regionu və sair.
Mən də bundan istifadə edərək, həmin cəmiyyətin türkdilli ölkələr üzrə regionunu yaratdım. Zənnimcə, bu, çox
faydalı oldu. Çünki beləliklə, türkdilli region da beynəlxalq miqyasda öz yerini tutmuş oldu. Bu münasibətlə hər
il bir türkdilli ölkədə uşaq həkimlərinin iştirakı ilə tədbir keçiririk. Bu işə Ankarada başladıq, sonra Daşkənddə,
Almatıda, Bişkekdə və əlbəttə, Bakıda Sizin rəhbərliyiniz altında toplaşdıq. Bununla da eyni dilə və dinə, eyni
kökə və mədəniyyətə mənsub olan bu millətləri yalnız diplomatiya səviyyəsində deyil, həm də xalq səviyyəsində, həkimlər səviyyəsində bir yerə toplamağa nail olduq. Bunun sayəsində mənim həmkarlarım, yəni uşaq
həkimləri gördülər ki, aramızda çox yaxınlıq var və bir-birimizdən çox şeylər öyrənə bilərik.
Mən sovet dövründə də Bakıda olmuşdum - təxminən 20 il bundan əvvəl. Ondan sonra da bir neçə dəfə
Bakıya gəlmişəm. 3-5 illik fasilə bir yana, hər il əvvəlki ildən daha çox inkişaf olduğunu şəxsən görmüşəm.
Buna da inanıram ki, Sizin liderliyinizlə bu gözəl ölkə daha çox xoşbəxtliyə nail olacaqdır.
Bayaq dediniz ki, mənə bu gün «İstiqlal» ordeni təqdim edəcəksiniz. Bu, əslində bir insanın əldə edə biləcəyi
ən yüksək şərəfdir. Bu səviyyədə olmasa da mənə bəzi ordenlər verilibdir. Ancaq bu ordenin mənə öz
millətimin təmsilçisi, prezidenti tərəfindən verilməsi həmin ordenin qiymətini dəfələrlə artırır. Bizi qəbul
etdiyiniz üçün Sizə çox təşəkkür edirəm. Əminəm ki, yanımdakı dostlarım, həmkarlarım mənim bu hisslərimi
paylaşırlar. İmkan olsaydı, buraya bəlkə də min adam gələ bilərdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gərək gələydi. Bizim qəlbimiz genişdir.
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İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Onu bilirəm. Ancaq orada işlər dayanardı. Ona görə də buradakı nümayəndə
heyətinə daxil olanlar onların təmsilçiləridir. Bunlar hazırda rektor olanlar və ya vaxtilə rektor işləmiş
insanlardır. Biz onlara «köhnə rektorlar» deyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz onlara «əski rektor» deyirsiniz. Biz «köhnə rektor» deyirik.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bundan beş il əvvəl buraya gələrkən qrupumuzda həm rektorlar, həm də əski
rektorlar vardı. Mən əski rektorları kiminləsə tanış edəndə deyirdim: «Əski rektor filankəs». Deyirdilər: «Hə,
köhnə rektor». Mən isə deyirdim: «Yox, canım, köhnə deyil, sağlam rektordur».
H e y d ə r Ə l i y e v: İhsan bəy, biz köhnə rektora «köhnə» demirik, «keçmiş rektor» deyirik.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Mən onları təqdim edəndə bu ifadə çox xoşumuza gəldi. Anladıq ki, «köhnə» pis bir
söz deyil. Ondan sonra Ankaraya getdik, istəyirsiniz inanın, istəyirsiniz yox, - orada «köhnə rektorlar klubu»
yaratdıq. O vaxt mənimlə birlikdə Bakıda olan həmkarlarım, yəni köhnə rektorlar 2-3 aydan bir həmin klubda
toplaşaraq, beş il əvvəlki Bakı xatirələrini dilə gətirirlər. Bundan sonra hazırda iş başında olan bəzi rektorlar «Biz nə
vaxt köhnə olub sizə qoşula bilərik?» deyə soruşdular. Mən də onlara dedim ki, gərək biz toplaşıb elə bir qərar qəbul
edək ki, hər kəs bu şərəfə nail ola bilməsin.
Hörmətli prezident!
Sizə öz dərin minnətdarlığımı ərz edirəm. Biz Azərbaycanda olduğumuz vaxt ərzində çox xoş təəssüratlar əldə
etdik və Türkiyəyə dolu ürəklə qayıdacağıq. Buna tam qayıtmaq demək olmaz, çünki ürəyimizin bir parçası burada
qalacaq. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Möhtərəm prezidentim! Biz Sizə xatirə olaraq bəzi kiçik hədiyyələr gətirmişik.
Mənim dostlarım dedilər ki, bunu axşam adamlar çox olan zaman verməyin, burada, daha səmimi şəraitdə
təqdim edin. İcazə versəniz, onları Sizə təqdim edərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, burada sizin yubileyiniz keçirilir, ona görə də bütün hədiyyələr sizin olmalıdır.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Sağ olsunlar, dostlarım buraya gəlməzdən əvvəl mənə iki hədiyyə verdilər.
Mənim əsl doğum günüm aprelin 3-dür. Aprelin 3-də xeyli hədiyyə aldım. Biz hər hansı bir yubiley tədbiri
keçirmədik. Ancaq yenə də hədiyyələr gəldi. Bu dəfə «biz bilməmişik, sən demə, doğum gününüz aprelin 24-ü
imiş» deyə, yenə hədiyyələr verdilər. Mən hədiyyələrimi iki dəfə qəbul etmişəm. Bunlar elə də böyük şey deyil,
izn versəniz, Sizə təqdim edərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun, bir halda ki, israr edirsiniz...
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Əfəndim, bu, Osmanlı Xanədanının tuğralarıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tuğra nədir?
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: İzah edim: tuğra o zamanın möhürüdür. Hər padşahın öz möhürü vardı. Bunların
birincisində osmanlıca ərəb hərfləri ilə «Heydər Əliyev» yazılıb. İkincisində isə müasir türkcə ilə «Heydər
Əliyev əl-Müzəffər daima» yazılıbdır. Çünki vaxtilə Osmanlı padşahlarının daim müzəffər olması, zəfər
qazanması arzulanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Bunları göstərin, qoy televiziyada görsünlər. Bu hədiyyələrə görə çox
sağ olun. Onlar çox gözəldir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Hörmətli prezident, indi müxtəlif qruplar Sizə öz hədiyyələrini təqdim edəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: İhsan bəy, sənin yubileyindir, mənə hədiyyə nə lazımdır? Yaxşı, sən verə bilərsən,
amma heç istəməzdim ki, başqaları bunu etsinlər.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bu, Bilkənd universitetinin Sizə hədiyyəsidir.
Ə l i D o ğ r a m a c ı (Bilkənd universitetinin rektoru):
Hörmətli prezident, su həyatdır. Siz Azərbaycanın istiqlalına, inkişafına həyat bəxş etdiniz. Bu su qabı Sizin
Azərbaycana gətirdiyiniz həyatın rəmzidir. Mən onu Bilkənd universiteti adından hörmətlə Sizə təqdim edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Hörmətli prezident, indi isə İstanbul qrupu adından köhnə rektorlarımızdan
Möhtəşəm Giray Sizə öz hədiyyəsini təqdim edəcəkdir.
M ö h t ə ş ə m G i r a y: Hörmətli prezident, bu lövhədə Mustafa Kamal Atatürkün 1933-cü ildə söyləmiş
olduğu nitqdən bir parça yazılıbdır. İcazə versəniz, onu oxuyardım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun, oxuyun.
M ö h t ə ş ə m G i r a y (mətni oxuyur): «Bu gün Sovetlər Birliyi dostumuzdur, qonşumuzdur,
müttəfiqimizdir. Bu dostluğa ehtiyacımız vardır. Fəqət sabah nə olacağını heç kim bilə bilməz. Eynən Osmanlı
kimi, eynən Avstriya-Macarıstan kimi parçalana, dağıla bilər. Bu gün əlində möhkəm-möhkəm tutduğu millətlər
ovuclarından qaça bilərlər. Dünya yeni bir tarazlığa çata bilər. Bax, o zaman Türkiyə nə edəcəyini bilməlidir. Bu
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dostlarımızın hakimiyyəti altında bizim dili bir, inancı bir, özü bir olan qardaşlarımız vardır. Onlara sahib
çıxmağa hazır olmalıyıq. Hazır olmaq yalnız susub o günü gözləmək deyildir. Hazırlaşmaq lazımdır. Millətlər
buna necə hazırlaşır? Mənəvi körpülərini sağlam şəkildə quraraq. Dil bir körpüdür, inanc bir körpüdür, tarix bir
körpüdür. Biz köklərimizə qayıtmalı və hadisələrin yaratdığı tariximizin içində bütövləşməliyik. Xarici ölkələrdə
yaşayan türklərin bizə yaxınlaşmasını gözləməməliyik, biz onlara yaxınlaşmalıyıq».
Cənab prezident, mən Mustafa Kamal Atatürkün kitabını da Sizə təqdim etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mustafa Kamal Atatürk çox böyük şəxsiyyətdir. O, Türkiyə kimi bir cümhuriyyət
qurub yaratdı. O, eyni zamanda, çox uzaqgörən bir insan idi. Siz oxuduğunuz bu sözlər mənə məlumdur. Ancaq
Atatürkün nitqindən bir parçanı burada bir daha səsləndirməyiniz, təkrar etməyiniz onu göstərir ki, Atatürk çox
uzaqgörən bir insan olubdur. O, hələ 1933-cü ildə 1991-ci ildə baş verə biləcək hadisələri görüb və nə etmək
lazım olduğunu türk xalqına söyləyibdir.
Mən bu hədiyyədən çox məmnunam. O, ən qiymətli hədiyyədir. Sağ olun.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Cənab prezident, Mərmərə Universitetinin rektoru da Sizə bir hədiyyə təqdim
etmək istəyir.
T u r a y Y a r d ı m c ı (Mərmərə universitetinin rektoru): Cənab prezident, inşallah, Azərbaycan və
Türkiyə universitetləri arasındakı əməkdaşlıq davam edəcəkdir. Bu hədiyyə İstanbuldakı universitetlər
adındandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
Biz hamımız bir saatdan sonra Respublika sarayında olmalıyıq. Ona görə də mən Sizi burada çox saxlamaq
istəmirəm. Sizin bir saat vaxtınız vardır. Bilirəm, yol gəlmisiniz, Ankaradan buraya gəlmisiniz, iki saat on
dəqiqə havada olmusunuz, yorulmusunuz. Dincəlin, saat 6-da yenidən bərabər olacağıq. Sağ olun.
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TÜRK DÜNYASININ GÖRKƏMLİ OĞLU, DÜNYA ŞÖHRƏTLİ ALİM, AZƏRBAYCAN
XALQININ BÖYÜK DOSTU İHSAN DOĞRAMACININ 85 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
24 aprel 2000-ci il
Əziz dostum, qardaşım İhsan Doğramacı!
Əziz bacım Ayser xanım!
Türkiyə Cümhuriyyətindən bu təntənəli mərasimə təşrif gətirmiş qonaqlarımız!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün bu bayram münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Sizə və bütün Azərbaycan xalqına
qəlbimdən gələn səmimi salamlarımı göndərirəm.
Bu gün bu möhtəşəm Respublika sarayındakı təntənəli mərasim Azərbaycan xalqının böyük dostu İhsan
Doğramacının 85 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.
Mən çox məmnunam və təşəkkür edirəm ki, dostum, qardaşım İhsan Doğramacı, Ayser xanım, ailə üzvləri
və onların dostları, həmkarları, professorlar, ictimai-siyasi xadimlər onunla birlikdə bu gün Türkiyədən,
Ankaradan Azərbaycana gəliblər. Bu, qeyri-adi bir hadisədir. İhsan Doğramacının təyyarəsində qardaş Türkiyə
Cümhuriyyətindən yüzdən çox dostumuz, İhsan Doğramacının dostları Azərbaycana, Bakıya gəliblər və bu
yubiley şənliklərində bizimlə bərabər iştirak edirlər.
Bunlar heç də təsadüfi deyildir. Çünki İhsan Doğramacının 85 illiyinə həsr olunmuş bu yubiley onun
şəxsiyyətinə, türk xalqı, türkdilli xalqlar, türk dünyası qarşısında göstərdiyi xidmətlərə, bəşər tarixinə yazdığı
səhifələrə olan hörmətin, ehtiramın təzahürüdür.
Alimlərimiz, nazirlərimiz bu gün İhsan Doğramacı haqqında ürək sözlərini dedilər. Onların çıxışlarında
İhsan Doğramacının həyat yolu, fəaliyyəti, əldə etdiyi nailiyyətlər və göstərdiyi xidmətlər bu gün Azərbaycan
vətəndaşlarına çatdırıldı. Amma bu, bizim üçün yeni deyildir. Biz hörmətli İhsan Doğramacının beş il bundan
öncə 80 illik yubileyini Azərbaycanda təntənə ilə qeyd edərkən onun xidmətləri haqqında geniş məlumatlar
verilmişdi.
Bu nadir şəxsiyyətin həyat yolunu, fəaliyyətini və bəşəriyyət qarşısında göstərdiyi xidmətləri bu gün yenidən
yada salarkən düşünürsən - o, nə qədər böyük insandır, nə qədər nadir bir şəxsiyyətdir, bizlər üçün, türk dünyası
üçün, bəşəriyyət üçün dəyərli bir sərvətdir.
Hörmətli İhsan Doğramacı həqiqətən öz işləri, öz elmi və ictimai fəaliyyəti ilə, elm, təhsil, səhiyyənin
inkişafındakı xidmətləri, vətənpərvərliyi, türk dünyasına daim göstərdiyi sədaqət ilə özü-özünə bir abidə
yaratmışdır. İndi baxırsan, bu salonda bizim dostumuz, qardaşımız İhsan Doğramacıdır. Eyni zamanda, ona
baxarkən düşünürsən ki, o, yüksək məna daşıyan abidədir.
Hörmətli İhsan Doğramacı həqiqətən gənc yaşlarından öz fitri istedadından məharətlə istifadə edərək
həyatını xalqa, millətə, cəmiyyətə, bəşəriyyətə xidmət etməkdə görübdür. O, bu xidməti edibdir, yorulmadan,
ardıcıl olaraq, dayanmadan, usanmadan bu gün də edir və sabah da, gələcəkdə də, yüz yaşına qədər edəcəkdir.
Hörmətli İhsan Doğramacı Türkiyədə böyük hörmətə malikdir. O, dünyanın əksər ölkələrində böyük şöhrət
qazanıbdır. Türk dünyasında, türkdilli dövlətlər birliyində çox böyük hörmət, ehtiram qazanıbdır. Azərbaycanda
isə hörmətli İhsan Doğramacıya xüsusi məhəbbət və sevgi vardır. Düşünürəm ki, bu da qarşılıqlıdır.
Hörmətli İhsan Doğramacının qəlbi çox genişdir. O geniş qəlbdə milyonlarla-milyonlarla səmimi hissiyyatlar
yaşayır. Onların içərisində Azərbaycana olan sevgi, məhəbbət də görkəmli yer tutur. Bunu hiss edən
Azərbaycan xalqı hörmətli İhsan Doğramacıya öz sevgisi, məhəbbəti ilə cavab verir və öz hörmət, ehtiramını
göstərir.
İhsan Doğramacının 85 il ərzində - gənclik dövründən başlayaraq - fəaliyyəti çoxsahəlidir, çoxşaxəlidir. O
alimdir, həkimdir, ictimai xadimdir, maarifçidir, maarif-təhsil qurucusudur, dünyanın bir çox mühüm
problemlərinin həll olunmasında iştirak edir, sülh, əmin-amanlıq uğrunda mübarizə aparır. Onun həddindən
artıq çoxsahəli fəaliyyəti vardır. Bunun da səbəbi odur ki, bu böyük zəkalı insan təkcə əvvəlcədən seçdiyi sənət
çərçivəsində yaşaya bilməzdi. Zəkası, iradəsi, böyük qəlbi onu bu qədər böyük işlər görməyə sövq edibdir.
Hörmətli İhsan Doğramacı bunları da müvəffəqiyyətlə həyata keçiribdir.
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Ancaq bütün bu işlərin içərisində burada daha çox səslənən pediatriya haqqında danışmaq istəyirəm. Biz
buna uşaq həkimi deyirik. Həkimlik sənəti insan cəmiyyətində ən yüksək qiymətə, hörmətə malik olan bir
sənətdir. Çünki bu, hər bir insan üçün, demək, cəmiyyət, dövlət, bəşəriyyət üçün lazımdır. Ona görə də bu sənət
Azərbaycanda həmişə hörmətli, şöhrətli olubdur, bu gün də belədir və gələcəkdə də belə olacaqdır. Ancaq
həkimlik sənəti də çoxsahəlidir. Hesab edirəm ki, həkimlik sənəti içərisində uşaq həkimi ən vacib və hörmətli
sənətdir.
Elə bir insan yoxdur ki, uşağı sevməsin. Hər bir insan, hər bir ata, hər bir ana özündən çox övladını, uşağını
sevir. Bu, ailə çərçivəsində olan anlayışdır. Ancaq millət üçün, dövlət üçün, ölkə üçün, xalq üçün uşaq, gənclik
hər şeydən qiymətlidir. Uşağın dünyaya gəlməsi, onun sağlam böyüməsi, gənc nəslin yaxşı təhsil alması hər bir
millətin, xalqın ən dəyərli sərvətidir. Çünki o, millətin, xalqın gələcəyidir, millətin, xalqın daimiliyidir,
əbədiliyidir.
Hörmətli İhsan Doğramacının məhz bu sahəyə lap gənc vaxtlarından maraq göstərməsi və ömrü boyu başqa
fəaliyyətlərlə yanaşı, bu sahəni həmişə özü üçün böyük bir vəzifə etməsi bir insan kimi onun nə qədər böyük
mənəviyyata malik olduğunu, eyni zamanda xalq, millət üçün, onun gələcəyi üçün bu sahənin nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu göstərir.
İhsan Doğramacı haqqında burada deyilən sözlər, əlbəttə ki, onun fəaliyyətinin hamısını əhatə etmir. Bu
barədə kitablar, əsərlər yazılır və yazılacaqdır. Ancaq mən bir sözü cəsarətlə deyə bilərəm ki, bəşəriyyətin nadir
şəxsiyyətlərindən biri də bizim əziz dostumuz, qardaşımız İhsan Doğramacıdır.
Azərbaycanın dövlət başçısı olaraq mən məhz buna görə 1995-ci ildə qərar qəbul etdim ki, dostumuz
hörmətli İhsan Doğramacının 80 illik yubileyi ölkəmizdə təntənəli şəkildə qeyd olunsun və biz bunu etdik,
həmin mərasim Opera və Balet Teatrında keçirildi. Təkcə bu mərasim deyildi, o zaman çoxlu görüşlər oldu,
başqa tədbirlər keçirildi.
Bəli, burada dedilər, o vaxt mən arzu etdim ki, dostum, qardaşım İhsan Doğramacı yüz il yaşasın. Amma bu
gün düşünürəm ki, bir səhv etmişəm, ona az yaş vermişəm, onun üçün yüz il azdır. Nə üçün? Çünki beş il
bundan əvvəl sizin də, bizim də gördüyümüz İhsan Doğramacı eyni şəkildə bu gün də bizim qarşımızdadır. Bu
beş il müddətində onun yaşı artıbdır. Amma bu insanın həyatında, yəni işləmək qabiliyyəti, fikirləşmək
qabiliyyəti, fiziki qabiliyyəti - hamısı yerindədir. Mən bu gün dedim ki, bu beş il müddətində bəlkə də o, daha
da gəncləşibdir, cavanlaşıbdır. Ona görə də mən bu gün vaxtı artırıram və deyirəm: yüz yaşa, yüz yaşdan sonra
daha bir yüz il də yaşa!
İhsan Doğramacı çox böyük insani keyfiyyətlərə malik olan bir şəxsdir. O, çox diqqətlidir, çox qayğıkeşdir,
dostluqda çox sədaqətlidir. Həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda bunu çoxları yaxşı bilir. Çünki hər kəs bunu öz
həyatında hiss edibdir. Bizim Azərbaycandan nə qədər alimlər, incəsənət xadimləri - bəstəkarlar, musiqiçilər
1991-1992-ci illərdən başlayaraq Türkiyədə İhsan Doğramacının himayəsi altında işləyiblər və bu gün də
çoxları Bilkənd universitetində onunla bərabər çalışır. O, hər bir kəsə qayğı göstərir, çox diqqətlidir.
Bunu mən öz şəxsi həyatımda da hiss etmişəm. Bilirsiniz ki, bir il bundan öncə, mən Amerika Birləşmiş
Ştatlarında olarkən ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq zəruriyyəti meydana çıxdı. Bu cərrahiyyə
əməliyyatı keçən il aprelin 29-da oldu. Azərbaycandan mənim yanıma çoxlu adamlar gəlmək istəyirdi.
Mən göstəriş verdim ki, heç kəs narahat olmasın. Çünki bu müalicədir, mən müalicəni qurtarıb gələcəyəm.
Dostum İhsan Doğramacı da mənə müraciət etdi. Mən çox xahiş etdim ki, siz narahat olmayın, tezliklə
gələcəyəm. Həkimlər mənə belə deyirlər. Amma o, mənim sözlərimi qəbul etmədi, Türkiyədən 18 saat fasiləsiz
olaraq təyyarə ilə uçub Klivlendə gəldi, məni ziyarət etdi.
Biz 1999-cu il may ayının 10-nu əziz dostum, qardaşım İhsan Doğramacı ilə birlikdə Klivlend
xəstəxanasında keçirdik. Bəzən gənclər də bu cür böyük səfərə çıxa bilmirlər. Amma İhsan Doğramacı keçən il
bunu etdi. Ona görə də deyirəm ki, o, günü-gündən gəncləşir. Əgər 18 saat təyyarə ilə Klivlendə gəldi və oraya
çatan kimi mənimlə görüşdüsə, hesab edirəm ki, indi o, kosmonavtlarla da yarışa bilər, lazım olsa kosmosa da
uça bilər.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda elmə, mədəniyyətə, təhsilə, incəsənətə həmişə böyük hörmət olubdur. Biz bu
ənənəni bu illərdə də saxlayırıq, yaşadırıq, inkişaf etdiririk. Baxmayaraq ki, həyatımızda bir çox çətin və ağır
problemlər vardır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman, 1991-ci ilin sonunda
Ermənistan ilə müharibə vəziyyətində idi, ölkəmizin torpaqları işğal olunurdu və bu işğal da davam edirdi.
Baxmayaraq ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur və
işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq soydaşımız zorla çıxarılıb, ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayır.
Biz 1994-cü ilin may ayında atəşi dayandırmışıq, atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq. Atəş yoxdur. Biz
münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bu, asan deyil, çətindir. Biləsiniz ki, çox çətindir. Biz çox
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yollardan istifadə etmişik və bu gün də istifadə edirik, edəcəyik. Bu gün bəyan edirəm ki, biz münaqişənin
mütləq sülh yolu həll edilməsinə nail olacağıq. Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olunacaqdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır və doğma yurdundan çıxarılmış soydaşlarımız öz yerlərinə,
Qarabağa qayıdacaqdır və biz İhsan Doğramacı ilə Qarabağda da görüşəcəyik.
Bizim bir çox başqa problemlərimiz, çətinliklərimiz də vardır. İndi iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Amma biz
xalqımıza istədiyimiz səviyyədə həyat tərzi yarada bilməmişik. Keçid dövrü yaşayırıq. Amma Azərbaycan
xalqının çox gözəl gələcəyi vardır. Biz bu keçid dövrünü uğurla keçirik, keçəcəyik və Azərbaycan iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş, mədəniyyəti inkişaf etmiş, xalqının rifah halı yüksəklərə qalxmış bir ölkə olacaqdır.
Buna əmin ola bilərsiniz.
Ancaq biz indi bu çətinliklər şəraitində mədəniyyətimizə, elmimizə, irsimizə, xalqımızın tarixinə həmişə
qiymət verməyi, onu qeyd etməyi özümüzə borc bilirik. Bu da lazımdır. Çünki yaşayış nə qədər çətin olsa da,
gərək insan mənəviyyatı yüksək olsun. Mənəviyyatın yüksəkliyi də insanın millət kimi mənliyindədir,
məziyyətindədir, vətənpərvərliyindədir. Ona görə də gərək insan öz tarixini, millətinin kökünü, öz millətinin
keçmişdə yaratdığı abidələri bilsin. Ona görə bilsin ki, öz milləti, xalqı ilə daim fəxr etsin, vətənpərvər olsun,
xalqına, millətinə, torpağına, dövlətinə sədaqətli olsun. Ona görə belə tədbirlərin çox əhəmiyyəti vardır.
Biz ulu babamız, Azərbaycan xalqının, bütün türkdilli xalqların böyük tarixi abidəsi «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanının 1300 illik yubileyini aprelin 9-da Bakıda, bu salonda türkdilli dövlətlərin başçılarının, nümayəndə
heyətlərinin, bir çox ölkələrdən gəlmiş ictimai-siyasi xadimlərin, alimlərin, qorqudşünasların, şərqşünasların
iştirakı ilə təntənə ilə keçirdik. Xalqımızın böyük şairi, dahi insan Məhəmməd Füzulinin yubileyini bir neçə il
bundan öncə burada keçirdik. Biz vaxtilə burada böyük şair Nəsiminin 600 illik yubileyini, Nizami Gəncəvinin
yubileyini keçirmişik. Biz Azərbaycan xalqının mədəniyyətini, elmini son dövrdə inkişaf etdirmiş insanların dünyasını dəyişmiş insanların da, bu gün yaşayanların da yubileylərini keçirmişik. Biz bu salonda ancaq ən yüksək
qiymətə layiq olan insanların yubileyini keçirmişik. Bu gün İhsan Doğramacının 85 illik yubileyinin Azərbaycanın
möhtəşəm Respublika sarayında təntənəli şəkildə keçirilməsi İhsan Doğramacını bəşər tarixinə qızıl hərflərlə
səhifələr yazmış həmin o insanlara bərabər edir, onların səviyyəsinə qaldırır.
Hörmətli İhsan Doğramacı Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin yaranmasında, inkişaf etməsində böyük
xidmətlər göstərmiş və göstərməkdədir. Hamıya - bütün dünyaya, bizim xalqlarımıza məlumdur ki, Azərbaycan
xalqı ilə Türkiyə xalqı arasındakı tarixi köklər, tarixi birlik - dilin, adət-ənənələrin, milli dəyərlərin, dinin birliyi
- hamısı birlikdə tarixən bizi həmişə bir yerdə, bir-birimizlə bağlı edibdir. Zaman olubdur ki, biz bir-birimizdən
məcburən ayrı düşmüşük. Ancaq 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən kimi TürkiyəAzərbaycan əlaqələri, demək olar ki, şimşək sürəti ilə inkişaf etməyə başladı. Bu əlaqələr inkişaf edir və bundan
sonra da inkişaf edəcəkdir.
Azərbaycan üçün Türkiyə Cümhuriyyəti ilə olan əlaqələr xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bunu Türkiyədə də belə
qiymətləndirirlər, biz də belə qiymətləndiririk. Biz keçid dövründə olduğumuz zaman, bazar iqtisadiyyatı yolu
ilə gedərkən, ölkəmizdə hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət qurarkən, ölkəmizi dünyanın inkişaf etmiş
dövlətləri sırasına çatdırmağa çalışarkən Türkiyənin təcrübəsindən istifadə edirik.
Biz böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətinin keçdiyi tarixi yoldan,
Türkiyə Cümhuriyyətinin bugünkü nailiyyətlərindən istifadə edirik. Böyük Atatürk bizə örnək olduğu kimi,
onun yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti də bizim üçün örnəkdir, iftixar mənbəyidir.
Bizim ölkələrimizin bütün sahələrdə - siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni sahələrdə əlaqələri inkişaf edir. Bu, bizim
strateji yolumuzdur. Biz onu inkişaf etdiririk və etdirəcəyik.
1998-ci ilin oktyabr ayında bir çox ölkələrin dövlət başçıları ilə birlikdə biz Mustafa Kamal Atatürkün
yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyini qeyd etdik. Mən həmin yubiley mərasimlərində böyük
iftixar hissi ilə iştirak etdim.
Bilirsiniz ki, məhz o vaxt ilk dəfə Ankarada Bakı–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin tikilməsi ilə əlaqədar
«Ankara bəyannaməsi» imzalandı. Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl, Qazaxıstan
Pespublikasının prezidenti hörmətli Nursultan Nazarbayev, Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze,
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev bəyannamə imzaladılar. Həmin bəyannaməni Amerika
Birləşmiş Ştatlarının enerji naziri cənab Riçardson da imzaladı. Bununla da biz 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk
dəfə Azərbaycanda «Əsrin müqaviləsi»ni yaradarkən Bakı–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin çəkilməsi barədə
qəbul etdiyimiz qərarı artıq beynəlxalq səviyyəyə qaldırdıq.
Bu günlərdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 80 illik yubileyi qeyd olunur. Bu Millət Məclisinin də
yaradıcısı, qurucusu böyük Mustafa Kamal Atatürkdür. Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovun başçılıq etdiyi
Azərbaycan nümayəndə heyəti bu yubiley mərasimlərində iştirak edib, ölkəmizin hörmətini, məhəbbətini,
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sevgisini orada nümayiş etdiribdir. Onlar bu gün İhsan Doğramacının təyyarəsindən istifadə edərək
Azərbaycana dönüblər.
Bəli, bu da böyük hadisədir. Çünki Türkiyədə cümhuriyyəti yaratmaq üçün həmin o Böyük Millət Məclisini
yaratmaq lazım idi. Mustafa Kamal Atatürk çox dahi bir insan idi. O, Türkiyəni ağır vəziyyətdən çətinliklərlə
çıxardı. Onun birinci addımı bu oldu ki, 80 il bundan əvvəl Türkiyənin Böyük Millət Məclisini yaratdı. Sonra
isə- 1923-cü ildə o, Türkiyə Cümhuriyyətini yaratdı, həyatının sonuna qədər də həmin Cümhuriyyətin cümhur
başkanı, prezidenti oldu.
Biz bu gün çox məmnunuq və çox sevinirik ki, Türkiyə Cümhuriyyəti, xalqı böyük öndər Mustafa Kamal
Atatürkün yolu ilə gedir, onun yoluna sadiqdir və bundan sonra da sadiq olacaqdır. Əziz dostum, qardaşım İhsan
Doğramacının həyat fəaliyyəti, Türkiyədə təhsilin inkişafı, maarifçiliyin, səhiyyənin və xüsusən pediatriyanın
inkişafı sahəsində göstərdiyi xidmətlər məhz Mustafa Kamal Atatürkün yoluna olan sədaqətin təzahürüdür.
Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq, əməkdaşlıq əlaqələrinin yaranmasında, inkişaf etməsində birinci
növbədə, bizim xalqlarımızın - Türkiyə və Azərbaycan xalqlarının iradəsi vardır. Bununla bərabər, təbiidir ki,
ictimai xadimlərin, siyasi xadimlərin, dövlət, elm, mədəniyyət xadimlərinin böyük xidmətləri vardır. Ona görə
də Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin yaranmasında, inkişaf etdirilməsində Türkiyədə xidmət göstərmiş hər bir
şəxsə, insana mən bu gün hörmət və ehtiramımı bildirirəm, təşəkkür edirəm.
Ancaq Türkiyədə bu sahədə ən çox xidmət göstərmiş, zəhmət çəkmiş insan Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti, Azərbaycanın böyük dostu, mənim əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl olmuşdur.
Bəli, 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman Türkiyə Cümhuriyyəti, hökuməti
Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan ölkə olmuşdur. Həmin hökumətin başında da hörmətli Süleyman
Dəmirəl durmuşdur. O vaxtdan indiyə qədər Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində onun
xidmətləri əvəzsizdir. Ona görə də əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl müstəqil Azərbaycanın ən yüksək
mükafatı olan «İstiqlal» ordeninə layiq görülübdür. Həmin ordeni – «İstiqlal» ordenini burada, bu salonda mən
böyük fərəh hissi ilə ona təqdim etmişəm.
Bugünkü təntənəli mərasim də təkcə dostumuz, qardaşımız İhsan Doğramacının 85 illiyinə həsr olunmayıbdır.
Bu mərasimin mənası genişdir. Onun mənası ondan ibarətdir ki, türkdilli xalqların, Azərbaycan xalqının, Türkiyə
xalqının böyük oğlu İhsan Doğramacının 85 illik yubileyi eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq
əlaqələrinin inkişafına, türk dünyasının birliyinin daha da inkişafına xidmət edir. Bax, bunlar hamısı bir-biri ilə
bağlıdır. Ona görə də mən çox məmnunam ki, biz dostumuz hörmətli İhsan Doğramacının yubileyini Azərbaycanda
təntənəli şəkildə keçiririk. Beləliklə, Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün yeni
bir addım atırıq.
Əziz dostum İhsan Doğramacı!
Hörmətli Ayser xanım!
İhsan Doğramacı ailəsinin üzvləri!
Burada olanlar və buraya gəlib çata bilməyənlər!
Türkiyədən gəlmiş hörmətli qonaqlarımız!
Sizi bir daha salamlayıram.
Əziz dostum, 85 illik yubileyiniz münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Heç şübhə etmirəm ki, 90 illik
yubileyinizi, 95 illik yubileyinizi burada edəcəyik və 100 illik yubileyinizi də burada edəcəyik.
Əziz dostum, sən o illəri yaşayacaqsan, o yubiley günlərinə çatacaqsan, mən isə - Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyev həmin yubileyləri təşkil edəcəyəm.
Artıq burada deyildi və mətbuatda da dərc olunubdur ki, Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə hörmətli İhsan
Doğramacı Azərbaycanın ən yüksək mükafatı – «İstiqlal» ordeni ilə təltif olunubdur. Bu gün mən böyük iftixar
hissi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin bu yüksək mükafatını dostum, qardaşım, hörmətli İhsan Doğramacıya
təqdim etmək istəyirəm.
Əziz dostum, qardaşım, mən səni yubiley münasibətilə bir daha təbrik edirəm.
Ayser xanım, sizi də təbrik edirəm.
Əziz dostum, sənə cansağlığı arzu edirəm, işində yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Bütün arzularımızın yerinə
yetirilməsini istəyirəm. Yəni 90, 95, 100 yaş - ondan sonra davam edəcəyik. Təbrik edirəm.
***
Yubiley konserti başa çatdıqdan sonra Azərbaycan prezidentinin, professor İhsan Doğramacının və onun
xanımı Ayser Doğramacının incəsənət ustaları ilə görüşü.
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H e y d ə r Ə l i y e v: İhsan bəy, mən burada bizim bu sənətçiləri konsertdən sonra həmişə təbrik edirəm.
Bunlar çox böyük xidmət göstərirlər. Biz rəsmi hissədə danışdıq, sözlər dedik, amma bunlar da onu bəzədilər,
gözəlləşdirdilər.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bu, əlanın əlası oldu.
H ey d ə r Ə l i y e v: Bəli, əlanın əlasıdır. Ona görə də indi bizim bu sənət ustaları sən görürsən ki, nə qədər
yüksək səviyyədədirlər.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Mən musiqi alətlərinin bir neçəsində ifa edə bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: İhsan Doğramacı deyir ki, siz beş il bizdən irəlisiniz.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bəli, ən azı beş il irəlisiniz. Bu, bir liderin belə qabiliyyətli balalara diqqəti
nəticəsində ola bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həqiqətən Azərbaycanda mədəniyyət, incəsənət çox inkişaf edibdir. O da bax, bu
insanların xidmətidir. Bunlar özlərini bu ağır sənətə həsr ediblər. Sağ olun, gözəl çıxış etdiniz. Təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏNİN NATO-dakı DAİMİ NÜMAYƏNDƏSİ SƏFİR ONUR ÖYMƏNİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
25 aprel 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Sizinlə yenidən görüşməkdən çox məmnunam. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bilirəm ki,
siz bir neçə gündür buradasınız, bizim Xarici İşlər Nazirliyində, başqa nazirliklərdə də görüşlər keçirmisiniz,
çox faydalı söhbətləriniz, danışıqlarınız olubdur.
Çox yaxşı ki, bu vaxt gəlmisiniz. Bizim dostumuz, sizin də dostunuz hörmətli İhsan Doğramacının 85 illik
yubiley mərasimlərində bir yerdə olduq, iştirak etdik. Çox sağ olun.
Onur Öymən: Hörmətli cümhur başqanım, sağ olun. Bizi lütf edib qəbul etdiyiniz üçün çox təşəkkür
edirəm. Mən əslində özəl bir ziyarət üçün gəlmişdim. Hörmətli Doğramacının yubileyi münasibətilə təşkil
etdiyiniz mərasimdə iştirak etmək imkanı tapdım. Ona görə də bundan xüsusi şərəf duyuram.
Hörmətli xarici işlər nazirinizlə, müdafiə nazirinizlə, Milli Məclis sədrinin müavini ilə, parlamentin
Beynəlxalq münasibətlər üzrə daimi komissiyasının sədri ilə çox yararlı görüşlər keçirdik.
Bilirsiniz ki, mən Ankarada Xarici İşlər Nazirliyində işləyərkən çox yaxın təmaslarımız olurdu, iş birliyi
qururduq. O dövrə nisbətən indi Bakıda, Azərbaycanda çox böyük inkişaf vardır. Həqiqətən çox sevindik.
Hazırda NATO-da Türkiyənin təmsilçisi kimi çalışıram. Orada da çox dəyərli səfiriniz Mirhəmzə Əfəndiyevlə
bərabər işləyirik. Azərbaycanın oradakı fəaliyyəti də çox yaxşı, çox fəal şəkildə gedir.
Bilirsiniz ki, NATO-nun 28 ölkə ilə tərəfdaşlıq əlaqələri vardır. Bu ölkələr içərisində Azərbaycan ən
əhəmiyyətli olanlardan biridir. Biz bundan qürur duyuruq. Türkiyə olaraq hər bir fürsətdən yararlanaraq
Azərbaycanı dəstəkləyirik. Hörmətli nazirlərlə, digər həmkarlarla bu mövzuda söhbətlər apardıq, daha yaxşı nə
işlər görə biləcəyimizi müzakirə etdik. Türkiyə olaraq biz hər zaman yanınızdayıq. Bəlkə də bunu söyləmək
gərəksizdir.
Mənim fikirlərim son dərəcə müsbətdir. Sizin liderliyinizlə Azərbaycan çox böyük inkişaf etmişdir. Mən
Azərbaycana son dəfə 1996-cı ildə hörmətli cümhur başqanımızla gəlmişdim. Bu dörd il ərzində Azərbaycan
tamam başqa bir ölkə olmuşdur. Çox sevindim.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Mən çox məmnunam və bunu dünən də söylədim ki, –
burada İhsan Doğramacını və onunla gələn qonaqları qəbul edərkən bu söhbət meydana çıxdı ki, Azərbaycanda
çox böyük inkişaf var, dəyişikliklər vardır. Mən dünən orada bir söz dedim. Dedim ki, Azərbaycanın bu günü
ilə, gerçəkliyi ilə mümkün qədər tanış olun. Kim ilk dəfə gəlir, onun üçün çox maraqlıdır görsün ki, Azərbaycan
nədir. Kim təkrar gəlirsə, yəni əvvəllər də gəlibsə, onun üçün də çox əhəmiyyətlidir – görəcəkdir o gördüyü
zamandan bəri Azərbaycan geriyə gedibdir, yoxsa irəliyə gedibdir. Təbiidir ki, biz özümüz bilirik, hər il
Azərbaycan nə qədər irəliyə gedir. Mən dünən də dedim, sonra orada, saraydakı nitqimdə də dedim, –
Azərbaycanın çox problemləri vardır. Əgər Azərbaycanın ən böyük problemi, yəni Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ problemi olmasaydı, indi Azərbaycanda inkişaf bundan neçə dəfə artıq olardı.
Amma bu problem var. Bu problem nədir? Torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır, bir milyondan çox
soydaşımız zorla yerindən-yurdundan çıxarılıbdır, çadırlarda yaşayırlar. Sülh yaranmayıbdır, atəşkəsdir. Sülh
yaratmaq istəyirik. Torpaqlarımızı yenidən Azərbaycana qaytarmaq istəyirik. Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü
təmin etmək istəyirik. Bu, bir tərəfdən bizə mənəvi, mənfi təsir edir, ikinci tərəfdən bizə maddi cəhətdən çox
böyük çətinliklər yaradır. Bir də ki, məsələn, Azərbaycanın prezidenti kimi, mənim işimin demək olar ki, 30-40
faizini bu problem alır. İndi təsəvvür edin, əgər bu problem olmasa, sülh olsa, mən bu 30-40 faizi də bizim
başqa lazım olan işlərə həsr etsəm, daha nələr olar. Amma təkcə mən yox, mənimlə bərabər çox insanlar bu işlə
məşğuldurlar. Bu problemlər içərisində biz yenə də inkişaf edirik.
Bu günlərdə Dünya Bankı, Avropa Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu buradadırlar, işləyirlər. Biz 1995-ci
ilə qədər tənəzzüldəydik. Yəni bizim iqtisadiyyat aşağıya gedirdi, enirdi, geriyə gedirdi. 1995-ci ildə biz sabitlik
yaratdıq. 1996-cı ildən inkişafa başladıq. Bu ilin üç ayı içərisində ümumi daxili məhsul yenə də altı faiz artıbdır.
Bilirsiniz, inflyasiya yoxdur, üç-dörd ildir inflyasiya yoxdur. Bağışlayın, üzr istəyirəm, Türkiyə çox böyük işlər
görür, amma indiyə qədər inflyasiyanı boğa bilmir. Düzdür, son vaxtlar azaldıbdır, amma boğa bilmir. Yəni
bununla demək istəmirəm ki, bizim işlərimiz Türkiyədən yaxşıdır. Yox. Amma bu sahəni biz cilovlaya bilmişik,
əlimizə ala bilmişik. Başqa şeylər də çoxdur.
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Ona görə də mən çox məmnunam ki, siz 1996-cı ildə son dəfə gələndən indiyə qədər, bu dörd il içərisində
olan dəyişiklikləri görürsünüz. Yenə də deyirəm, görmək lazımdır. Bizim dostlarımız gərək görsün və arxayın
olsunlar ki, Azərbaycanda işlər yaxşı gedir və günü-gündən də yaxşı olacaqdır.
NATO ilə əlaqələrimizə gəldikdə isə, bəli, biz "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramında iştirak edirik, başqa
proqramda da iştirak edirik və bu iştirakımızı, bu işimizi də çox əhəmiyyətli hesab edirik.
İndi Türkiyənin imkanları var NATO-da xüsusi bir səfir saxlasın, səfir orada fəaliyyət göstərsin. Türkiyə
həm də NATO-nun tam üzvüdür. Biz isə "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramında iştirak edirik. Ancaq təcrübədə
belə olubdur: Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini alandan sonra hansı ölkədə bir diplomatik nümayəndəlik
yaratmağa çalışırsa, səfirlik açmaq istəyirsə, birinci növbədə Türkiyənin səfirliyinə gəlibdir, Türkiyənin
səfirliyində yerləşibdir. Ondan sonra özünə bir yer tapıbdır, ondan sonra öz işini qura bilibdir. İndi burada bizim
səfirliyimiz vardır, ancaq eyni zamanda bizim gərək Brüsseldə üç səfirliyimiz olsun: biri diplomatik –
Azərbaycan dövlətinin səfirliyi, biri Avropa Birliyində. Gərək bizim Avropa Birliyində səfirliyimiz olsun. Bu
günlərdə mən onu təyin edəcəyəm. Artıq qərar qəbul etmişəm, sadəcə, ora insan axtarılır ki, kimi təyin edim.
Onu təyin edəcəyəm. Amma NATO-da bizim işlərimizi yenə də sizdən xahiş edəcəyik ki, aparasınız. Bilirsiniz
ki, bizim oraya vaxtaşırı nümayəndələrimiz də gəlirlər.
Bir də deyirəm, NATO ilə iş birliyinə biz xüsusi əhəmiyyət veririk və mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, bu
günlərdə həm Xarici İşlər Nazirliyində, həm Müdafiə Nazirliyində, həm Milli Məclisdə siz oradakı vəziyyət,
problemlər haqqında yaxşı məlumatlar vermisiniz. Bunu mənə dərhal çatdırdılar, bildirdilər. Güman edirəm ki,
Türkiyə bizimlə bərabər olan yerdə biz həmişə uğurla irəliyə gedəcəyik.
Onur Öymən: Hörmətli cümhur başqanım, təbii. Mən Almaniyada səfir olan zaman Azərbaycanın
səfirliyi açılırdı. Bizim səfirlikdə bir yer təsis etdik, hörmətli səfir Hüseynağa Sadıqov ilə bərabər çalışdıq.
Onunla bərabər bir-iki il eyni binada işlədik. Sonra öz binalarına köçdülər. Amma qardaş kimi çalışdıq.
Heydər Əliyev: Elədir.
Onur Öymən: Azərbaycan ilə bu qədər yaxın iş birliyi qurmaqdan çox məmnun olduq. Dediyiniz
doğrudur, Türkiyə NATO-nun daimi üzvüdür. Orada daimi üzv olaraq Türkiyə, təbii ki, NATO ilə bağlı bütün
məsələlərdə söz sahibidir.
Bizim ən önəmli işlərimizdən biri də Azərbaycan kimi ölkələrlə yaxın iş birliyi, sülh üçün bu ölkələrin
güclərinin artırılması, istədikləri formada NATO ilə nəzəri iş birliyi qurmaları məsələləridir. Bu işlərdə
Azərbaycan son dərəcə uğurla çalışır. Biz də Türkiyə olaraq əlimizdən gələn hər cür köməyi göstəririk.
Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti bir çox tərəfdaş ölkədən daha yaxşıdır. O, daha çox fəaliyyətə qatılır,
təhsil proqramlarında daha yaxından iştirak edir. Ankarada "Sülh üçün ortaqlıq" adlı bir təhsil mərkəzimiz
vardır. Azərbaycan orada da çox fəal iştirak edir. Yəni biz Azərbaycanın bu işlərinə çox məmnunuq.
Buyurduğunuz kimi, qaçqınlar məsələsi böyük bir ağrıdır. Yalnız Azərbaycan üçün deyil, dünya üçün
ağrılıdır. Başqa bir ölkədə bu qədər qaçqın olsa, bütün dünya – dünya mətbuatı, siyasətçilər, qəzetlər ayağa
qalxar. Azərbaycandakı bu böyük faciəni də dünyanın hər gün xatırlaması lazımdır. Yəni xalqın hər səkkiz
nəfərindən biri qaçqın olan başqa ölkə yoxdur. Sizin bu qədər böyük bir yük altında bu hadisəni yaşamağınız
həqiqətən tarixi bir olaydır. Bunu da davamlı olaraq dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmağımız lazımdır.
Dünyanın bütün dövlətlərinin, millətlərarası təşkilatların Azərbaycana yardımçı olması lazımdır. Necə ki,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, digər təşkilatlar başqa ölkələrə yardımçı olurlar. Onlar burada da olurlar, amma
bəlkə daha çox işlər görmələri lazımdır.
Əsas məsələ qaçqınların öz evlərinə qayıtmasıdır. Biz istəyirik ki, bir an öncə Sizin də buyurduğunuz
kimi, bu məsələnin sülh yolu ilə həlli yolu tapılsın və işğal altında olan bütün torpaqlar boşaldılsın,
Azərbaycanın bu məsələdə haqlı olduğu təsdiqlənsin, ölkəniz beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinə yenidən
qovuşsun və bütün bu insanlar evlərinə dönsünlər. Həm bu böyük insani məsələ həll edilsin, həm də Azərbaycan
hökumətinin çiynindəki bu böyük yük aradan qalxsın və ondan sonra Azərbaycan daha da çox inkişaf etsin.
Hörmətli cümhur başqanım, bu, bizim diləyimizdir. Həqiqətən, bu məsələlərdə Türkiyə həmişə Sizi
dəstəkləyir və NATO daxilində də əlimizdən gələn hər cür kömək göstərməyə hazırıq. Bunu bir daha ərz
edirəm.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PROKURORLUQ ORQANLARININ RƏHBƏR
İŞÇİLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
26 aprel 2000-ci il
Hörmətli toplantı iştirakçıları!
Bilirsiniz ki, respublika prokurorluğunun rəhbərliyində dəyişiklik edilibdir. Eldar Həsənov baş prokuror
vəzifəsindən azad olunub, İsa Nəcəfov baş prokurorun birinci müavini vəzifəsindən, Xanlar Vəliyev baş
prokurorun müavini vəzifəsindən azad edilibdir. Baş prokuror vəzifəsinə Zakir Qaralov təyin olunubdur.
Mən sizi bizim qəbul etdiyimiz bu qərarların səbəbi haqqında və Azərbaycanda prokurorluq orqanlarının
gələcək vəzifələri haqqında bəzi fikirlərimi və mülahizələrimi sizə bildirmək üçün dəvət etmişəm.
Azərbaycan prokurorluğu rəhbərliyinin, demək olar ki, əksəriyyətinin birdən-birə işdən azad edilməsi qeyriadi haldır. Sual olunur: Səbəbləri nədən ibarətdir? Güman edirəm ki, siz bunun səbəblərini bilirsiniz, bəlkə də
təxmini olaraq bilirsiniz. Ancaq mən də öz fikrimi demək istəyirəm.
Səbəblər ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın prokurorluğunda, onun rəhbərliyində qeyri-normal vəziyyət
yaranmışdır və prokurorluqda ümumən qeyri-sağlam bir mühit mövcuddur. Təbiidir ki, müstəqil dövlətimizin
məhkəmə sisteminin mühüm bir sahəsi olan prokurorluqdakı belə bir vəziyyət bizim işlərimizə uğur gətirə
bilməz. Əksinə, işlərimizə zərər gətirir və özü də çox zərərlər gətirir.
Prokurorluğun rəhbərliyində yaranmış bu qeyri-normal vəziyyət, qeyri-normal münasibətlər birinci növbədə
baş prokuror Eldar Həsənovla baş prokurorun birinci müavini İsa Nəcəfov arasında olan münasibətlərdir. Ancaq
bu, başqa sahələrə də öz təsirini göstəribdir.
Son iki-üç ildir Eldar Həsənov dəfələrlə məsələ qaldırıbdır ki, birinci müavin İsa Nəcəfov öz vəzifəsinin
öhdəsindən gələ bilmir, işi yaxşı apara bilmir, işlə məşğul olmur, işə aid olmayan başqa müxtəlif məsələlərlə
məşğul olur. Buna görə də prokurorluqda gedən bir çox işlərə rəhbərlik etmək, yaxud da onlarda iştirak etmək
barədə ona tapşırıqlar verilmir, verilərkən də bunların icrasını təmin edə bilmir. Xanlar Vəliyev haqqında da
hələ 1996-ci ildə təklif irəli sürmüşdü ki, o da tutduğu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmir və azad olunmalıdır.
Təbiidir, mən baş prokurora inanmışam və başqa cür də ola bilməz. Çünki Azərbaycanın prezidenti kimi mən
yüksək vəzifələrə təyin etdiyim şəxslərin hamısına inanıram. Xüsusən hüquq-mühafizə orqanlarının başçılarına,
güc nazirliklərinin rəhbərlərinə inanıram və etibar edirəm. Əgər belə olmasa, birincisi, mən onları təyin
etmərəm, yaxud da ki, təyinetmə zamanı ola bilər səhvlər olsun, - o səhvləri aradan qaldıraram.
Buna görə də mən Eldar Həsənovun verdiyi məlumatlara, təbiidir ki, inanaraq yanaşırdım. Amma eyni
zamanda, o birisi tərəfdən də əks məlumatlar gəlirdi. Doğrudur, onlar bilavasitə mənim özümə gəlmirdi. Çünki
bu da mənim işimin, iş üslubumun bir xüsusiyyətidir ki, hər bir nazirlikdə, yaxud respublika miqyaslı təşkilatda
təyin olunmuş birinci şəxs etimad qazandığına görə, yəni ona etimad göstərildiyinə görə, təbiidir ki, prezident
bilavasitə onunla əlaqədə olmalıdır. Uzun illik təcrübəm onu göstəribdir ki, əgər belə olmasa, birinci şəxslə də,
ikinci şəxslə də, üçüncü, dördüncü şəxslə də əlaqə saxlasam, bu, adətən rəhbərlikdə müəyyən qeyri-normal
vəziyyət yaradar. Ona görə də mən nə İsa Nəcəfovu, nə Xanlar Vəliyevi bu müddətdə bir dəfə də qəbul etməmişəm. Baxmayaraq ki, onlar da müraciət ediblər. Tapşırmışam ki, onları aparatda dinləsinlər. Aparatda onların
verdiyi məlumat da, təbiidir ki, bir az başqa istiqamətdə olubdur.
Bir neçə vaxtdır ki, belə vəziyyət davam edir. Mən baş prokuror Eldar Həsənova dəfələrlə göstəriş vermişəm
ki, baş prokuror kimi siz çalışın, prokurorluğun işlərini özünüz tənzimləyin, bu məsələləri bizim üzərimizə
qoymayın. Baş prokurora etimad göstərilib və baş prokuror da işləri ədalətli qurmalıdır. Əgər kimsə hansı bir
səhvi, qüsuru göstərirsə, bunu araşdırmaq lazımdır. Əgər o səhv buraxılıbsa, düzəldilməlidir, əgər deyilən söz
əsassızdırsa, ona sübut etmək lazımdır ki, bu əsassızdır, sən bu məsələni doğru qaldırmırsan, yaxud da ki, səhv
edirsən.
Bax, bu prinsipə görə mən Eldar Həsənova dəfələrlə göstərişlər vermişəm ki, baş prokuror prokurorluq
sistemində olan bütün məsələləri özü həll etməli, özü tənzimləməlidir. Ancaq bu da ədalət prinsipi əsasında
olmalı, ədalətsizliyə yol verilməməlidir. Xüsusən prokurorluq orqanının gördüyü işlərin məna və məzmununu
nəzərə alaraq, təbiidir ki, hər bir məsələ ədalətli yoxlanılmalıdır. Əgər başqa bir nazirlikdə nazirlə nazir müavini
arasında hansısa münaqişə varsa, orada olan problemlər, əlbəttə ki, bu nazirliyin və ya təşkilatın işinə mane olur.
Ancaq bunlar bizim ümumi işə bəlkə də zərbə vura bilmir. Amma bizim hüquq-mühafizə orqanlarında, o cümlə-
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dən xüsusən də prokurorluqda hər bir xırda və ya böyük iş, məsələ düzgün həll olunmursa, ya ədalətsizliyə, ya
da qanun pozğunluğuna yol verilirsə, yaxud kimsə öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək ümumdövlət mənafeyinə
zərər gətirirsə, bunlar hər bir halda ayrı-ayrılıqda araşdırılmalı və son nəticəyə gəlinməlidir. Bu araşdırma da
ədalətli olarkən, təbiidir ki, o tərəf də, bu tərəf də anlaya bilər - kim düzdür, kim əyridir.
Bu faktlar və bir çox siqnallar respublika prokurorluğunda işlərdə çox ciddi nöqsanların, qüsurların olduğunu
artıq göstərdi. Buna görə də mən bu qərarları qəbul etməyə məcbur oldum. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm
ki, 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycanda vaxtilə mövcud olan
cəzasızlığın, hərc-mərcliyin, qanunsuzluğun qarşısını almaq üçün çox işlər görmüşlər. Azərbaycanda 1992-ci
ildə yaranmış ağır, gərgin vəziyyətdən çıxmaq üçün, vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün, qanunsuz
silahlı dəstələrin aşkar edilib ləğv olunması üçün, çox qatı, təhlükəli cinayətlər törətmiş insanların, qrupların
aşkara çıxarılması, onların yaxalanması və cinayətlərini sübut etməkdən ötrü istintaqların aparılması üçün və
son olaraq bu adamların məhkəmə tərəfindən ədalətli cəza almaları üçün hüquq-mühafizə orqanları, o cümlədən
Azərbaycan prokurorluğu çox iş görmüşlər. 1994-cü ildə, 1995-ci ildə Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhdlər
olmuşdur. Buna cəhd edən insanlar Azərbaycanı dağıtmaq, Azərbaycanda konstitusion hakimiyyəti ələ
keçirmək məqsədi daşıyırdılar. Biz onların qarşısını aldıq. Təbiidir ki, mən bunda hüquq-mühafizə orqanlarının
xidmətlərini də qiymətləndirirəm və keçmişdə də qiymətləndirmişəm.
Sonra başqa təhlükəli cinayətlər, bəzi terror aktlarına cəhdlər olubdur, bu xarakterli başqa cəhdlər olubdur.
Bunların da qarşısı alınıbdır. Dövlət çevrilişi cəhdləri göstərənlərin və yaxud Azərbaycanda böyük cinayət
əməlləri etmiş insanların və qrupların bir qismi qaçıb, gizlənibdir, uzun müddət müxtəlif ölkələrdə yaşayıbdır.
Onların axtarılması, tapılması, aşkar edilməsi və Azərbaycana gətirilməsi sahəsində, sonra isə cinayət
əməllərinin araşdırılması və məhkəməyə verilib cəzalandırılması sahəsində də hüquq-mühafizə orqanları, o
cümlədən xüsusən prokurorluq orqanları, Azərbaycanın prokurorluğu çox işlər görmüşlər.
Bunları və prokurorluğun başqa nailiyyətlərini mən yüksək qiymətləndirmişəm. Bilirsiniz ki, prokurorluğun
yubileyi mərasimində mən öz nitqimdə Azərbaycan prokurorluğunun işinə yüksək qiymət vermişəm, təşəkkür
etmişəm. Demişəm ki, mən sizə güvənirəm, etibar edirəm. Bu sözlər adi sözlər deyildir. Bunları mən bir
tərəfdən, təbiidir ki, sizin xidmətlərinizi nəzərə alaraq demişəm. İkinci tərəfdən də bu sözləri deyərək mən sizin
məsuliyyətinizi artırmaq məqsədi daşımışam ki, siz həmin yüksək mənalı sözlərin səviyyəsində olasınız, sizə
verilmiş yüksək qiymətin səviyyəsində olasınız.
Demək, prokurorluğun fəaliyyətinin bax, bu müsbət tərəfləri var və mən bunu bu gün də inkar etmirəm.
Ancaq bununla bərabər, bununla yanaşı çox ciddi nöqsanlar, qüsurlar, ayrı-ayrı prokurorluq işçilərinin vəzifədən
sui-istifadə etməsi, qanun pozuntularına yol verilməsi, cinayətkarların cinayətkar olduğunu araşdırmaq üçün
istintaq zamanı ədalətsiz hərəkətlər, - bunlar da şəxsi məqsədlər naminə olubdur, - belə hallar da çoxdur.
Mən baş prokuror Eldar Həsənova prokurorluğun işində bu cür qüsurların, bu cür nöqsanların olmasını
dəfələrlə demişəm. Tələb etmişəm ki, mənim bu sözlərimdən nəticə çıxarılsın və prokurorluğun rəhbərliyi daha
da çox işlə məşğul olsun, dedi-qodu ilə, şəxsi münasibətlərin toqquşması ilə, intriqalarla və başqa şeylərlə
məşğul olmasın. Bir də deyirəm, belə vəziyyət təkcə bu gün deyildir. Siz bilirsiniz ki, neçə vaxtdır belə vəziyyət
davam edir. Onda soruşulur: bəs nə üçün vaxtında ölçü götürülməyibdir? Ölçü götürmək çətin deyil, görürsünüz, ölçü götürüldü. Ancaq əgər vaxtında belə ciddi qərar qəbul olunmayıbsa, bu da yenə prokurorluğa
göstərilən qayğının təzahürüdür. Mənim tərəfimdən qayğıdır ki, siz özünüz öz problemlərinizi içinizdə həll edin.
Ancaq dövlətçilik prinsipləri əsasında, qanunçuluq prinsipləri əsasında, ədalət əsasında. Əgər bir prokurorluq
işçisi qanunu pozursa, yaxud cinayət edirsə və ya o tərəf, ya bu tərəf bunun üstünü basdırırsa, onlar da bu
cinayətə qoşulurlar.
Amma indi belə çıxır ki, bir qism işçilər, əksəriyyəti baş prokurorun himayəsi altında olub və onların bəzi
nöqsanlarına, hətta cinayət xarakterli hərəkətlərinə qiymət verilməyib və lazımi tədbirlər görülməyibdir. Bir
qismi də birinci müavinin, yaxud da o biri müavinin himayəsi altında olubdur. O tərəfdən də ədalətsizlik olub,
bu tərəfdən də.
Yenə də deyirəm, bu məsələləri səbrlə müşahidə etməyimin məqsədi ondan ibarət olubdur ki, yüksək vəzifə
tutan adamlar, yüksək rütbə daşıyanlar anlasınlar ki, bu gün Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik,
sağlam mühit, sağlam əhval-ruhiyyə şəraitində dövlətin mühüm orqanı olan prokurorluqda belə vəziyyətə
dözmək olmaz. Buna da birinci növbədə sizin özünüz dözməməli idiniz. Ancaq mən artıq gördüm ki, heç bir
nəticə çıxmır və bu qərarları qəbul etdim.
Bu qərarları qəbul etməkdən qabaq mən, təbiidir ki, hər iki tərəfi çox diqqətlə dinlədim. Mən buna beş saat
vaxt sərf etdim.
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Beş saat! Eldar Həsənovu dinlədim ki, o, öz iradlarını bildirsin. İsa Nəcəfovu dinlədim, yəni hamısını birlikdə.
Orada bir neçə başqa şəxslər də iştirak edirdilər - hüquq-mühafizə orqanlarının başçıları Usubov, Namiq Abbasov,
aparatın başçısı Ramiz Mehdiyev, aparatın işçisi Fuad Ələsgərov – bunlar da iştirak edirdilər (y e r d ə n - Baş
nazir). Bəli, Baş nazir də iştirak edirdi. Yəni bunların iştirakı ilə dinlədim. Doğrudur, bunların iştirakı, sadəcə, belə
xarakter daşıyırdı ki, bu mənzərəni görsünlər, tək mən yox. Ancaq təbiidir ki, mən müzakirə aparmırdım, sadəcə, o
tərəfi də, bu tərəfi də dinləyib son nəticəyə gəlmək istəyirdim ki, bu nəticə düzgün, ədalətli olsun.
Ona görə də təbiidir ki, mən birinci olaraq baş prokuror Eldar Həsənovu dinlədim. O dedi ki, İsa Nəcəfov
onun əleyhinə iş aparır. 1995-ci ildən başlayaraq Rəsul Quliyev ona göstəriş verib ki, sən tezliklə baş prokuror
olacaqsan. O vaxtdan baş prokurorun əleyhinə iş aparır və məqsədi də ondan ibarətdir ki, baş prokuror olsun.
Ümumi sözlər dedi - yəni işə laqeyd yanaşır, verilən tapşırıqları yerinə yetirmir, baş prokurorla hesablaşmır və
sair və sair.
İsa Nəcəfovu dinlədik. İsa Nəcəfov isə prokurorluqda ayrı-ayrı işlərə aid ciddi faktlar irəli sürdü. Yəni çoxlu
qanun pozuntuları, ədalətsiz qərarlar, cinayətkarlara havadarlıq edilməsi, bəzən isə ədalətsiz qərarlar qəbul
olunması haqqında çoxsaylı faktlar irəli sürdü.
Xanlar Vəliyev də, - bəlkə sayca o qədər də yox, - bir neçə çox ciddi faktlar irəli sürdü.
Mən Nazim Allahverdiyevi də dinlədim. Doğrudur, o, nə o tərəfdən, nə də bu tərəfdən heç bir fakt haqqında
bir şey demədi. Ancaq onun fikri bundan ibarət oldu ki, prokurorluqda çox qeyri-normal vəziyyət yaranıb, ona
görə bu vəziyyət dəyişilməlidir. Bunun üçün də, təbiidir ki, həm Eldar Həsənov məsuliyyət daşıyır, həm də İsa
Nəcəfov məsuliyyət daşıyır.
Hərbi prokuroru dinlədim. O da bir neçə konkret faktlar irəli sürdü ki, bunlar da baş prokurorun
fəaliyyətindəki ciddi nöqsanlara dəlalət edir.
Bütün bunların nəticəsində mən sizə məlum olan qərarı qəbul etdim. Hesab edirəm ki, düzgün etmişəm,
ədalətli qərardır. Hesab edirəm ki, bu qərar təkcə işdən azad olunanlar üçün yox, bütün prokurorluq sisteminin
işçiləri üçün - həm yüksək vəzifəli, həm də adi işçilər üçün - xəbərdarlıq olmalıdır, hərə özü üçün nəticə
çıxarmalıdır.
Eyni zamanda bu qərar Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarının hamısı üçün bir xəbərdarlıq qərarı kimi
olmalıdır. Mən indi deyə bilmərəm ki, Daxili İşlər Nazirliyində, yaxud Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, ya da
bizim məhkəmə sistemlərində rəhbərlikdə belə qeyri-normal vəziyyət var. Bu, mənə məlum deyil, belə deyildir.
Ancaq bu nöqsanlar, bu çatışmazlıqlar bu və ya başqa şəkildə, yaxud da başqa həcmdə bizim bütün hüquqmühafizə orqanlarında var. Ona görə də hər bir kəs, xüsusən hüquq-mühafizə orqanlarının başçıları, rəhbərlikdə
olan şəxslər özləri üçün nəticə çıxarmalıdırlar. Hərə bu qərardan nəticə çıxararaq özü öz sahəsinə bir də diqqətlə
yanaşmalıdır. Diqqətlə yanaşmağın məqsədi də ondan ibarət olmalıdır ki, bizim hüquq-mühafizə orqanlarında
sağlam mənəviyyat, sağlam mühit olmalıdır. İnsanlar, yəni bu orqanlarda işləyən vətəndaşlarımız anlamalıdırlar
ki, onlara xüsusi etimad göstərilib, onlar xüsusi imtiyazlara, xüsusi səlahiyyətlərə malikdirlər, onlar Azərbaycan
dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi və inkişaf etməsində xüsusi rol oynamalıdırlar. Bunların hamısı da
Azərbaycanda cinayətkarlıqla, cinayətkarlığın bütün formaları ilə mübarizəni gücləndirmək, qanunun aliliyini
təmin etmək, hər bir məsələnin araşdırılmasında ədalət prinsipini ən yüksək tutmaq və beləliklə də, ölkəmizdə
gedən demokratikləşmə prosesini inkişaf etdirmək üçündür.
Mən burada prokurorluq orqanının konkret işlərini təhlil etmək istəmirəm. Mən dünən baş prokuror təyin
etmişəm və ona tapşırıram ki, aşkara çıxmış və aşkara çıxmamış bütün məsələlərin hamısını yoxlasın, araşdırsın,
lazımi tədbirlər görsün və mənə də məruzə etsin. Kimə aid olub-olmamağından asılı deyil. Bu, Eldar Həsənovun
səhvidir, yaxud İsa Nəcəfovun, Xanlar Vəliyevin, yaxud indi işləyən adamların günahıdır, - fərqi yoxdur.
Azərbaycan prokurorluğunda ciddi təmizləmə işi getməlidir. Azərbaycan prokurorluğunda sağlam mənəvi
mühit yaratmaq lazımdır. Sağlam mənəviyyat hər bir prokurorluq işçisi üçün, qanun keşiyində duran bizim hər
bir məmurumuz üçün əsas meyar olmalıdır. Əgər bu yoxdursa, o insan nə qədər yaxşı işləyirsə-işləsin, bizim
tələblərimizə cavab verə bilməyəcəkdir. Bizim tələblərimiz isə qanundur, qanunun aliliyidir. Mənəviyyatın da
hamısı qanunun içərisindədir.
Keçmiş zamanlarda, sovet hakimiyyəti vaxtı biz sağlam mənəviyyat haqqında danışırdıq və bunu təmin
etmək üçün çox işlər görürdük. Amma o vaxt bunu təmin etmək üçün qanuni əsaslar yox idi. Burada ancaq
partiya prinsipləri, partiya ideologiyası var idi. İndi isə qanun, Azərbaycanın Konstitusiyası, müvafiq qanunları
vardır. Bu qanunlar hər şeydən üstün olmalıdır.
Heç kəs öz şəxsi məqsədinə, mənafeyinə, yaxud dostunun, qardaşının, qohumunun xahişinə, mənafeyinə
görə qanunu poza bilməz. Amma təəssüf ki, bunlar prokurorluqda, o cümlədən baş prokuror Eldar Həsənovun
fəaliyyətində var. Mən onları beş saat dinlədiyim zaman bunların çoxunu müşahidə etdim.
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Prokurorluğun rəhbərliyində yaranmış bu qeyri-normal vəziyyətin ən eybəcər cəhəti də ondan ibarətdir ki,
prokurorluğun rəhbərliyi Eldar Həsənov, İsa Nəcəfov, mən dəfələrlə dediyim kimi, aralarında olan
münasibətləri prinsipial nöqteyi-nəzərdən araşdırmaq, kimin hansı səhvi varsa, onu sübut etmək və aradan
qaldırmaq üçün lazımi tədbirlər görmək əvəzinə, bir-biri ilə respublikada olan qəzetlər vasitəsilə mübarizəyə
keçmişlər.
Bilirsiniz, bu, son illər Azərbaycanın dövlət işində olan bəzi şəxslər tərəfindən istifadə edilən bir üsuldur.
Amma bu üsul da o insanları fəlakətə gətirir, uğurlara gətirmir. Xatirinizdədir, mən Azərbaycanın maliyyə naziri
Fikrət Yusifovu işdən kənarlaşdırdım və geniş bir müzakirə keçirdim. Orada hüquq-mühafizə orqanları
rəhbərlərinin hamısı iştirak edirdi. Onun səhvləri, günahları çox idi. Amma mən yenə də qayğı göstərərək onu
tərbiyə etmək istəyirdim, səhvlərini islah etməyə çalışırdım ki, gəncdir, işləsin. Lakin görünür ki, bizim bəzi
yüksək vəzifəli şəxslərimiz vəzifə alandan, bu vəzifənin dadını bir az görəndən, bu vəzifəyə görə özünü bir
balaca yüksək səviyyədə görəndən sonra onlarda başgicəllənmə xəstəliyi əmələ gəlir, bu çox kobud söz olsa da,
mən bunu deyəcəyəm, - qudurma əmələ gəlir. Bu söz rus dilində daha incədir, ona «zaznaystvo» deyirlər, amma
mən Azərbaycan dilində bu sözün «qudurma»dan savayı əvəzini tapa bilmirəm. İnsanlar qudururlar. O dərəcədə
qudururlar ki, onlar artıq hesab edirlər ki, qanunu da poza bilərlər, müxtəlif çirkin üsullardan da istifadə edə
bilərlər. Həmin maliyyə naziri Fikrət Yusifov gəlib belə bir vəziyyətə düşdü.
O, «Femida» qəzetinin iki nömrəsində bizim Müdafiə Nazirliyinin işinə dair böyük-böyük məqalələr dərc
etdirdi. Sən maliyyə nazirisən, Müdafiə Nazirliyinin işində hansı nöqsanlar varsa, sən rəsmi qaydada prezidentə
yaz, gəlib de, amma bunu küçədə, ayrı-ayrı otaqlarda danışma. Əsasın varsa, yaz gətir, sübut elə. Dövlətin
prinsipi bundan ibarətdir. Dövlət işində işləyən adamın prinsipi bundan ibarətdir.
Mən qəzetlər haqqında bir şey demək istəmirəm. Ancaq «Femida» qəzeti bu sahədə çox fərqlənən bir
qəzetdir. Çoxları da deyirlər ki, bu qəzet prokurorluğun, xüsusən baş prokuror Eldar Həsənovun himayəsi
altındadır. Fikrət Yusifov işdən çıxdı, demək, bundan nəticə çıxarmaq lazım idi. Amma Eldar Həsənovla İsa
Nəcəfov qəzetlər vasitəsilə mübarizə aparırdılar.
Bir qrup qəzet – yəqin ki, İsa Nəcəfovun təsiri altında, yaxud nə cür, - Eldar Həsənovu ifşaedici məqalələr
yazır. O birisi qrup qəzet – sayca bundan bir neçə dəfə çox qəzet – İsa Nəcəfovu ifşaedici məqalələr yazır,
amma bununla bərabər, burada Eldar Həsənovu tərifləmək, onun fəaliyyətinə yüksək qiymət vermək və onun
müsbət cəhətləri haqqında məqalələr yazır. İndi o tərəf də, bu tərəf də bundan nəyə nail olmaq istəyir? Buna nail
oldular- ikisi də yüksək vəzifələrdən getdilər.
Bu qədər yüksək vəzifədə olan şəxslər aralarındakı mübahisəni, münaqişəni gəlib qanun çərçivəsində, dövlət
orqanlarında həll etmək lazım olduğunu anlamırlar, bunun əvəzinə qəzetlərə çıxırlar və özləri-özlərini biabır
edirlər. Oxuyanların əksəriyyəti bunu belə qiymətləndirir. Əgər məqalələr Eldar Həsənovun əleyhinədirsə,
deyirlər ki, bunu İsa Nəcəfov təşkil edib. Əgər İsa Nəcəfovun əleyhinədirsə və Eldar Həsənovun tərifinə böyükböyük məqalələr yazırlarsa, təbiidir, deyirlər ki, bunu Eldar Həsənov təşkil edibdir.
Bunlar adi bir insana yaramayan şeydir. Bizdə indi mətbuat azadlığıdır, qəzetlər tamamilə sərbəstdir. Ancaq
təəssüf ki, bəzi müxbirlər də bundan çox sui-istifadə edirlər, qəzetlər yalan, uydurma, böhtan xarakterli
məqalələr dərc edirlər. Qəzetlərin bu əhval-ruhiyyəsini görən dövlət adamları anlamalıdırlar ki, bu üsuldan
istifadə etmək onlara xeyir gətirməz.
Mən bu barədə fikirlərimi deyərək, təkcə hüquq-mühafizə orqanlarına, prokurorluğa yox, Azərbaycanın
bütün dövlət, hökumət orqanlarına – aşağıdan yuxarıya qədər – bir daha xəbərdarlıq edirəm: kim gələcəkdə bu
yolla gedəcəksə, onlar Fikrət Yusifovun, Eldar Həsənovun, İsa Nəcəfovun gününə düşəcəklər. Bunu bilsinlər!
Bizim də səbrimizin həddi var. Bu, o tərəfə keçəndən sonra artıq mümkün deyildir. Çox səbrlilik də ondan
ibarətdir, ona görədir ki, biz insanlara qayğı göstəririk. Biz insanları tərbiyələndirmək istəyrik. Biz insanları mənəviyyatca təmizləmək istəyirik. Ancaq bəziləri yüksək vəzifə alandan sonra – mən bunu da xüsusi qeyd edirəm – bu
vəzifədən bir müddət sui-istifadə etməyə, ondan sonra daha da başqa hərəkətlər etməyə başlayır. Bunların da sonu
bu olur.
Mən bildirdim ki, İsa Nəcəfov və Xanlar Vəliyev çox konkret faktlar gətirdilər. Ancaq Eldar Həsənov isə İsa
Nəcəfovun və Xanlar Vəliyevin haqqında konkret bir fakt yox, sadəcə, İsa Nəcəfovun onun yerini tutmaq üçün
apardığı intriqalar barədə danışdı. Axırda, nəhayət, Eldar Həsənov anladı ki, birinci məsuliyyəti o daşıyır. O,
məndən bir daha söz istədi, dedi ki, bəli, bilirəm, baş prokuror kimi bütün məsuliyyəti mən daşıyıram. Ona görə
də nə cəza varsa, mənə verin, xahiş edirəm, nə İsa Nəcəfova, nə də Xanlar Vəliyevə heç bir cəza verməyin,
cəzanı mən çəkməliyəm.
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Bilmirəm, bu sözlər nə qədər səmimi idi. Amma bu sözlər həqiqətən səmimi idisə, bu sözləri əvvəlcədən
deyib, işi heç bu dərəcəyə gətirmək lazım deyildi. Müavinlərlə münasibətləri araşdırmaq lazım idi, hərə də öz
yerində oturmalı idi.
Təbiidir ki, mən onun İsa Nəcəfov və Xanlar Vəliyev haqqında xahişini yerinə yetirə bilmədim və onları da
vəzifədən azad etdim. Başqa cür ola bilməz. Onların üçü də məhz bu səbəblərə görə tutduqları vəzifədən azad
olundular.
Burada Eldar Həsənovun ünvanına bir çox konkret faktlar deyildi. Mən yenə də deyirəm, bunların nə qədər
düz olduğunu, nə qədər düz olmadığını siz araşdırmalısınız. Mən istəmirəm bu işlərə müdaxilə edəm. Amma bir
fakt mənə məlumdur. Ona görə də mən bu barədə öz fikrimi deyə bilərəm. O da ondan ibarətdir ki, 1996-cı ildə
mənə gəlib dedilər ki, bir şikayətçi var, neçə gündür burada o qədər şikayət edir, ağlayır, ancaq sizə öz sözünü
demək istəyir. Mən onu qəbul etdim. Onu dinləyəndə mən həqiqətən çox həyəcanlandım, dəhşətə gəldim ki, əcəba,
düzmü deyir, belədirmi? Amma onun danışığından hiss etdim ki, o aldatmır, dediklərində əsas var. Həmin adam
şikayət edirdi ki, gərək ki, onun oğlunu günahsız yerə həbs ediblər və öldürüblər.
Soyuducular zavodunda «Çinar» şirkəti var. Bilirsiniz ki, bir neçə dəfə həmin zavodun rəhbərlərinə gah suiqəsd olunmuşdu, gah xəsarət yetirilmişdi, gah da kimisə öldürmüşdülər. Son dəfə soyuducular zavodunun
direktoru vəzifəsini icra edən...
F u a d Ə l ə s g ə r o v (Prezidentin İcra Aparatının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri):
Onun adı Nicat Süleymanzadədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nicat Süleymanzadəni yaralamışdılar. Guya günahkarları tapıblar və onlardan biri də
orada həmkarlar təşkilatının sədri Camal Əliyevdir. Süleymanzadəni yaralamışdılar, guya həmin işi bu təşkil
edibdir. Onu həbs ediblər, 17-ci polis bölməsinə aparıblar. Polis işçiləri və Bakı Şəhər Prokurorluğu orada
istintaq aparıblar. Təbiidir ki, bu adam deyibdir ki, günahım yoxdur, bu işləri mən etməmişəm. Ancaq onu
döyüblər, ona işgəncə veriblər. Onu o qədər döyüblər, axırda orada döyüb öldürüblər. Bilavasitə mən bu
məlumatı alandan sonra, 1996-cı ildə baş prokuror Eldar Həsənovu, daxili işlər naziri Ramil Usubovu yanıma
çağırdım.
R a m i l U s u b o v: Cənab prezident, xüsusi idarənin rəisi və milli təhlükəsizlik naziri də orada idilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, o da, milli təhlükəsizlik naziri də orada idilər. Deyəsən, Bakı şəhər prokuroru da
orada idi. Çünki istintaq Bakı Şəhər Prokurorluğunda getmişdi. O vaxt bizim aparatın işçilərini də yanıma dəvət
etmişdim.
Mən onları dinlədim. Dinləmə zamanı mənə tamam aydın oldu ki, burada cinayətkar kənarda qalıb, gedib
cinayət etməmiş, günahsız adamı tutublar, döyüblər. O qədər döyüblər, işgəncə veriblər ki, ölübdür. Ondan
sonra da «sübut ediblər» ki, guya bu adam günahkardır. Bununla da bu işi qurtarıblar, bağlayıblar.
Mən əmr verdim, Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə komissiya yaratdıq ki, bu komissiya bu işi araşdırsın.
Araşdırdılar, uzun müddət araşdırdılar, amma son nəticə ondan ibarət oldu ki, siz gəlib etiraf etdiniz ki, həmin o
Camal Əliyev günahkar deyil. Elədirmi?
Y e r d ə n s ə s: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dediniz ki, günahkar başqalarıdır. Əliyev Camalın cəsədini də çıxarıb eksqumasiya
etmişdilər, yoxlamışdılar ki, onu qandallayıblar, dişlərini vurub sındırıblar, bədəninə 30 xəsarət yetiriblər. Yəni bu
qədər vəhşilik təsəvvür ediləsi deyil. Bunu nə üçün ediblər? Ona görə ki, cinayətkarı gizlətsinlər, məsuliyyətdən xilas
etsinlər. Təbiidir ki, bu da asan deyil. Yəqin, ondan çox miqdarda, müəyyən rüşvət alıblar və bu adamı döyüböldürüb «günahkar» ediblər.
Bunu gəlib məruzə edəndə, təbiidir ki, mən daha da çox dəhşətləndim. Daxili işlər naziri Ramil Usubova, baş
prokuror Eldar Həsənova əmr verdim ki, bu işləri görmüş adamlar cəzalanmalıdırlar, yenidən istintaq aparılıb
günahkarlar müəyyən olunmalıdır. Prokurorluq sonra bu məsələni yenə də uzatdı. Nəhayət, günahkarlardan üç
nəfər polis işçisi həbs olundu, amma iki nəfəri qaçdı. Onlar indiyə qədər də tapılmır. Amma üç nəfər həbs
edildi.
Bakı Şəhər Prokurorluğunda bu işi aparan adam vaxtilə bu işi aparıb, yəni başa çatdırdığına görə Eldar
Həsənov tərəfindən təltif olunmuşdur. O müstəntiqdir, ya da...
N a z i m A l l a h v e r d i y e v (Respublika baş prokurorunun müavini): İstintaq şöbəsinin rəisi Vidadi
Səmədov.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, istintaq şöbəsinin rəisi Vidadi Səmədov bu işin «uğurla» həyata keçirilməsi
üçün təltif olunmuşdu. Mən dedim ki, bu adamlar cinayət ediblər. Demək, cinayət etdiklərinə görə məsuliyyət
daşımalıdırlar. İndi sonra nə olub, nə aşkar edilib? Bir-iki dəfə mənə dedilər. Mən Eldar Həsənova vaxtilə bu
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barədə çox ciddi sözlər demişəm. Ancaq mən bu məsələnin dərinliyini bir o qədər bilmirdim. O gün bizim o
danışığımız zamanı bu dərinlik mənim üçün məlum oldu.
Bu barədə istintaq aparan respublika prokurorluğunun işçiləri təklif veriblər ki, həmin o şəxs- Vidadi
Səmədov bu işə görə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, həbs edilməlidir. Eldar Həsənov 7 ay buna razılıq
verməyibdir, ondan sonra onu işdən azad edibdir, o da qaçıbdır.
Mən bu hadisəni bilirdim. O vaxt gəlib mənə dedilər ki, bu adamı qaçırtdılar. Eldar Həsənovla mənim çox
ciddi danışığım oldu. Mən ona çox ciddi surətdə öz narazılığımı bildirdim və əmr etdim ki, harada olursa-olsun
həmin adamı axtarın, tapın, gətirin, cinayət məsuliyyətinə cəlb edin. Ancaq nəticəsi nə oldu? Cinayət edib
qaçmış bütün adamlar tapılır, cinayət edərək qaçıb Rusiyada gizlənən adamlardan 500 nəfəri keçən il tapılıb
gətirilibdir, amma bu adam tapılmır.
Mən Eldar Həsənova bunu əvvəl demişdim. Amma o gün məcbur olub dedim, bilirsiniz, səhv ola bilər, nəyi
isə bilmədiyinə görə insan qanunsuz bir iş görə bilər. Amma bu, o qədər aşkar işdir ki, mən bu məsələni müzakirə
etmişəm, komissiya yaratmışam, nəzarət altına götürmüşəm və tələb etmişəm ki, həqiqət ortaya çıxsın, o cür
cinayət etmiş insanlar cəzalansınlar. Belə halda Eldar Həsənov o adama havadarlıq edir, onun məsuliyyətə cəlb
olunmasına 7 ay icazə vermir, o adam da qaçıb gizlənir, tapılmır. Mən o gün də dedim, bu gün də deyirəm,- buna
xəyanətdən başqa bir söz deyə bilmərəm. Gərək insan bu səviyyəyə düşməsin.
Bir nəfər dostun da, qardaşın da, qohumun da ola bilər. Onu müdafiə edərək dövlətə bu qədər zərbə vurmaq
olmaz. Yaxşı olardı ki, Eldar Həsənov həmin dostunu özü cəzalandıraydı, onda o göstərərdi ki, doğrudan da
dövlətçilik mövqeyindədir.
Mən bir faktı deyirəm. Çünki bu, şəxsən mənim nəzarətim altında olan işdir. İndi mən təsəvvür edirəm,
fikirləşirəm,- əcəba, əgər mənim müdaxilə etdiyim, xüsusi komissiya yaratdığım, nəzarətim altında olan işdə də
xəyanət edirlərsə, onda bəs nə etməli?
Mən dedim ki, respublikanın prokurorluq orqanlarında ciddi təmizləmə işi getməlidir. Birincisi, ona görə ki, biz
«Prokurorluq haqqında» qanun qəbul etmişik. Bu qanuna görə prokurorluğun səlahiyyətləri indiyə qədər olduğundan
xeyli azalıbdır, ixtisar edilibdir. Ona görə də bir çox şöbələr, bölmələr, filanlar, təbiidir ki, ləğv olunur. Belə halda işin
öhdəsindən gələ bilməyənlər, yaxud qanun pozuntusuna yol verənlər, başqaları, təbiidir ki, prokurorluq orqanlarından
azad olunmalıdır. Baş prokuror bu işlə ciddi məşğul olmalıdır.
«Prokurorluq haqqında» qanun çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Mən bildirdim ki, 1995-ci ildə bizim qəbul
etdiyimiz Konstitusiyaya görə prokurorluq məhkəmə hakimiyyətinin daxilindədir. İndi hüquqi, demokratik
dövlətdə hakimiyyətin üç qolu vardır: icra hakimiyyəti, qanunvericilik hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti.
Prokurorluq da bu məhkəmə hakimiyyətinin bir hissəsidir.
Ancaq hələ indiyə qədər Azərbaycanda prokurorluq Sovet İttifaqının prokurorluq sistemi çərçivəsində və o
prinsiplər əsasında işləyir. Təbiidir ki, bu da artıq mümkün deyildir. Çünki biz hüquqi, demokratik dövlət qururuq.
Demək, hər şey hüququn, qanunun əsasında olmalıdır. Artıq burada da beynəlxalq təcrübə, beynəlxalq standartlar
var. Yəni bunlar ondan ibarətdir ki, demokratik ölkələrdə, hüquqi dövlət olan ölkələrdə hər bir məhkəmə
hakimiyyətinin öz yeri, prokurorluğun da öz yeri vardır. Amma bu yer Sovet İttifaqının yaratdığı prokurorluq
sistemindən çox fərqlidir.
Sovet İttifaqında prokurorluq çox böyük səlahiyyətlərə malik idi. Bu da təbiidir və o quruluşun tələblərindən
irəli gəlirdi. Çünki Sovet İttifaqı dövləti hüquqi dövlət, qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən dövlət deyildi.
Ona görə də o öz hakimiyyətini təmin etmək üçün belə bir prokurorluq sistemi yaratmışdı və ona da böyük
səlahiyyətlər vermişdi. Ancaq inkişaf etmiş bütün demokratik, hüquqi dövlətlərdə bu yoxdur. Biz də hüquqi
dövlət quraraq, təbiidir ki, hüquqi islahatlar aparırıq. Bu islahatları ona görə aparmırıq ki, kimsə bizə deyir,
kimsə bunu bizdən tələb edir. Biz özümüz anlamalıyıq ki, «hüquqi, demokratik dövlət qururuq» elan edən
prezident gərək onu təmin etsin. Bunu təmin etmək də qanunlarla ola bilər.
Bilirsiniz ki, son vaxtlar, xüsusən son il biz bu barədə bir çox qanunlar qəbul etmişik. Ancaq təəssüflər olsun
ki, bizim məhkəmə orqanlarından, Daxili İşlər Nazirliyindən fərqli olaraq, burada prokurorluq mühafizəkar
mövqe tutubdur, Sovet İttifaqı dövründə yaranmış prokurorluq sistemini saxlamağa və əlində olan səlahiyyətləri
saxlamağa çalışıbdır.
İndi, ola bilər, burada bu mühafizəkarların bir hissəsi də sizsiniz. Mən sizin üzünüzə deyirəm. Amma mən
sizin heç birinizlə nə danışmışam, nə də sizin fikirlərinizi soruşmuşam. Ancaq Eldar Həsənovla bu barədə
dəfələrlə danışmışıq.
Məsələn, «Polis haqqında» qanun. Mən 1999-cu ilin fevral ayında bu qanunun layihəsinə baxdım, onu
imzaladım, qəbul olunmaq üçün Milli Məclisə göndərdim. Qanun birinci oxunuşda qəbul olundu. Ondan sonra
onu saxladılar. Nə üçün? Baş prokuror Eldar Həsənov buna etiraz edib. Niyə etiraz edibdir? Həmin qanuna görə
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polis orqanları hansısa bir vətəndaşı saxlayırlarsa, 48 saat müddətində onun saxlanması üçün məhkəmənin
qərarını almalıdırlar. Polis də, Daxili İşlər Nazirliyi də belə bir layihə verib və hüquqi prinsiplərlə razıdır. Ancaq
Eldar Həsənov bunun əksinə gedir. Deyir ki, bu səlahiyyət prokurorluqda saxlanılmalıdır. Nə üçün? Milli məclisdə bunun müzakirəsini dayandırıblar. Deyibdir ki, gərək mən prezidentə bu barədə fikirlərimi deyim. Gəlib
mənə fikirlərini deyib ki, bəs belə olmaz, onda dövlət dağılacaq, biz cinayətkarlarla mübarizə apara
bilməyəcəyik və sair, bu səlahiyyətləri prokurorluqda saxlamaq lazımdır.
Mən demişəm ki, bilirsən, bu olmaz, get düşün. Ancaq o, Milli Məclisə təsir etmişdir. Milli Məclisdə də
fikirləşiblər ki, prokuror bununla razı deyil, saxlayıblar. Beləliklə, bu qanun 7-8 ay orada yatıb, ondan sonra mən
bunu bilmişəm və öz mövqeyimi ciddi olaraq bildirmişəm, bu qanun qəbul edilibdir.
«Prokurorluq haqqında» qanun bir il əvvəl qəbul olunmalı idi. Təbiidir ki, «Polis haqqında» qanun layihəsini
Daxili İşlər Nazirliyi verdi, «Prokurorluq haqqında» qanun layihəsini prokurorluq, baş prokuror verməli idi.
Təqdim etdi, bizim hüquqçular, aparatda və ekspertlər müzakirə etdilər və məlumat verdilər ki, bu, köhnə sovet
prokurorluq səlahiyyətlərinin hamısını özündə əks etdirən bir qanun layihəsidir. Mən dedim ki, bu, ola bilməz,
gedin danışın və qanun layihəsini qanun tələblərinə, Konstitusiya tələblərinə, beynəlxalq hüquq normalarının
tələblərinə uyğunlaşdırıb gətirin, təqdim edin.
Ancaq bilin, vaxt gedir, yenə də Eldar Həsənov müqavimət göstərir. Mənə hətta sonra dedilər ki, bir gün 20
nəfəri, öz idarə rəislərini və sairi yığıb bizim aparata gətirib, bizim 2-3 nəfərlə – hüquq işləri ilə məşğul olan
Ramiz Mehdiyevdir, Fuad Ələgərovdur, Şahin Əliyevdir – onlarla mübahisə aparıblar. Onlar çox, bunlar az.
Gəlib hətta dedilər ki, bizi qorxudurlar, bizə təzyiq göstərmək istəyirlər. Mən bu işə müdaxilə etdim, onun
qarşısını aldım. Amma bu qanunun qəbul olunması bir il gecikdi. Bu, Eldar Həsənovun günahıdır. Mən ona da,
sizə də deyirəm: Prokurorluq prokuror işçilərinə mənsubdur, yaxud prokurorluq dövlətə mənsubdur? Əgər
prokurorluq dövlətə mənsubdursa, dövlət prokurorluğu bu cür görmək istəyir. Siz isə icraçısınız. Sizə hansı
sistem veriləcək, o sistemlə işləyə bilərsiniz – işləyin, işləyə bilməzsiniz – çıxın gedin. Amma belə çıxır ki,
prokurorluq artıq özəlləşdirilibdir, prokurorluq prokurorluqda işləyənlərə və xüsusən baş prokurora məxsusdur.
O da deyir ki, «mən bu səlahiyyətlərimi saxlamaq istəyirəm». Görürsünüz, nə qədər əcaib bir vəziyyət
yaranıbdır.
Mən Eldar Həsənova dedim, - başa düş ki, sən bu gün prokurorsan, sabah olmayacaqsan. Eləcə də hər
biriniz. Heç kəs daimi deyildir. Amma hüquqi dövlət daimidir. Biz bu hüquqi dövləti, demokratik dövləti
yaradırıq və onu pillə-pillə yüksəklərə qaldırırıq. Bunun da ən prinsipial bir hissəsi məhkəmə sistemində
islahatların keçirilməsi, bütün məhkəmə sisteminin beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılmasıdır. Biz bir
tərəfdən beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olmaq, demokratik dövlət qurmaq, demokratik təşkilatlara,
Avropa Şurasına daxil olmaq istəyirik. O biri tərəfdən də keçmiş Sovet İttifaqının prokurorluq sistemini
özümüzdə saxlamaq istəyirik.
Onun mənə olan izahatı budur ki, bilirsiniz, onda biz cinayətkarlığa qarşı mübarizə apara bilməyəcəyik.
Deyirəm ki, axı niyə mübarizə apara bilməyəcəksiniz? İndi bu sanksiya işi qanunla məhkəməyə həvalə olunur.
Bu, indiyə qədər prokurorluqda olubdur. Məhkəmədə işləyən də, prokurorluqda işləyən də bizim
vətəndaşımızdır. Mən nə üçün düşünməliyəm ki, prokurorluqda işləyən adam sanksiyanı düz verəcək, amma
məhkəmədə işləyən adam düz verməyəcəkdir? Mən hətta dedim ki, əgər istəyirsinizsə, sanksiya vermək
təcrübəsi olan, təbiidir ki, təmiz adamların bəzilərini gəlin prokurorluqdan məhkəməyə keçirək, gedib orada
məhkəmə sədri olsunlar. Demək, burada məqsəd dövlətçilik prinsipini yox, öz sisteminin prinsipini deyil, öz
şəxsi mənafeyini, öz səlahiyyətlərini əlində saxlamaqdır.
Beləliklə, siz bilin, bu gün məcburam bunu sizə deyim, ona görə yox ki, belə bir informasiyanı sizə verməyə
ehtiyacım vardır. Ona görə ki, siz biləsiniz, bizim bütün məhkəmə sistemində işləyən işçilər, hüquq-mühafizə
orqanlarında işləyənlər bilsinlər ki, bəli, biz hüquqi dövlət qururuq. Hüquqi dövlət qurmaq üçün müvafiq qanunlar
qəbul etmişik və bundan sonra da edəcəyik. Bunun qarşısını almaq üçün deyil. Kim bunun qarşısını alacaqsa, biz
onu yolumuzdan kənarlaşdıracağıq.
Amma ikinci vəzifə ondan ibarətdir ki, bu qanunları düzgün icra etmək lazımdır. Ona görə də mən bu gün
sizdən tələb edirəm: «Prokurorluq haqqında» qanun qəbul olunubdur, o qanun necə var, o cür də yerinə
yetirilməlidir. Yoxsa, yenə də bu Eldar Həsənov əhval-ruhiyyəsi sizlərdə yaşayırsa, - bəlkə də yaşayır, - çünki
20 nəfər adamı yığıb Prezident Aparatına gətirmişdisə ki, həmin o keçmiş sovet sisteminə mənsub olan qanun
layihəsini müdafiə etsinlər, demək, siz də onlardansınız. Yaxud, bəlkə də sizi sadəcə, məcbur edib gətirib, bilmirəm.
Bilirsiniz, mən bunları sizin üzünüzə deyirəm. Əvvəl də dedim, mən sizin işlərinizi qiymətləndirirəm. Ancaq
mənim xüsusiyyətim bir də ondan ibarətdir ki, kimi çox qiymətləndirirəm, onun səhvini, günahını da üzünə
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deyirəm. Üzünə deyirəm, ona görə yox ki, onun üçün acı olsun. Ona görə ki, o anlasın. Anlasın ki, düz işləmək
lazımdır. Anlasın ki, ədalətli işləmək lazımdır. Anlasın ki, qanunla işləmək lazımdır. Anlasın ki, bizim bu
demokratik, hüquqi dövlət quruculuğumuzun yolu ilə getmək lazımdır, şəxsi mənafeləri kənara qoymaq
lazımdır.
Mən ümidvaram ki, «Prokurorluq haqqında» qanun, məhkəmə sistemi haqqında qəbul olunmuş qanun ardıcıl
surətdə yerinə yetiriləcəkdir. Əminəm ki, bunlar hamısı, birincisi, Azərbaycanda qanunun aliliyini təmin edəcək,
ikincisi, vətəndaşların hüquqlarının qorunmasını təmin edəcək, üçüncüsü də cinayətkarlıqla mübarizəni daha da
səmərəli edəcəkdir.
Mən buna inanıram.
Hüquq-mühafizə orqanlarının işində, o cümlədən xüsusən prokurorluğun fəaliyyətində işimizə böyük zərər
vuran bir nöqsan da hələ ki, aradan götürülməyibdir. Bu da müxtəlif yoxlamalar və bu yoxlamalar vasitəsilə
xüsusən özəl sektorun inkişaf etməsinə maneçilikdir.
Bilirsiniz ki, mən əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi və bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarının
vəzifələri haqqında 1997-ci ildə və 1999-cu ildə iki fərman vermişəm. Doğrudur, o fərmanlardan sonra
yoxlamaların sayı azalıbdır. Ancaq bu yoxlamalar davam edir. İkincisi də, hüquq-mühafizə orqanlarında,
xüsusən prokurorluqda bu yoxlamalar üçün başqa variantlar tapırlar. Bu variantlar da ondan ibarətdir ki, guya
haradasa bir şirkətdə nəsə bir şey var, onu bəhanə tutub beş, on, on beş şirkəti başlayırlar yoxlamağa ki, bəlkə
bu cinayət onlarla da əlaqədardır.
İctimaiyyətdə belə bir fikir var ki, rayonlarda bizim prokurorlar, polis rəisləri həm dövlət müəssisələrinin
bəzilərinə, həm də şirkətlərə, filanlara haqq qoyublar – «Haqqımı verməlisən!». Hansı haqdan söhbət gedir, nə
haqqınız var! İşlədiyinizə görə sizin haqqınızı dövlət verir, maaş alırsınız və böyük imtiyazlarınız var.
İctimaiyyətdə bu fikir formalaşıbdır. Ona görə mən sizdən tələb edirəm ki, bu əməllərdən əl çəkəsiniz.
İkincisi, yoxlamalardan əl çəkəsiniz, müxtəlif yollardan istifadə edib yenə də bu yoxlamaları davam
etməyəsiniz. Mən sizdən tələb edirəm! Sizin bu yoxlamalarınız dövlətə lazım deyil, bilin! Çünki onların heç
birisindən bizim dövlətimizə bir xeyir gəldiyini bu illərdə görməmişəm. Ancaq zərəri böyükdür. Nədir zərəri?
Zərəri də odur ki, siz iş adamlarını artıq boğaza yığmısınız. Bunların bəziləri çevikdir, dözürlər, yoxlamalarda
ona da, buna da rüşvət verir, birtəhər işləyirlər. Amma bəziləri buna dözmürlər, işlərini bağlayırlar.
Bilirsiniz, belə yoxlamalar həm xarici investisiyaların Azərbaycana gəlməsinə böyük maneçilik törədir, həm
də Azərbaycanda özəl sektorun yaranmasına. Bilin, başa düşün, Azərbaycanın iqtisadiyyatı daha başqa yolla
gedə bilməz. Özəl sektor inkişaf etməlidir və iş adamlarına imkan vermək lazımdır. Mən bunu demişəm, bir
daha deyirəm ki, qoy o iş adamı hansısa qanunu pozubsa, hansısa iş görübsə, iş görübdür. Nəinki siz xırda qanun
pozuntusuna görə gedib onun yaxasından tutasınız, qanunu pozduğuna görə də bir şeyi olmasa, amma onun əlində
olanı tutub alasınız.
Firmalar haqqında cürbəcür istintaqlar gedir. Bu istintaqları kəsmək lazımdır. Bizdə bu işlərə vergi xidməti
nəzarət edir, Vergilər Nazirliyi var. Vergilər Nazirliyi hər bir firmanın, hər bir iş adamının vergini verməsini təmin
etməlidir. Bizə başqa bir şey lazım deyildir- işləsin, vergisini versin. O biri tərəfdən də bizim gömrük orqanlarımız
var- onlar da təmin etməlidir ki, gömrük rüsumları verilsin. Ondan sonra bu iş adamları ilə bizim işimiz olmamalıdır.
Ancaq siz qaşınmayan yerdən qan çıxarırsınız. Təbiidir ki, mən bunu hamınıza aid etmirəm, məni düzgün başa
düşün. Mən «siz, siz» deyəndə belə işlə məşğul olan adamlara deyirəm - həm burada oturanlara, həm də hüquqmühafizə orqanlarındakılara deyirəm. Bunlardan əl çəkin! Ümumiyyətlə, iş adamları ilə nə istintaq aparırsınız?
Bizim Vergilər Nazirliyi də düzgün iş görməlidir. Yoxlayırlar, yoxlamanın nəticəsini göndərirlər prokurorluğa.
Elədir?
F a z i l M ə m m ə d o v (vergilər naziri): Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən oraya niyə göndərirsən? Göndərirsən ki, orada onu soysun?
F a z i l M ə m m ə d o v: Nəticəsi olmur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəticəsi olmur, elədirmi? Sənin yoxlamanın nəticəsi odur ki, ondan vergini alasan.
Vergini al. Sən onun işini dayandır, vergini al. Amma vergini verməyib, sən onu yoxlamısan, göndərirsən
prokurorluğa, o da bir il bunu uzadacaqdır. Nə o, vergini verəcək, nə də dövlətin büdcəsinə bir şey gələcəkdir.
Amma o, daha da çox əziyyət çəkəcəkdir. Ona görə bir təklif var idi ki, Vergilər Nazirliyində istintaq qurumu
yaransın. Mən bu təklifi əvvəldən də bəyənmişəm. Fikirləşin, bu barədə təklifinizi verin.
Nə üçün mən bunu bəyənirəm? Çünki Vergilər Nazirliyinə lazımdır ki, ona vergi versinlər. Amma hüquqmühafizə orqanları isə, təbiidir ki, əgər iş onlara göndərilirsə, onların da məqsədi bundan ibarət olmalıdır ki, vergi
verilsin. Bəlkə də vergisini versin, heç cəzalanmasın. Axı bu insanlar nə qədər cəzalana bilər? Bilirsiniz, biz qatı
cinayət etmiş adamları cəzalandırmalıyıq. Amma vergini verməyən adamdan vergini alandan sonra onu niyə
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cəzalandırasan? Onun cəzası elə o olacaq ki, Vergi Müfəttişliyi üzərinə daha da nəzarət qoyacaq, vergisini vaxtlıvaxtında tələb edəcəkdir.
Yoxlamaları qadağan edəndən sonra prokurorluq bir üsuldan da istifadə edir. Bəli, hansısa materiallar əldə edir,
göndərir Maliyyə Nazirliyinə. Maliyyə Nazirliyi yoxlama aparır, müəyyən nöqsanlar, yaxud da qanunsuzluqlar üzə
çıxarır, göndərir prokurorluğa. Nəticəsi nə olur?
Ə v ə z Ə l ə k b ə r o v (maliyyə naziri): Çox azdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox azdır. Bilirsiniz, gərək hər bir şeyin səmərəsi olsun. Əgər səmərəsi yoxdursa, yaxşı
olar ki, bunu eləməyəsən. Ona görə mən sizə - Maliyyə Nazirliyinə də xəbərdarlıq edirəm: mənim bu sözlərimdən
nəticə çıxarın və yoxlamalar məsələsi ilə ciddi məşğul olun. Maliyyə naziri kimi siz maliyyə işlərinə nəzarət edirsiniz,
xüsusən dövlət orqanlarında. Maliyyə pozuntularının qarşısını almalısınız, bunlara qarşı mübarizə etməlisiniz.
Nazirsiniz, böyük səlahiyyətli nazirsiniz, siz bilməlisiniz ki, hansı iş dövlətə nə xeyir verir, hansı iş isə formal olaraq
guya qanun nöqteyi-nəzərindəndir, amma faktiki olaraq ayrı-ayrı insanların ciblərinə xeyir verir, dövlətə xeyir
vermir. Ona görə siz fikirləşin.
Bir sözlə, mən bütün hüquq-mühafizə orqanlarına deyirəm, bütün yoxlama orqanlarına deyirəm - əsassız,
qanunsuz yox-lamaların qarşısı alınmalıdır və özəl sektorun inkişafına şərait yaradılmalıdır.
Bizim başqa orqanlarda da iş adamlarını incidənlər çoxdur. Gəlib hansısa qeydiyyatdan keçməlidir - onu
incidirlər, başqa bir yerdən lisenziya almalıdır - onu incidirlər. Yəni nə cür incidirlər? Onu çimdikləmirlər,
yaxud da yaralamırlar, ona deyirlər ki, ver. Verməsən, get, yenə də gəl. Beş gündən sonra, on gündən sonra gəl.
Mən bunu bir dəfə demişəm, - xarici investorlar buraya iş görməyə gəlirlər. Bizim dövlət orqanlarındakı bəzi
adamlar deyirlər ki, bunda mənim payım nədir? O da görür ki, bunun tələb elədiyi payı burada əldə edəcəyi
qazanc heç ödəməyəcək, ona görə də çıxıb gedir.
Mən investisiyalar üzrə xüsusi agentlik yaratmışam. Yaxın vaxtlarda bu orqan təşkil olunacaq, fəaliyyətə
başlayacaqdır ki, xarici investorlar o qapıya, bu qapıya, onun yanına, bunun yanına getməsinlər. Allah eləsin ki,
o adamlar da orada düz işləsinlər.
Hər halda, görürsünüz, özəl sektorun yaranması, inkişaf etdirilməsi üçün, xarici investisiyanın Azərbaycana
cəlb olunması üçün biz bütün imkanlarımızdan istifadə edirik. Qanunlar qəbul edirik, fərmanlar verirəm,
müəyyən təşkilatlar yaradırıq. Demək, indi bu məsələlərin icra olunması bizim icra orqanlarının üzərinə düşür.
Təkcə sizin yox, Azərbaycanın bütün icra orqanlarının üzərindədir. Siz də bu məsuliyyətinizi anlamalısınız. Hər
biriniz bilməlisiniz ki, əgər Azərbaycanda yaxşı yaşamalısınızsa, yaxşı yaşamaq istəyirsinizsə, uşaqlarınızın,
nəvələrinizin gələcəkdə firavan yaşamasını istəyirsinizsə, arzulayırsınızsa, gəlin, bu dövləti, hüquqi dövləti
birlikdə quraq. Gəlin, iqtisadi siyasətimizi birlikdə həyata keçirək, özəl sektoru yaradaq. Gəlin, bunları birlikdə
edək.
Ola bilər, indi bəzi hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin başqalarına nisbətən elə bir ehtiyacları yoxdur.
Başqa çox ehtiyaclı adamlar var. Birincisi, onları da düşünmək lazımdır. İkincisi, siz gələcək övladlarınızı,
nəvələrinizi də düşünməlisiniz ki, onlar necə yaşayacaqlar. Əgər biz bu dövləti, demokratik, hüquqi dövləti,
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən dövləti qursaq - və bunu qurmalıyıq - Azərbaycanın iqtisadi potensialı o qədər
böyükdür ki, onu beləliklə hərəkətə gətirib Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcəyik və ölkəmizin hər bir
vətəndaşına normal, firavan həyat sürməyi təmin edə biləcəyik. Bu, bizim hamımızın vəzifəsidir. Təkcə
prezidentin yox, hər bir vəzifəli şəxsin vəzifəsidir, hər bir vətəndaşın vəzifəsidir. Çünki bu ölkə bizimkidir, bu
xalq, bu dövlət bizimkidir. Gəlin əl-ələ verək, bunları həyata keçirək.
Beləliklə, bu gün siz prokurorluqda yaranmış vəziyyət haqqında mənim fikirlərimi dinlədiniz və mən sizin
qarşınızda duran vəzifələri də dedim. Təbiidir ki, mən burada bu vəzifələrin hamısını sizə izah etmək məqsədini
qarşıma qoymamışam. Bu da mümkün deyildir. Bunu siz etməlisiniz. Baş prokuror Qaralov işə başlayarkən
dediyim bu prinsiplər əsasında başlamalıdır. Baş prokuror özü, gələcəkdə onun müavinləri və başqa rəhbər
işçilər bu prinsiplər əsasında işləməlidirlər. Pəncərələri açın, açın pəncərələri, keçmişdə prokurorluqda olan
bütün qeyri-sağlam ab-havanı təmizləyin. Orada yaxşı bir hava olsun, sağlam hava, sağlam mühit olsun, işləyin.
Yenə də deyirəm, mən prokurorluqda işləyən insanların əksəriyyətini sədaqətli və peşəkar işçi hesab edirəm.
Təbiidir ki, belə adamlara etimad göstərmək, etibar etmək lazımdır və bunlarsız iş gedə bilməz. Amma eyni
zamanda kimsə bizim bu işlərimizə mane olursa, qanunları pozursa... O gün orada aparılan söhbətdə deyilən
qanun pozuntusu halları hamısı təhlil olunmalıdır və bunu siz etməlisiniz. Xüsusən gərək rəhbərlikdə səmimi
münasibətlər olsun. Gələcəkdə baş prokurorun müavinləri olacaqdır. İndi biz müavinləri də bir az ixtisar edirik,
yeni qanunla müavinlər ixtisar olunur. Gərək ki, iki, yaxud üç müavin olacaqdır (yerdən – üç). Üç müavin olacaqdır. Ona görə gərək müavinlər də düzgün seçilsin, idarə rəisləri də. Kim bu tələblərə cavab verirsə – işləsin,
amma kim ki, bu tələblərə cavab vermir, demək, dəyişilməlidir.
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Başqa işlər də görülməlidir. Ancaq yenə də deyirəm, siz bilin, dövlətçilik prinsipi, qanunun aliliyi bizim
hamımız üçün hər şeydən üstün olmalıdır: prezident üçün də, hər bir prokuror üçün də, hər bir polis üçün də, hər
bir vətəndaş üçün də!
Mən bu gün bu tənqidi sözləri sizə deyərək, eyni zamanda ümid edirəm və çox ümid edirəm ki, sizə
ünvanlanmış sözlərimdən nəticə çıxaracaqsınız və prokurorluğun işində ciddi dönüş yaradacaqsınız, öz
nailiyyətlərinizlə həm kollektivinizdə sağlam əhval-ruhiyyə yaradacaqsınız, sağlam mənəviyyat mühiti
yaradacaqsınız, həm də respbulikada prokurorluğun hörmətini qaldıracaq, dövlət qarşısında öz vəzifələrinizi
yerinə yetirə biləcəksiniz.
Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN DİNİ İŞLƏR NAZİRİ MEHMET NURİ YILMAZIN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
26 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazir! Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Güman edirəm ki, hörmətli şeyx ilə çox işlər görmüsünüz və bizim
ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsinə öz
xidmətlərinizi bir daha göstərmisiniz. Ona görə təşəkkür edirəm və çox məmnunam ki, sizi qəbul edirəm.
Biz son dəfə Naxçıvanda görüşmüşdük. Orada sizinlə bərabər tikilmiş məscidi, cameni açdıq, böyük bir iş
gördük. İndi də buradasınız, Bakıdasınız. Təşəkkür edirəm.
M e h m e t N u r i Y ı l m a z: Hörmətli cümhur başkanım, bizi qəbul etdiyinizə görə öz adımdan və
həmkarlarım adından çox təşəkkür edirəm, Sizə hörmətimi bildirirəm.
Üç gündür buradayıq. Cənab şeyxülislam çox yaxşı münasibət göstərdi. Biz ona da təşəkkür edirik. Bir neçə
camemiz var idi, onların açılışlarında iştirak etdik. Bu gün isə Bakı Dövlət Universitetinin ilahiyyat fakültəsini
ziyarət etdik. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu, ölkələrimiz arasında sevgi tellərinin daha da qüvvətlənməsinə
səbəb olacaqdır.
Mənəviyyatsız həyat olmaz. Biz də dini doğru öyrətmək, insanlara ibadətləri doğru öyrətmək üçün yardım
göstəririk. Zati-alilərinizin böyük dəstəyini gördük. Buna görə də sizə minnətdarlığımızı bildirir, hörmət və
ehtiramımızı ərz edirəm. Təkrar təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Burada camelər açmısınız?
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə (Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri, şeyxülislam): Bəli.
Möhtərəm prezident, icazə verin, qısa şəkildə deyim. Bu camelər çoxdan tikilmişdir. Cənab Nuri Yılmazın
müəyyən işləri olduğuna görə bura gəlişi bir az çətinləşmişdi, bunların açılışı olmamışdı. Bir növ bunları
qanuniləşdirmək üçün biz ikimiz də həmin camelərə getdik və bu camelərdə camaatla bir yerdə olduq, namaz
qıldıq və onların açılışını elan etdik ki, ora bu gündən fəaliyyət göstərir. İnşallah, camaat burada namaz qılacaq,
ibadət edəcəkdir.
Həmin camelərin yaxşı cəhəti odur ki, biz onlara iki nəfər - həm imam, həm də axund təyin etdik. Yəni siz
bilirsiniz ki, Azərbaycanda iki məzhəb olduğuna görə, hər ikisinin eyni olmasını nəzərə alaraq qardaşlığı daha
da yüksəltmək üçün biz həmin camelərdə belə addımları atdıq. Camaat orada sizin üçün, xalqımız üçün, həm də
Türkiyə xalqı üçün, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının daha da möhkəmlənməsi üçün dualar oxuyurlar.
Bu, Qubada, Qusarda, Ağdaş rayonunun Ləki qəsəbəsində, Yevlaxda, Mehdiabadda olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni Abşeron rayonunda.
H a c ı Al l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Bəli, Abşeronda. Yəni olmayan yerlərdə. Başqa yerlərdə də var
idi, amma hələ qanuniləşməmişdi. Biz açılış keçirərək onları qanuniləşdirdik. Ona görə də Sizə bir daha
təşəkkürümü bildirirəm. Bu məscidlərin hər biri qardaşlıq, dostluq ocağı olacaqdır. Bu, həm də Azərbaycanda
vicdan azadlığının rəmzidir. Azərbaycanda kilsələr də tikilir, başqa dini məbədlər də tikilir. Onlardan da
xəbərimiz vardır. O cümlədən də məscidlər bərpa olunur, tikilir və biz Sizin dövrünüzdə bizə verdiyiniz
imkanlardan istifadə edirik. Bu, sizin mənəviyyata verdiyiniz böyük qiymətdir. Onu da deyim ki, bu məscidlər
ancaq və ancaq qardaşlıq, dostluq üçündür. Bu, ayırmaq üçün deyil, inşallah, birləşdirici rol oynayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir. Azərbaycanda vicdan azadlığı bizim əldə etdiyimiz istiqlaliyyətin
nəticəsidir. Bilirsiniz ki, biz 70 il öz dinimizdən məhrum olmuşuq. Təbiidir ki, bizim keçmiş ölkəmizdə vicdan
azadlığı da olmayıbdır. Ancaq istiqlaliyyət, müstəqillik əldə edilən kimi bizim bütün insanların azadlıqları təmin
olundu, o cümlədən vicdan azadlığı. Bunların da hamısı ölkəmizi daha da yüksəldir. Çünki insan azad olmalıdır,
insan istədiyini etməlidir. Təbiidir ki, qanunsuz iş görməyərək istədiyini etməlidir.
Dünyada olan hər bir insan hansısa bir dinə mənsubdur. Din insan yaranandan yaranıbdır. Ona görə də insanı
dindən məhrum etmək olmaz. Əksinə, insan öz dininə inanırsa, buna xidmət edirsə, daha da pak olur, təmiz olur,
cəmiyyətdə daha da faydalı iş görür və dövlət üçün də faydalı iş görür. Ona görə də, təbiidir, - bu məscidlər,
camelər məhz insanların mənəviyyatca yüksəlməsinə xidmət etməlidir. Elə Qurani-Kərim də bunu tələb edir,
dinimiz də bunu tələb edir və Sizin apardığınız işlər də məhz bu tələblər əsasında qurulur. Buna görə də
gördüyünüz işlərə görə çox məmnunam.
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Mən bir daha deyirəm, şeyx həzrətləri də doğru buyurdu ki, bu camelər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan
dostluq, qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək, daha da inkişaf etdirəcəkdir.
M e h m e t N u r i Y ı l m a z: Möhtərəm prezident, bizim bir xahişimiz vardır. İlahiyyat məktəblərində
tələbələr təhsillərini başa vurduqdan sonra məzunların bir qismini Türkiyədə oxutdururuq, bir qismi də
magistraturada oxuyur. Bizim məktəblərdə dördüncü, beşinci siniflərdən başlayaraq din dərsi tədris olunur. Yəni
həm müsəlmanlıq, həm xristianlıq, həm də yəhudiliklə bağlı təhsil verilir. Arzumuz odur ki, bu məktəblərin
məzunu olan gənclər buradakı məktəblərdə din dərsi tədris etsinlər, müəllimlik etsinlər. Bu sahədə cənab
şeyxülislam da böyük səylər göstərir. Tələbələr təhsili bitirdikdən sonra onlara bir iş yeri lazımdır. Onlar ya
camelərdə imamlıq edəcək, ya da məktəblərdə dərs keçəcəklər. Yəni müsəlmanlıq, xristianlıq və yəhudilik üzrə.
Eynən bizdə olduğu kimi, burada da bu dərslər keçilsə çox faydalı olar.
H a c ı A l l a h ş ü k ü r P a ş a z a d ə: Cənab prezident, Sizin gənclərlə görüşünüzdəki çıxışınız bizim
üçün, demək olar ki, bir yol açdı. Baxmayaraq ki, çətinliklərimiz vardır. Biz bu sahədə kitablar hazırlayırıq.
Bugünkü gündə o kitabları yüksək səviyyədə hazırlayırıq. Yəni dində olan əsaslara - Vətən sevgisinə, bayrağa,
Vətənə, torpağa, millətə, şəhidliyə aid. Həm də insanlar dinin nə olduğunu bilsin deyə, ikinci sinifdən
başlayaraq keçilmək üçün belə kitablar hazırlayırıq. İstəyirik ki, bizim müsəlmanlarımız adi şəraitdə özünün
kim olduğunu uşaqlıqdan bilsin. Ona görə də həzrətin xahişi ondan ibarətdir ki, yaxşı olardı bizim dövlət
məktəblərində, əgər imkan olarsa, ya dərs vaxtı, ya da dərsdən sonrakı dövrdə, artıq saatlarda dini öyrətmək
üçün dərs keçilsin. Fərqi yoxdur, xristianlar xristian dinini öyrənsinlər, yəhudilər yəhudi dinini öyrənsinlər,
müsəlmanlar islam dinini öyrənsinlər. Yəni hansı dinə mənsub adamlar burada yaşayırlarsa, qoy öz dinindən
xəbərdar olsunlar. Bəzi Avropa missionerləri və başqa təriqətlər bunları istəyirlər xristian etsinlər, ya da öz
dinindən qaytarsınlar. Elə edək ki, insanlar öz haqqını başa düşsünlər. Sizdən bunları rica edərdik və gələcəkdə
biz buna hazırlaşırıq. Sizdən bunu xüsusi xahiş edirik. Hələ kitab hazır deyil, amma onun üzərində işləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hazırlaşın, hazırlaşın. Verərsiniz, baxaram. Bir şey çox vacibdir ki, tələbələr məktəbdə
dərsdə olarkən dinin tarixini bilsinlər. Həm islam dininin, həm xristian dininin. Çünki sovetlər birliyində din
tamamilə qadağan olunduğuna görə insanların din haqqında məlumatı da yoxdur. O hakimiyyət dini nəinki yasaq
etmişdi, hətta belə bir fikir var idi ki, din insanlar üçün tiryəkdir. Bilirsiniz də, tiryək nədir?
M e h m e t N u r i Y ı l m a z: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Leninin bir şüarı var idi ki, din xalqın tiryəkidir. Elə bu sözdən əsas götürülmüşdü.
Ona görə də dinlə əlaqədar olan hər bir tarix bizim təhsildən tamamilə kənarda idi. Amma bu da bir tarixdir.
Xristian dininin də yaranması, inkişaf etməsi və yayılmasının tarixi, müsəlman dininin də həmçinin, yaxud da
buddizmin, yaxud da ki, yəhudinin də, başqalarının da. Cəmiyyəti bilmək istəyən adam, insan cəmiyyətini, insan
tarixini bilmək istəyən adam gərək, əlbəttə ki, tarixin bu hissəsini də bilsin. Bunu bilməyən adam tarixi tamamilə
bilə bilməz. Keçmişdə dinə qarşı o qədər mənfi münasibət yaradılmışdı ki, insanlar dinə də, dini dualara da, yaxud
o dini müəyyən qədər, ola bilər, gizli olaraq icra edənlərə də mənfi münasibət göstərirdilər. Yaxud da onları
keçmişin qalığı hesab edirdilər ki, artıq bizim cəmiyyət bunsuz yaşaya bilər.
Ancaq mən bilirəm ki, bütün ölkələrdə, eləcə də Qərb ölkələrində məktəblərdə din tarixini öyrənirlər. Ona
görə biz də buna baxmalıyıq. Siz də fikirlərinizi deyin. Baxarıq, mütləq baxarıq.
Çox gözəl. Sizə bir də təşəkkür edirəm. Çox məmnunam. Sağ olun.
M e h m e t N u r i Y ı l m a z: Çox təşəkkür edirik, sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ VƏ GÖRKƏMLİ ALİM, PROFESSOR İHSAN DOĞRAMACI
ƏFRASİYAB BƏDƏLBƏYLİNİN «QIZ QALASI» BALETİNƏ BAXDIQDAN SONRA
TEATRIN YARADICI KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ *
Azərbaycan Akademik Milli Opera və Balet Teatrı
26 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum İhsan bəy, mən böyük məmnunluqla teatrın yaradıcı kollektivini
Sizə təqdim edirəm. Görürsünüz, necə gözəl qızlardır?
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Dünyanın ən gözəl qızları və ən birinci sənətçiləri bunlardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə də mən deyirəm ki, Azərbaycanın qızları və qadınları bütün dünyadakı
qızlardan gözəldir. Amma oğlanları da gözəldir.
Cavanşir Cəfərov baş dirijordur. Musa Mirzəyev Azərbaycanın böyük bəstəkarıdır. O, 60 il bundan əvvəl
yazılmış əsəri yenidən işləyibdir. Fərhad Bədəlbəylini isə yaxşı tanıyırsan, Bilkənd Universitetində çox olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün «Qız Qalası» baletini yenidən bizə və bütün Azərbaycana çox gözəl
göstərdiniz. Mənə bildirmişdilər ki, «Qız Qalası» baleti yenidən işlənibdir. Türkiyədən gələn dostlarımıza
bildirmişəm ki, bu baleti 1940-cı ildə bizim mərhum böyük bəstəkarımız Əfrasiyab Bədəlbəyli yazıbdır. Bu,
Azərbaycanın ilk milli baletidir. Əgər Azərbaycan xalqı 60 il bundan öncə belə bir bəstəkar yetişdiribsə və belə
bir milli baleti tamaşa qoyubsa, görün xalqımızın mədəniyyət səviyyəsi nə qədər yüksəkdir! Azərbaycan
baletinin ilk balerinası Qəmər Almaszadədir. O, indi sağdır, bizimlə bərabərdir, ola bilər, bu gün buraya gələ
bilməyibdir. O vaxt bu tamaşanın bütün quruluşunu Qəmər Almaszadə hazırlayıbdır. İndi həmin quruluşdur,
həmin musiqidir.
Yenə də deyirəm, quruluş həmin quruluşdur. Ancaq Musa Mirzəyev onun musiqisini bir az
müasirləşdiribdir. Bədii tərtibat çox gözəldir. Bu tamaşanın üzərində çalışanlar Qəmər Almaszadənin
quruluşunu bu gün çox gözəl nümayiş etdirdilər.
Milli baletimizin 60 illik tarixi vardır. Milli operamızın tarixi 100 ilə yaxındır. Bizim böyük bəstəkarımız
Üzeyir Hacıbəyov ilk dəfə 1908-ci ildə "Leyli və Məcnun» operası ilə Azərbaycan operasının təməlini
qoyubdur. O vaxtlar Türkiyədə bunlar yox idi, başqa şeylər var idi.
Bizim xalqımız bu dünyəvi, layiq, ümumbəşəri dəyərləri hələ XIX əsrdə mənimsəyibdir, qəbul edibdir və
XX əsrin əvvəlindən Azərbaycanda hər bir sahə, o cümlədən mədəniyyət sahəsi çox inkişaf edibdir.
Mən çox şadam ki, bu balet yaşayır. Bizim milli baletimiz, milli musiqimiz, milli rəqslərimiz olduğuna görə
mən hələ gənc yaşlarımdan bu baleti sevirəm. Mən bu baletə bir neçə dəfə baxmışam. Bu balet uzun bir fasilədən
sonra yenidən canlanıbdır, səhnəyə qoyulubdur. Bu ifaçılar da, təbiidir ki, onu çox gözəl ifa etdilər. Bilmirəm, siz
necə, mən çox təsirləndim.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Mən də çox təsirləndim. Mən dünyanın çox ölkələrində balet tamaşalarına
baxmışam, amma bunun qədər gözəlini, yaxşısını görməmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox təsirləndim. Demək, bizim mədəniyyətimiz yaşayır, inkişaf edir, hətta
keçmiş illərə, onilliklərə görə daha da yüksək səviyyədədir.
Mən çox məmnunam, sizin hamınızı təbrik edirəm. Hamınıza təşəkkür edirəm. Bizim incəsənətimiz, operamız,
baletimiz, yəni dünyəvi teatrımız daim yaşamalıdır. Azərbaycan dünyəvi teatrının 125 illik tarixi vardır. İndi biz onun
yubileyini qeyd edirik. Teatrımız, incəsənətimiz yaşamalıdır və göstərməlidir ki, Azərbaycan xalqı kökündən
mədəniyyətə mənsub olan xalqdır. Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyətindən, ümumbəşəri dəyərlərdən həmişə
istifadə edib və istifadə edəcəkdir. Bunun da ifaçıları sizsiniz. Mən hamınızı təbrik edirəm.
Tamaşanın rəssamı da çox gözəl tərtibat veribdir. Keçmişdə də bu tamaşanın müxtəlif tərtibatı olubdur.
Bugünkü tərtibat da çox gözəldir. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz ki, mən sizin maaşlarınızı altı dəfə artırdım. Mən Azərbaycanda heç bir təbəqənin maaşını altı dəfə
artırmamışam. Onların bir hissəsinin əmək haqqını 25 faiz, başqalarının maaşını 30 faiz, 2 dəfə, amma sizin
əmək haqqınızı altı dəfə artırmışam. Bilmirəm, bu, sizə çatır, ya çatmır?
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Yenə də azdır.
*

Tamaşaya İhsan Doğramacının xanımı və ailə üzvləri də baxmışlar.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər belə çalışsanız, baletimizi inkişaf etdirsəniz bir müddətdən sonra bu məsələyə
yenidən baxaram, maaşınızı bir neçə dəfə yenə də artıraram. Çünki bu, çox ağır sənətdir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Amma bu müddət uzun çəkməsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, uzun çəkməyəcək. Yenə də deyirəm, bu, çox ağır, çətin sənətdir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Cənab prezident, mənimlə buraya Türkiyədən çoxlu tələbələr də gəlibdir. Mən
onlara dedim ki, hər biriniz Azərbaycandan gözəl bir qız alıb aparın ki, Türkiyədə nəslimiz gözəlləşsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hələ baxmaq lazımdır ki, qızlar onlara gedəcəklər, ya yox.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Azərbaycanın bütün qızları gözəldir.
M u s a M i r z ə y e v (bəstəkar): Mən demək istəyirəm ki, «Qız Qalası» Şərqdə, müsəlman aləmində ilk
baletdir.
Y u l a n a Ə l i k i ş i z a d ə (baletmeyster): Hörmətli prezident, tamaşamıza baxmağa gəldiyinizə görə
bütün truppamız adından Sizə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Balet sənətimizə belə böyük diqqət və qayğı
göstərdiyinizə görə də Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sizin fərmanınızla bizim maaşımız dəfələrlə
qaldırıldı. Əlbəttə, bu, bizim üçün böyük sevinc, eyni zamanda, böyük məsuliyyətdir. Buna görə də söz veririk
ki, Azərbaycan baletinin, incəsənətimizin daha da inkişaf etməsi üçün qüvvə və bacarığımızı əsirgəməyəcəyik.
Cənab prezident, sizə bir daha «çox sağ olun» deyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən bir məsələni də demək istəyirəm. Adətən, bir dəfə, iki dəfə gəlirlər,
mənə müraciət edirlər ki, müəllimlərin, həkimlərin, onun, bunun maaşını artırın. Amma gərək mən büdcəyə
baxam ki, imkan var, yoxsa yox. Maaşları az olmasına baxmayaraq, Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının
kollektivi bir dəfə də xahiş etməmişdi ki, onların maaşını artırım. Bunlar aşağı maaşla yaşayıb və bu cür
fədakarlıqla çalışıblar. Mən özüm bildim və bunların maaşının artırılması şəxsən mənim öz təşəbbüsümdür.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: - Hörmətli prezident, sabah səhər mən cismən təyyarədə olacağam, amma ürəyim
Sizinlə qalacaqdır. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə yaxşı yol, böyük uğurlar arzulayıram. Azərbaycana yenə də gəlin, şəxsən mənim
qonağım olun. Siz mənim çox etibarlı dostumsunuz. Sağ olun.
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BAKININ NƏSİMİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏKİ YENİ PARKLA TANIŞLIĞI VƏ
RAYON SAKİNLƏRİ İLƏ SÖHBƏTİ
28 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram. Vaxtilə baxımsız olan bu
yerlərdə saldığınız istirahət guşələri, əyləncə meydançaları, fəvvarələr, gözəl şəlalə kompleksi, yaşıl xiyabanlar
çox yaraşıqlıdır. Mən sizlərə gözəl istirahət arzulayıram. Bura toplaşan təhsil işçilərinə, əmək veteranlarına
məktəblilərə təşəkkür edirəm. Məktəblilərə təhsildə, həyatda uğurlar və vətənin layiqli övladları olmağı
arzulayıram.
Q i s m ə t H ü s e y n o v a (54 nömrəli orta məktəbin müəllimi): Biz burada gözəl «Heydər parkı» salmışıq.
Vaxtilə buralar çirkli bir yer, zibillik idi. Amma indi Sizin qayğınız sayəsində burada fəvvarələr yaradılıb, işıq
çəkilib, yaşlı müəllimə də olsam mən hər gün nəvələrimlə buraya gəlirəm. Buna görə də Sizə təşəkkür edirəm.
Allah Sizə o qədər ömür versin, ömrünüzü o qədər uzatsın ki, Sizin şərəfinizə salınan parkların sayı artsın, gözəl
şəhərimiz daha da yaraşıqlı olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim də məqsədim budur ki, 30 il bundan əvvəl başladığım proqramla Bakını
yaşıllaşdırım. Təkcə Bakını yox, bütün Azərbaycanı. Amma birinci növbədə Bakını. Çünki Bakı böyük şəhərdir,
sənaye şəhəridir və keçmişdə burada yaşıllıq olmayıbdır, ağaclar olmayıbdır.
30 il bundan əvvəl mən bu proqramı irəli sürdüm, çox işlər gördük. İndi də son illər görürəm ki, yerli
təşəbbüslərlə hər bir rayonda yeni parklar salınır. Çox gözəldir, insanların yaşayışı üçündür. Burada yaşayan
insanlar çıxıb parkda otururlar, gəzirlər, söhbət edirlər, bir-biri ilə görüşürlər. Uşaqlar burada dincəlir,
oynayırlar. Mən bütün bunların hamısını bunun üçün edirəm, xalqımız üçün edirəm.
Z e m f i r a T a ğ ı z a d ə (Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Eldar
Tağızadənin anası): - Hörmətli, əziz, ən sevimli prezidentimiz!
Siz bizim Nəsimi rayonuna xoş gəlmisiniz! Həmişə siz gələsiniz. Biz bu günü çoxdan arzulayırdıq,
gözləyirdik.
Baxmayaraq ki, işiniz olduqca çoxdur, ağırdır, Siz o qədər iş görmüsünüz ki! Sizin bütün işləriniz göz
qabağındadır. Mən Bakıya baxıram, - şəhərimiz daha da cavanlaşır. Hər yerdə təzə evlər, binalar, gözəl-gözəl
parklar, təzə bağlar yaradılıbdır. Şəhərdə hər yerdə abadlıq işləri gedir. Bu işlərə görə biz Sizə «sağ ol»
deməliyik.
Mən Nəsimi rayonunda yaşayıram, Bakı Dövlət Universitetinin dosentiyəm. Mənim oğlum Eldar Tağızadə
şəhid olub, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanıdır. Mən də balamın işini davam etdirib bu rayonda şəhid uşaqları və
anaları xeyriyyə mərkəzini yaratmışam. 200 şəhid ailəsi mənimlə işləyir. Biz uşaqlara çox qayğı göstəririk.
Mən bütün şəhid ailələri adından Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Siz bizi heç vaxt
unutmursunuz, həmişə yada salırsınız. Siz bütün çıxışlarınızda həmişə şəhidlərin adlarını çəkirsiniz. Mən Sizə
minnətdaram ki, indi qadınlarımız ağlamırlar, evlərə tabutlar gəlmir, biz sakit yaşayırıq. Bu sakitliyin nə demək
olduğunu biz şəhid anaları çox yaxşı başa düşürük. Buna görə mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm və ana kimi
Sizin qarşınızda baş əyirəm.
Heydər müəllim, mayın 10-u Sizin ad gününüzdür və buna görə də mən bütün şəhid ailələri adından Sizi
təbrik etmək istəyirəm. Sizə cansağlığı, uzun ömür, olduqca çətin işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Allah həmişə
Sizi qorusun! Olarmı Sizi öpüm? Min yaşayın!
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
Z e m f i r a T a ğ ı z a d ə: Siz Vera xanım Şiryeyə Azərbaycanın ən yüksək mükafatını – «İstiqlal» ordeni
vermisiniz. Siz Davosdan qayıdanda vaxt tapdınız, ona zəng etdiniz. İnandırıram ki, bu qadın Sizin zənginizi hər
gün yada salır. Hər dəfə süfrə başında deyir ki, ay Allah, ona o qədər cansağlığı, ömür ver ki, həmişə bizim
Azərbaycanın prezidenti olsun. Çox sağ olun. Allah Sizə cansağlığı versin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Sənin oğluna da Allah rəhmət
eləsin.
Şəhid ailələri bizim üçün həmişə əziz olub, əziz olacaqdır. Siz də, təbiidir ki, gənc nəsli vətənpərvərlik
ruhunda, şəhid olanların o şəhidliyinin nümunəsində tərbiyə etməlisiniz, böyütməlisiniz.
Z e m f i r a T a ğ ı z a d ə: Bilin ki, biz Sizin işlərinizi həmişə dəstəkləyirik və həmişə Sizin arxanız,
dayağınız olacağıq. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
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R i m a H ə n i f ə y e v a (54 nömrəli orta məktəbin direktoru): Bu gün mənim də sevincimin həddi-hüdudu
yoxdur. Belə ki, dünya şöhrətli bir şəxsiyyətlə görüşmək mənim çoxdankı arzum idi. Nəhayət, bu arzuma
çatdım.
Hörmətli prezidentimiz, Siz təhsil işçilərinə həmişə qayğı göstərirsiniz. Bu yaxınlarda bir qrup təhsil işçisinə
fəxri adlar – «Əməkdar müəllim» adı vermisiniz. O siyahıda mənim də adım vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbrik edirəm.
R i m a H ə n i f ə y e v a: Ona görə də müəllimlərin adından, şəxsən öz adımdan Sizə təşəkkürümü
bildirirəm, «Çox sağ olun» deyirəm. Allah ömrünüzü uzun etsin. Yadınıza bir hadisəni salmaq istəyirəm.
Yadınızdadırsa, siz hələ Moskvada işləyərkən bizim 54 nömrəli məktəbə gəlmişdiniz. Məktəbimizi çox
qiymətləndirdiniz və dediniz ki, «Bu, yaxşı məktəbdir ki, məni buraya gətiriblər». Sizin yaddaşınız möhkəmdir,
yadınıza düşər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yadıma düşür.
R i m a H ə n i f ə y e v a: Biz Sizin qayğınıza, müəllimlərə göstərdiyiniz hörmətə görə daha da yaxşı
işləyirik. Məktəbimiz gözəldir, nümunəvi məktəb adını alıbdır. Ona görə də müəllimlərimizin hamısının sizə
böyük təşəkkürü vardır. Çox sağ olun, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizi kollektivimiz adından məktəbimizə
dəvət edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Məktəbinizdəkilərə salam söyləyin. Bizim
cəmiyyətdə müəllimlər həmişə böyük hörmətə layiq olublar. Ona görə də müəllimləri heç vaxt unutmamışam.
Çünki bizim hamımız müəllimlərin tərbiyəsini almışıq, müəllimlərin bizə verdiyi dərsə, tərbiyəyə görə
böyümüşük. İndi hərəmiz bir yerdə özümüzə görə lazım olan yer tutmuşuq. Müəllimlərin maaşlarını da artırmışam.
R i m a H ə n i f ə y e v a: Bəli. Maaşımızı artırdığınıza görə, «Əməkdar müəllim» adı verdiyinizə görə,
göstərdiyiniz qayğıya görə bütün müəllimlərin adından, təhsil işçiləri adından Sizə «çox sağ olun» deyirəm.
Ə l i C ə f ə r o v (Nəsimi Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri): - Rayonumuzun ağsaqqalları adından Sizə
təşəkkürümü bildirirəm. Sizin bütün fikirləriniz, müdrik sözləriniz bizim devizimiz olubdur. Rayonumuzun hər
yerində belə abadlıq işləri aparılır. Ağsaqqallar bu işlərdə fəal iştirak edirlər, çox gözəl işlər görürlər. Mənə elə gəlir
ki, bu cür davam etdirsək, gələcəkdə vəziyyətimiz çox yaxşı olacaqdır. Bunların hamısı Sizin qayğınızın və
köməyinizin nəticəsində mümkün olmuşdur. Onsuz bunları etmək mümkün deyil.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz işləyin, biz də qayğını göstərəcəyik.
Ə l i C ə f ə r o v: Ona görə də Sizə təşəkkür edirik. Sizin dediyiniz «Hərə bir ağac əksin» sözləri bizim
üçün devizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən bunu 30 il bundan əvvəl demişəm.
Ə l i C ə f ə r o v: Bəli, çoxdan demisiniz, amma həmin sözlər indi də aktualdır. Biz ağsaqqallar öz
üzərimizə öhdəlik götürmüşük ki, hər il ağac əkək, becərək, onu mühafizə edək. Çalışaq ki, şəhərimiz
gözəlləşsin, daha da yaxşı olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Bu, sizin üçün, bütün Azərbaycan üçün, uşaqlar üçün, gələcək nəsillər
üçün lazımdır.
Ə l i C ə f ə r o v: Bizim bu parkın bir gözəl xüsusiyyəti də vardır: onun relyefi Azərbaycanın relyefinə
oxşayır. Parkın həm meşəsi, həm də dağı vardır. Çox gözəldir, olduqca xoşumuza gəlir. Elə zənn edirəm ki,
Sizin də xoşunuza gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
Z e m f i r a T a ğ ı z a d ə: Bu gün mənim üçün ikiqat bayramdır. Birincisi, Sizinlə görüşmüşəm. Bu da
mənim şəhid oğlum Eldar Tağızadənin oğludur. Bu gün onun anadan olduğu gündür. Sizi inandırıram ki, bu,
çox xoşbəxt uşaqdır ki, anadan olduğu gün Sizinlə görüşür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Adın nədir?
K a m a l T a ğ ı z a d ə: Kamaldır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kamal, neçənci sinifdə oxuyursan?
K a m a l Ta ğ ı z a d ə: 6-cı sinifdə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə cür oxuyursan?
K a m a l T a ğ ı z a d ə: Yaxşı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol. Gözəl oğlandır. Qoy böyüsün, atası kimi olsun.
Z e m f i r a T a ğ ı z a d ə: Bizim balalarımız, şəhidlərin balaları atalarının yolunu davam etdirməli və
Azərbaycanın bayrağını zirvələrə qaldırmalıdırlar.
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BAKININ BİNƏQƏDİ RAYONU ƏRAZİSİNDƏ AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ADINA
İSTİRAHƏT PARKININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
28 aprel 2000-ci il
Əziz həmvətənlər!
Bacılar, qardaşlar, əziz balalar!
Əziz dostlar!
Mən sizi – Bakının Binəqədi rayonunun sakinlərini səmimi-qəlbdən salamlayıram, bu gün sizinlə
görüşümdən çox böyük sevinc hissi keçirdiyimi bildirirəm.
Binəqədi rayonu Bakının böyük sənaye rayonlarından biridir. Ancaq son onilliklərdə Binəqədi rayonunda
çoxlu yaşayış binaları, evlər tikilibdir və onun əhalisi artıbdır. Vaxtilə Binəqədi rayonu ancaq Binəqədidə
çıxarılan neftlə əlaqədar, neft buruqları, neft mədənləri ilə tanınırdı. Ancaq indi Binəqədi, dediyim kimi,
əhalisinə görə Bakının ən böyük rayonlarından biri olubdur. Burada Azərbaycanın, Bakının çox dəyərli vətəndaşları yaşayırlar.
Sevindirici haldır ki, bizim vaxtilə, otuz il bundan öncə başladığımız inşaat işləri, Bakının genişlənməsi,
yaşayış binalarının tikilməsi və paytaxtımızın inkişaf etməsi proqramı yerinə yetirilib, çox işlər görülüb və son
illərin çətinliklərinə baxmayaraq yenə də çox işlər görülməkdədir.
Bunlarla bərabər, məni bu gün ən çox sevindirən odur ki, sizi çox gözəl əhval-ruhiyyədə görürəm. Bu hər
şeydən üstündür. Bizim ölkəmiz Azərbaycan müstəqillik dövrünün ilk illərini yaşayır. Ölkəmiz demokratiya
yolu ilə gedir, hüquqi dövlət qurmaq yolu ilə gedir, dünyəvi dövlət qurmaq yolu ilə gedir. İqtisadiyyatımız bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edir.
Bütün bunlar, təbiidir ki, Azərbaycanda, o cümlədən onun hər bir guşəsində bir çox problemlər yaradıbdır.
Biz bu problemlərin öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Bu problemlər insanların bir hissəsinin həyat tərzinə mənfi
təsir göstəribdir. Biz bunları aradan qaldırmaq istəyirik. Bunları aradan qaldırmaq, vətəndaşlarımızın hamısının
həyat tərzini yaxşılaşdırmaq istəyirik. Bunlar hamısı da indi bizim apardığımız iqtisadi siyasət vasitəsilə ola
biləcəkdir. Bu iqtisadi siyasət Azərbaycanın iqtisadiyyatını ardıcıl olaraq inkişaf etdirəcək, Azərbaycanda hər
bir vətəndaş işləmək, yaxşı yaşamaq üçün şərait əldə edəcəkdir. O günlər də uzaqda deyildir.
Son illərdə iqtisadiyyat sahəsində gördüyümüz işlər, ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması,
vətəndaşlarımızın rahat, sakitlik şəraitində yaşaması – bunlar hamısı Azərbaycanın, bizim paytaxtımızın, o
cümlədən Binəqədi rayonunun böyük insan potensialının, böyük iqtisadi potensialının hərəkətə gətirilməsini
təmin edəcəkdir. Biz artıq bunları görürük.
Mən buradan baxıram, keçmişdə tikdiyimiz binaları görürəm. Onlar 70-ci illərdə tikilmişdir. Onlarla yanaşı,
burada yeni tikilən binaları da görürəm. Burada gözəl bir park salınmışdır, bu parkı görürəm. Burada aparılmış
abadlıq işlərini görürəm. Bunlar hamısı sizin zəhmətinizin, fədakarlığınızın nəticəsidir. Bütün bunlar
dövlətimizin, müstəqil Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin və həyata keçirdiyi tədbirlərin nəticəsidir.
Mənim buraya gəlməyimin əsas səbəbi sizin yaratdığınız yeni parkla tanış olmaqdan ibarətdir. Təbiidir ki,
parkla tanış olarkən onu quranlarla, yaradanlarla, onun ətrafında yaşayanlarla və bu parkdan istifadə edənlərlə,
faydalananlarla da görüşmək nəzərdə tutuldu və bu mənə nəsib olubdur.
Bilirsiniz ki, 30 il bundan öncə mən Azərbaycanda birinci növbədə paytaxtımızın – Bakının yaşıllaşdırılması
proqramını irəli sürmüşəm. O illərdə – 70-ci illərdə və 80-ci illərin sonuna qədər bu proqram ardıcıl surətdə
yerinə yetirilibdir. Həm ayrı-ayrı guşələrdə, həm böyük prospektlərin sağ-sol tərəfində, həm də küçələrdə
tikilmiş yaşayış evlərinin önündə, ətrafında, müxtəlif yerlərdə ağaclar əkilib və bunlar 20–30 il ərzində
böyüyüb, Bakı şəhəri yaşıllaşıbdır.
Buraya yığışanların içərisində bütün nəsillərin nümayəndələri var: yaşlı nəslin də, orta nəslin də
nümayəndələri var, gənc nəslin də, uşaqların da nümayəndələri var. Biz – yaşlı nəsil 30 il bundan öncə
başladığımız işləri hansı şəraitdə başladığımızı yaxşı bilirik. O, nə şərait idi? Bakı – gözəl şəhər, böyük sənaye
şəhəri yaşıllıqdan məhrum idi. Keçmiş zamanlardan, əsrin əvvəllərindən Bakıda bir neçə yerdə ağaclar əkilmiş,
onlar böyümüşdü və Bakının bir neçə guşəsində ayrı-ayrı bağlar və kiçik parklar var idi. Onlardan ən böyüyü,
təbii ki, əsrin əvvəlində yaranmış Dənizkənarı bulvar idi. O vaxt, o illər – təkcə əsrin əvvəlində yox, sonrakı
illərdə, 30-cu, 40-cı illərdə – bu şəxsən mənim xatirimdədir – Bakı əhalisinin ən böyük istirahət yeri, yəni ağac
altında, kölgədə oturub istirahət etmək yeri, hava udmaq, təmiz havada olmaq yeri Bakının Dənizkənarı bulvarı
idi.
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Biz onu yaradanlara minnətdar olmalıyıq. Bilirsiniz ki, bulvarı yüksək qiymətləndirərək, mən ona Milli park
statusu vermişəm, xüsusi fərman imzalamışam. Əminəm ki, bundan sonra bizim Milli parkımız daha da
gözəlləşəcək, inkişaf edəcək və bütün Azərbaycan üçün nümunə olacaqdır.
Ancaq şəhər əsrin əvvəlində olan şəhər deyildir. Heç 40-cı, 50-ci illərdə olan şəhər də deyildir. Şəhər
böyüyüb, yeni-yeni mikrorayonlar yaranıb, həddindən çox yaşayış binaları tikilib, insanlar burada yaşayırlar.
Ancaq insana təkcə mənzil lazım deyil, yaşamaq üçün yer lazım deyil – o azdır. İnsanın gərək istirahət etmək
üçün də imkanı olsun. Onun üçün yaranmış mikrorayonlarda yaşıllıq işlərinin aparılması, hər evin qarşısında
ağaclar əkilməsi və hər mikrorayonda müəyyən bir sahədə yeni parkların yaranması mənim 70-ci ildən başladığım həmin proqramın həyata keçməsidir.
Mən qeyd etdim ki, 80-ci illərin axırına qədər bu proqram yerinə yetirilibdir. Ancaq sonra Azərbaycanda, o
cümlədən Bakıda hərc-mərclik dövrü, hakimiyyətsizlik dövrü və müxtəlif cinayətkarların, cinayətkar dəstələrin
cəmiyyətdə özlərinə yer tutaraq cəmiyyəti dağıtmaq prosesi, dövrü idi – o vaxt nəinki ağaclar basdırmırdılar,
hətta əkilmiş ağacları da qırırdılar, kəsirdilər, yandırırdılar, yaxud başqa məqsədlər üçün istifadə edirdilər.
Mən 1993-cü ildə yenidən Bakıya qayıdarkən öyrəndim ki, bizim yaratdığımız bəzi böyük mikrorayonlarda,
parklarda ayrı-ayrı mafioz adamlar ağacları kəsib özləri üçün evlər tikmişlər. Demək, bu insanlar öz şəxsi
mənafelərinə görə xalqın, dövlətin, millətin, vətəndaşların mənafelərini tapdalamışlar, hüquqlarını tapdalamışlar.
Bu isə cəmiyyətdə qəbul oluna bilməz. Cəmiyyət buna dözə bilməz, cəmiyyət bununla razı ola bilməz və dözmədi, razı
ola bilmədi. Xalqa, millətə, vətəndaşlarımıza zərər gətirən, onlara qarşı cinayət edən və deyə bilərəm ki, xəyanət edən
bütün o qruplar, dəstələr – hamısı bizim tərəfimizdən ləğv olundu. Biz Azərbaycanı bu cinayətkar dəstələrdən
təmizlədik, cinayətkar ünsürlərdən təmizlədik, cinayətkarların vətəndaşlar üzərində olan hakimiyyətini aradan götürdük
və indi gözəl, sakit, sərbəst yaşamağa imkan yaratmışıq.
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərpa olubdur və Bakıda, Azərbaycanın bütün yerlərində hökm sürür.
Demək, belə bir şəraitdə indi quruculuq prosesi gedir və quruculuq prosesinin də bir hissəsi, dediyim kimi,
Bakıda yaşıllaşdırmanı davam etdirmək, yeni-yeni parklar salmaq, yaşayış binalarının ətrafında ağaclar
əkməkdir. Bunların hamısı Bakını yaşıl bir şəhərə döndərir. Ancaq gələcəkdə Bakı bundan da gözəl şəhər
olacaqdır. Çünki hər bir şəhər nə qədər çox yaşıl olsa, o qədər də gözəldir.
Ancaq mən 30 il öncə bu proqramı başlayarkən bunu təkcə gözəllik naminə etməmişəm. Bakı sənaye
şəhəridir. Hər bir sənaye şəhərində, təbiidir ki, ətraf mühit, xüsusən hava, xüsusən su sənaye müəssisələrindən
müxtəlif maddələr atılması nəticəsində müəyyən qədər çirklənir, müəyyən qədər zəhərlənir. Ona görə də
havanın təmizlənməsi üçün, ətraf mühitdə təmiz havanın təmin olunması üçün yaşıllıqdan, ağaclardan faydalı,
səmərəli vasitə yoxdur.
Havanın təmizlənməsini ağaclardan başqa heç bir yol ilə, heç bir vasitə ilə təmin etmək olmaz. Yəni bunu
heç bir şeylə əvəz etmək olmaz. Ağacların, yaşıllıqların havanı təmizləməsi heç bir başqa vasitə ilə əldə oluna
bilməz. Yəni başqa bir üsul bunun əvəzini verə bilməz. Məhz buna görə də mən Bakının yaşıllaşması işinə
başlamışam.
O vaxt mən müraciət etdim ki, hər bir Bakı sakini iki ağac əksin və böyütsün. Çoxları bunu etdilər və kim
etmədisə, onun əvəzinə başqaları iki yox, üç, dörd, beş, on, on beş ağac əkdilər, yetişdirdilər. İndi görürsünüz,
buradan bu ağaclara baxın. İndi burada yaratdığınız parka baxın! Ora baxın, bura baxın! Bunlar hamısı insan
zəhmətinin işidir, sizin əlinizin zəhmətinin bəhrəsidir. Sizin fədakarlığınızın nəticəsidir. Bax, bu məni
sevindirir.
Mən burada, yenə də deyirəm, bu parka baxmağa gəlmişdim, amma sizi görməkdən daha da şadam. Təbiidir
ki, bu park da məni sizi görmək kimi sevindirir.
İnanmayanlar da, anlamayanlar da, dərk edə bilməyənlər də artıq inanmalıdırlar, anlamalıdırlar, dərk
etməlidirlər ki, insan gərək öz ətrafını həmişə gözəl etsin. İnsan yaşadığı evin ətrafını, öz evinin içini də, eşiyini
də, yaşadığı rayonu, yaşadığı şəhəri gözəlləşdirməlidir, təmizləməlidir.
Bilirəm, indi bizim yerli hakimiyyət orqanlarının bəlkə də böyük imkanları yoxdur ki, hər yerdə təmizlik işi
aparsınlar. Ancaq əgər hər bir vətəndaş, hər bir Bakı sakini öz evinin ətrafında, yaşadığı binada təmizlik işləri
aparsa və buna nail olsa, ərazini yaşıllaşdırsa, öz binasını gözəlləşdirsə, bilin ki, bu bizim hakimiyyət
orqanlarına da kömək olacaqdır. Ancaq bunun nəticəsi xalq üçün, sizin üçün və vətəndaşlar üçün olacaqdır.
Mən sizi bax, bu yola dəvət edirəm. Mən sizdən bu cür fədakarlıq gözləyirəm və məmnunam ki, Bakıda bu iş
son illər çox böyük vüsət alıbdır, bir çox belə parklar yaranıbdır, hər birində insanlar istirahət edir. İndi baxıram,
o tərəfdə də, bu tərəfdə də, sol tərəfdə də, sağ tərəfdə də, arxada da, öndə də – hamısında yaşayış evləri var.
Amma insan gəlib elə öz mənzilinin içərisində istirahət edə bilməz. Buradan durub gedəsən Dənizkənarı
bulvara, bizim Milli parka – buna nə qədər vaxt sərf etmək lazımdır. Bakının hamısı ora yığışsa, onda orada yer
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olmayacaqdır. Amma öz evinin yanında, öz ərazisində hər bir vətəndaşın parkda istirahət etmək imkanı əldə
etməsi – bu, böyük nemətdir və mənim də məqsədim bundan ibarətdir.
İndi görürəm, burada nə qədər çox gənc var, nə qədər gözəl uşaqlar var. Bu məni nə qədər sevindirir. Amma
mən bir də ona görə sevinirəm ki, bu gənclərin, bu uşaqların bax, bu ağacların altında, bu çiçəklərin arasında, bu
parkda istirahət etməyə, oynamağa imkanları vardır. O ki qaldı yaşlı nəslə, bizim təqaüdçülərə – onlar üçün
mütləq belə yerlər lazımdır. Çünki onlar işləyiblər, çalışıblar, haqq qazanıblar ki, istirahət etsinlər. Amma
istirahət etmək elə evində oturub, çarpayının üzərində uzanmaqdan ibarət olmamalıdır. İstirahət etmək üçün
gərək təmiz hava alsın, qonşusu ilə görüşsün, danışsın, nə bilim, nərd oynasın, qeybət etsin.
Görürəm ki, bu söz hamısından çox xoşunuza gəldi. Qeybət edin, qeybət ümumi mənada pis şey deyildir:
fikrini deyirsən, başqasının fikrini öyrənirsən. Amma biri onun-bunun dalınca danışır, biri düz danışır, biri yalan
danışır. Bunlar hamısı bizim insan cəmiyyətində əsrlər boyu mövcud olan bir haldır. Biz bunu nə dəyişdirə
bilərik, nə də bundan xilas edə bilərik və buna ehtiyac da yoxdur. Ancaq mən hamınızdan xahiş edirəm ki,
qeybət edəndə ədalətli olun və ədalətsiz qeybətçilərə qarşı mübarizə aparın.
Mən əminəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı şəhəri rayonlarının icra hakimiyyətləri tərəfindən son
illər aparılan bu işlər davam edəcəkdir. Mən bu işləri – həm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəaliyyətini, həm
də şəhərimizin rayonlarının icra hakimiyyətlərinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq təbiidir ki, onlar
bu işləri təkcə özləri görə bilməzlər. Onlar bu işləri müəyyən müəssisələr, təşkilatlar vasitəsilə görürlər. Onlar
bu işləri ayrı-ayrı mikrorayonlarda yaşayan vətəndaşlar vasitəsilə, sizinlə birgə görürlər. Yəni öz torpağına, öz
elinə, öz rayonuna xoş münasibət, ürək yanğısı göstərən insanlarla, sizinlə birgə görürlər.
Bir halda siz buraya yığışmısınız, mən hesab edirəm ki, siz hamınız bu gözəl parkın yaradılmasının
iştirakçısısınız. Ona görə də mən hakimiyyət orqanlarına da, sizə də bu gözəl, xeyirxah işlərinizə görə təşəkkür
edirəm.
Bizim heykəltəraşlar, memarlar təşəbbüs göstəriblər – akademik, professor Zərifə xanımın, mənim mərhum
həyat yoldaşımın büstünü bu parkda qoyublar. Doğrudur, mən bunu bilmirdim. Bu onlar tərəfindən göstərilən
təşəbbüsdür. Mən bu təşəbbüsə görə çox məmnunam. Bu işdə təşəbbüs göstərənlərin, mənim ailəmə münasibət
göstərənlərin hamısına dərindən minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.
Mən burada çoxlu gənclər görürəm. Yenə də deyirəm, bu məni sevindirir. Çünki gənclər müstəqil
Azərbaycanın, ölkəmizin gələcəyidir. Mən gənclərdə xoş əhval-ruhiyyə görürəm. Hər bir insanın sifətinə,
geyiminə, paltarına baxıram – Allaha şükürlər olsun, görürəm ki, pis deyil. Təbiidir ki, bundan da yaxşı
olmalıdır. Mən istəyirəm bundan da yaxşı olsun. Bax, bugünkü bu mənzərənin hamısı məni sevindirir. İnanıram
ki, heç kəs xüsusi bayram paltarı geyib buraya gəlməyibdir. Burada hər kəs öz adi paltarındadır.
Respublikamıza bəzən xarici ölkələrdən qonaqlar, dövlət başçıları gəlir. Mən hava limanında onları
qarşılayıram, sonra şəhərə gətirirəm. Onlar şəhərdə gəzərkən fikir verirlər ki, xalqımızın əhval-ruhiyyəsi, xarici
görünüşü, geyimi, paltarı necədir. Mən onlara şikayət edirəm ki, bizim ölkənin bəzi çətinlikləri vardır –
torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunubdur, işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan çox azərbaycanlı yerindənyurdundan qaçqın düşübdür, çadırlarda yaşayırlar. Bunlar həqiqətdir. Yurdlarından didərgin düşərək çadırlarda
yaşayan insanlar çox ağır vəziyyətdədirlər. Biz onların yaşayışını müəyyən səviyyədə saxlamaq üçün nə
mümkündür edirik. Mən xarici ölkələrin dövlət başçılarına müraciət edirəm ki, bizə yardım göstərin.
Onların çoxu həmin çadırları görmür, amma şəhərimizin küçələrində, prospektlərində insanlarımızı –
gənclərimizi, qadınları, qızları, oğlanları görürlər və deyirlər ki, sizin insanlar belə gözəldirlər, gözəl əhvalruhiyyədədirlər, yaxşı geyimləri vardır, siz niyə belə çox narahatlıq keçirirsiniz? Mən isə onlara deyirəm ki,
bizim xalqın bir xüsusiyyəti var – onlar heç vaxt öz çətinliklərini başqalarına göstərməzlər. Onlar öz çətinliklərini özləri həll edərlər və heç vaxt göstərməzlər ki, çətinlikləri var. Bu bizim xalqımızın xüsusiyyətidir.
Ancaq bununla bərabər, görürəm və sevinirəm ki, hamınız yaxşısınız. Gənclərimiz, uşaqlar çox gözəldirlər.
Bu məni sevindirir. Çünki Azərbaycanın prezidenti kimi, mən təkcə bu gün haqqında yox, gələcək haqqında da
düşünürəm. Mən inanıram ki, bir müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan daim müstəqil, xalqımız həmişə azad
yaşayacaqdır. Bizim gördüyümüz bu işlər xalqımızı gələcəkdə daha da yaxşı yaşadacaqdır. Biz bunları gənclərə
əmanət edirik, etibar edirik. Ona görə də gənclərimiz bu gün həm fiziki, həm zehni cəhətdən nə qədər sağlam
olsalar, Azərbaycanın gələcəyi də o qədər etibarlı əllərdə, o qədər gözəl olacaqdır. Mən buna inanıram.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Problemlərə, çətinliklərə gəldikdə isə onu
demək istəyirəm ki, bilin, inanın – biz gecə də, gündüz də bu çətinliklərlə vuruşuruq, mübarizə aparırıq və onları
ilbəil aradan qaldırırıq. Bilin ki, biz onları aradan qaldıracağıq.
Bizim əsas problemimiz işğal olunmuş torpaqlarımızı Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad etmək və
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz elinə, obasına qaytarmaqdır. Biz buna mütləq nail
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olacağıq, sülh yolu, danışıq yolu ilə nail olacağıq. Mən müharibənin başlanmasının, gənclərimizin yenidən
gedib şəhid olmasının tərəfdarı deyiləm. Mən bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışıram və əmin ola
bilərsiniz ki, biz bu məsələni həll edəcəyik, qaçqınlar, köçkünlər öz yerlərinə qayıdacaqlar, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Ölkəmizin başqa problemləri də həll ediləcəkdir.
Bilirsiniz ki, neft sərvətlərimizin istifadə edilməsi barədə son beş ildə apardığımız işlər artıq öz gözəl
nəticələrini verir. Dünyanın ən böyük neft şirkətləri Azərbaycana gəlibdir. Onlar bizimlə bərabər Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda böyük işlər görürlər. Bunlar ölkəmizin gələcəyinə çox böyük əsas yaradıbdır.
5–10 ildən sonra Azərbaycan dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ən zəngin ölkələrindən biri olacaqdır. Biz
bunu sizin üçün, xalqımız, millətimiz üçün, gələcək nəsillər üçün edirik.
Mən sizinlə bu görüşümdən sevinc hissi keçirdiyimi bir daha bildirirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, səadət,
bütün işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Mənə göstərdiyiniz bu məhəbbətə, Azərbaycan prezidenti kimi, mənə
göstərdiyiniz bu etibara, dəstəyə görə hamınıza səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASI BUNDESTAQININ XARİCİ ƏLAQƏLƏR
KOMİSSİYASININ SƏDRİ HANS-ULRİX KLOZENİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTI
Prezident sarayı
28 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi səmimi-qəlbdən
salamlayıram. Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsində sizin bu ziyarətinizi mühüm
hadisə hesab edirəm.
Təəssüflər olsun ki, xeyli zamandır Almaniya parlamentinin nümayəndələri Azərbaycana gəlməmişlər.
Doğrudur, sizin parlamentin bir deputatı – cənab Vimmer əvvəllər bura tez-tez gəlirdi. Cənab səfir, elədir, yoxsa
yox?
K r i s t i a n Z i b e k (Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri): Cənab Prezident, bəli, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma belə geniş tərkibdə parlament nümayəndələri çoxdandır gəlmirdi. Mən
bilirəm, sizin özünüzün də başınız qarışıq idi – seçkilər keçirirdiniz, yeni hökumət qururdunuz, yeni parlament
yaratmısınız. Ancaq biz arzu edirik, istəyirik ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daim inkişaf etsin.
Bir vaxt var idi ki, bu əlaqələr çox intensiv inkişaf edirdi. Almaniyanın Xarici İşlər naziri cənab Xangel bura
gəlmişdi, parlament nümayəndələri gəlmişdilər.
Mən 1996-cı ildə Almaniyaya rəsmi səfər etdim və çox dəyərli görüşlər keçirdim. Bizim parlamentin, Milli
Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovun da sizin parlamentin sədri ilə görüşü olubdur. Amma bunlar azdır. Biz istəyirik
ki, bu görüşlər daha çox olsun və bir daha qeyd edirəm ki, biz Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrə xüsusi
əhəmiyyət veririk. Buyurun.
H a n s – U l r i x K l o z e: Cənab Prezident, səmimi sözlərinizə görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu bizim üçün çox böyük şərəfdir ki, Siz bizi qəbul etmək üçün vaxt tapa bilmisiniz. Mən Sizin sözlərinizlə
razıyam. Biz öz münasibətlərimizi gücləndirməliyik. Əgər bilmək istəsəniz, bizim bugünkü görüşümüz də
Azərbaycana ardı-arası kəsilməyən marağımızın bir təzahür formasıdır.
Biz son iki ildə Balkandakı və Kosovodakı problemlərlə ciddi məşğul idik. Bunlar elə problemlərdir ki,
əfsuslar olsun, bizi hələ uzun müddət məşğul edəcəkdir.
Keçmiş kanslerimiz cənab Şmidt ilə söhbətim zamanı o bizim orada qalma müddətimizi, bu məsələ ilə
məşğulolma müddətimizi təqribən 25 il müəyyənləşdirdi. Yəni biz hələ 25 il bu məsələ ilə məşğul olacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı məsələ ilə?
H a n s – U l r i x K l o z e: Yəni Balkanda neçə il qalacağımız məsələsini ki, biz orada bütün problemləri
yoluna qoya bilək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı kansler?
H a n s – U l r i x K l o z e: Keçmiş kansler cənab Şmidt.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Şmidt – bəli, bilirəm. Hələ o vaxt bunu deyibdir?
H a n s – U l r i x K l o z e: Xeyr, mən onunla on gün bundan qabaq görüşmüşəm, onda deyirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu onun fikridir.
H a n s – U l r i x K l o z e: Əgər biz bu hadisələrdən nəticə çıxarsaq, onda belə demək olar ki, yaranmaqda
olan böhranla yaranmamışdan qabaq, meydana gəlməmişdən əvvəl məşğul olmaq daha sərfəlidir, nəinki sonrakı
mərhələlərdə ona hərbi güclə təsir edəsən. Bu da o deməkdir ki, siyasət ümumiyyətlə, hərbdən qabağa
düşməlidir və ondan əvvəl həll etməlidir. Əgər siyasətlə mümkün olmursa, onda hərb öz sözünü deməli olur.
Hazır Çeçenistanda böhran vardır. Əfsuslar olsun ki, biz buna heç nə edə bilmirik. Bizim narahatlığımız
ondan ibarətdir ki, bu böhran cənuba doğru genişlənə bilər və onda narahatlığımız daha da artar. Bütün bunlara
görə biz qərara gəldik ki, müəyyən müddət geri qalmağımıza, buradan kənarda qalmağımıza baxmayaraq, indi
Qafqaza bir daha səfər edək. Biz burada iqtisadi maraqları təmsil etmirik. Bu, parlamentin xarici əlaqələr
komissiyasının işi, səlahiyyəti deyildir. Biz sadəcə olaraq, öyrənmək istəyirik ki, ümumiyyətlə, Qafqazdakı
dövlətlərin bir-birinə münasibətləri necədir və eləcə də şimaldakı və cənubdakı böyük qonşu dövlətlərlə münasibətləri nə şəkildədir.
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Cənab Prezident, bizimlə gələn nümayəndə heyətinin tərkibində bir çox partiyaların nümayəndələri təmsil
olunublar. Burada həm Xristian Demokrat İttifaqının, həm sosial-demokratların, həm də ASP-nin, yəni keçmiş
Almaniya Vahid Sosialist Partiyasının yerinə yaranan Sosialist Partiyasının.
H e y d ə r Ə l i y e v: Keçmiş Kommunist Partiyası?
H a n s – U l r i x K l o z e: Bəli. Onların nümayəndəsi vardır. Bununla göstərmək istəyirik ki, bizim xarici
siyasət məsələlərinə bütün partiyaların necə böyük marağı vardır.
Cənab Prezident, Siz çox təcrübəli bir siyasətçisiniz. Biz də Sizin bu təcrübənizdən özümüz üçün, daxili
siyasətimiz üçün müəyyən biliklər götürmək istəyirik.
Cənab Prezident, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan sonra biz Gürcüstana, Tbilisiyə
gedəcəyik və görüşlərimizi Ermənistanda – Yerevanda tamamlayacağıq. Bu region barədə biz bura gəlməzdən
qabaq Moskvada Rusiya siyasətçiləri ilə söhbət aparmışıq. Eləcə də Tehranda İran siyasətçiləri ilə bu məsələni
müzakirə etmişik. Biz maraqlanırıq ki, bu regionda, bu geniş əhatə dairəsində nələr baş verir.
Çeçenistanda baş verən hadisələrə biz çox diqqətlə yanaşırıq, onu çox diqqətlə izləyirik. Ümumiyyətlə, belə
qərara gəlmişik ki, orada baş verənlər dinc əhali üçün çox dəhşətli olaylardır. Cənab Prezident, zəifliyimiz
ondadır ki, ümumiyyətlə, biz siyasi məsələnin nə olmasına, görünür, düzgün tərif verə bilmirik. Əsas diqqətimiz
bundan ibarətdir ki, Rusiyanın Çeçenistandakı uğurları bu hərbi tamaşanın artistlərini cənuba doğru yeriməyə
sövq edə bilər, onlar cənuba doğru yeriyə bilərlər. Onda bütün region üçün çətinliklər, ağır nəticələr baş verə
bilər. Biz rusiyalı həmkarlarımıza bu barədə danışanda həmişə demişik ki, mütləq bundan qaçmaq lazımdır.
Amma ümumiyyətlə, Rusiyanın maraq dairəsi barədə aydın təsəvvürümüz yoxdur. Bizim buraya gəlişimizin səbəbi də elə budur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqil Azərbaycan
Almaniya ilə əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verir. bütün sahələrdə – həm siyasi sahədə, həm iqtisadi sahədə, həm
humanitar sahədə. Biz bilirik və bu, məlum bir şeydir ki, Almaniya dünyada böyük dövlətlərdən, iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş, böyük iqtisadi potensiala malik olan dövlətlərdən biridir. Almaniya Avropada ən böyük
– həm əhalisinə görə, həm də iqtisadi potensialına görə böyük bir dövlətdir.
Biz bilirik ki, Almaniya Avropa Birliyində, Avropa Şurasında çox mühüm rol oynayır və buna görə də biz
həmişə hesab etmişik ki, Almaniya Qafqaz məsələləri ilə yaxından məşğul olmalıdır və burada səmərəli iş görə
bilər. Hətta Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi – yəqin ki, sizə bu məlumdur – onun sülh yolu ilə həll
olunması prosesində biz Almaniyanı bu işə ciddi cəlb etməyə çalışdıq.
Siz bilirsiniz ki, Almaniya ATƏT tərəfindən təşkil olunmuş Minsk qrupunun üzvüdür. 1996-cı ilin dekabr
ayında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün mühüm
bir bəyanat qəbul edildi. O vaxt da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərində dəyişiklik aparılırdı. ATƏT-in
Minsk qrupuna Rusiya və bir də Finlandiya sədrlik edirdi. Finlandiyanın vaxtı qurtardı. Biz çox istəyirdik ki,
Finlandiyanın yerinə Rusiya ilə bərabər, Almaniya Minsk qrupunun həmsədri olsun.
Minsk qrupunda sizin ölkənin səfiri var idi – Lambax. O bu problemləri çox yaxşı bilirdi. Vaxtaşırı
Ermənistana, Azərbaycana gəlirdi və biz görürdük ki, o, ədalətli mövqe tutur. Amma bir ona görə yox. Təbiidir
ki, öz şəxsi mövqeyini tutmurdu, öz ölkəsinin mövqeyini təmsil edirdi. Ona görə biz təklif etdik ki, Rusiya ilə
bərabər, Almaniya Minsk qrupuna həmsədrlik etsin. Ancaq hansısa proseslər getdi. Mən belə hiss etdim ki,
Rusiya bunu istəmədi və Almaniya da özü bu təklifdən imtina etdi. Yəni mən bunu sizə çatdırmaqla – bəlkə bu
sizə məlum deyil, ancaq hörmətli səfir bilir – onu demək istəyirəm ki, biz Almaniyaya nə qədər ümid bəsləyirik,
nə qədər etibar edirik. Almaniya namizədliyini geri götürəndən sonra Minsk qrupuna üç ölkə – Rusiya, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Fransa sədrlik etdi.
Mən keçən ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə sizin ölkənin federal kansleri hörmətli
Şröder ilə görüşdüm. Vaxtın az olmasına baxmayaraq biz onunla bu məsələ barəsində fikir mübadiləsi apardıq.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən sizə deyirəm – biz hiss edirik ki, Almaniya bizim bu problemə
əvvəlkinə nisbətən daha soyuq yanaşır. İndi Lambax da yoxdur. Heç olmasa o, hərdənbir bura gəlirdi, regionda
olurdu – Ermənistanda, Azərbaycanda olurdu. İndi bu da yoxdur. Təbiidir ki, biz bundan narazıyıq.
Siz dediniz ki, Kosovo, Balkan problemləri ilə məşğul olursunuz və dediniz ki, sizi Çeçenistan problemi çox
narahat edir. Mən sizin bu fikirlərinizlə razıyam. Həqiqətən, bu problemlər dünya üçün, Avropa üçün çox ciddi
problemlərdir.
Sizi narahat edir ki, Rusiyanın hərbi hissələri Çeçenistanda insan hüquqlarını pozur. Mən bununla da
razıyam. Bizi həmişə təəccübləndirir ki, bu problemlərə siz ciddi münasibət göstərirsiniz, ancaq artıq 12 il
davam edən Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinə belə münasibət göstərmirsiniz.
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Miloşeviç Kosovoda etnik təmizləmə aparırdı. Siz, yəni Avropa ölkələri onun əleyhinə qalxdınız. Amerika Birləşmiş
Ştatları da bu işə qoşuldu. Amma məsələni sülh yolu ilə həll edə bilmədiniz, misli görünməmiş bir hərbi aksiya
keçirdiniz. Biz sizin bu hərəkətinizi dəstəklədik. Mən düz bir il bundan əvvəl Vaşinqtonda NATO-nun 50 illik yubileyi
mərasimində çıxış edərkən bunu rəsmi olaraq bəyan etdim. Çünki o cür vəhşicəsinə həyata keçirilən etnik təmizləmənin
qarşısını siz ala bilmədiniz, güc tətbiq etdiniz. Təbiidir ki, orada vəziyyəti tamamilə normallaşdırmasanız da, onu
müəyyən qədər dayandırdınız.
Lakin Ermənistan və onlarla bağlı olan Dağlıq Qarabağ erməniləri 1989-cu ildən başlayaraq Azərbaycana
qarşı təcavüz ediblər. Dağlıq Qarabağdan bütün azərbaycanlıları çıxarıb, etnik təmizləmə aparıblar, xalqımıza
qarşı soyqırımı ediblər, ondan sonra müharibəni genişləndiriblər. Aparılan müharibə nəticəsində Ermənistan
guya Dağlıq Qarabağı müdafiə edərək, Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edibdir və işğal olunmuş
torpaqlardan bir milyon azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır. Həddindən çox insan şəhid, tələf olubdur. Yerindənyurdundan zorla qovulmuş azərbaycanlılar 8 ildir çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar.
1994-cü ildə müharibəni saxlayandan sonra biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik, amma bizim
harayımıza gələn yoxdur. Orada da insan hüquqları həddindən artıq pozulubdur. Bəs niyə Avropa ölkələri, siz
bu məsələyə münasibət göstərmirsiniz? Bütün bunlara baxmayaraq biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Biz 1994-cü ildə Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq və atəşkəsi qoruyuruq, bu sazişə
sadiqik. Biz müharibənin yenidən başlanmasının əleyhinəyik, münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Amma sülh yolu ilə həll etmək üçün burada adicə beynəlxalq hüquq normalarından istifadə etmək lazımdır.
Beynəlxalq hüquq normaları tələb edir ki, hər bir ölkənin ərazisi, sərhədləri toxunulmazdır. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü Ermənistan tərəfindən pozulub. Dediyim kimi, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır.
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş bəyanatda bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün
göstərilmişdir ki, birincisi, Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək lazımdır; ikincisi,
Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə hüququ verilməlidir; üçüncüsü, Dağlıq
Qarabağın həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır.
Biz bunu qəbul edirik, amma Ermənistan qəbul etmir. Ermənistan nə istəyir? Dağlıq Qarabağa dövlət
müstəqilliyi statusu istəyir. Birincisi, bu, beynəlxalq hüquq normalarına ziddir; ikincisi, biz buna razı ola
bilmərik. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Münaqişə başlanana qədər Dağlıq Qarabağda əhalinin
70 faizi ermənilər, 30 faizi azərbaycanlılar idi. Hələ 1989–90-cı illərdə oradan azərbaycanlılar tamamilə
çıxarılıbdır. İndi orada ermənilər yaşayır, onların da sayı azalıbdır. İndi orada cəmi 60 min erməni yaşayır.
Bu ədalətsiz iddiaya görə biz indiyə qədər sülh əldə edə bilmirik və bir milyondan çox azərbaycanlı
çadırlarda yaşayır. Yenə də deyirəm, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Şərtlər də məlumdur, mən
onları sizə dedim. Ancaq Ermənistan bu şərtləri qəbul etmir. ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri də bu
məsələni həll etməkdə passivlik göstərirlər.
Belə vəziyyəti görərək və görərək ki, illər keçir, məsələ həll olunmur, mən Ermənistan prezidenti Robert
Koçaryanla birbaşa görüşlər keçirməyə başladım. Biz 1999-cu ildə bir neçə dəfə təkbətək görüşdük, o cümlədən
iki dəfə Cenevrədə, yəni Avropada görüşdük. Belə fikrə gəldik ki, həm onlar, həm də biz müəyyən
kompromislərə getməliyik.
Bu görüşlər faydalı oldu. Mən ümid edirdim ki, biz hansısa razılığa gələ biləcəyik. Ancaq keçən il oktyabr
ayının sonunda Ermənistanda böyük terror hadisələri baş verdi. Ondan sonra Ermənistanda daxili sabitlik pozuldu.
Bir ay bundan öncə Dağlıq Qarabağda terror hadisəsi baş verdi. Dağlıq Qarabağda bir-birinə zidd olan qüvvələr silah
işlətdilər və oranın başçısını ağır yaraladılar. O indi Yerevanda xəstəxanada yatır.
İndi Dağlıq Qarabağda da, Ermənistanda da sabitlik müəyyən qədər pozulubdur. Amma biz səbrlə gözləyirik
ki, sabitlik təmin olunsun, bundan sonra sülh danışıqlarını yenə də bərpa edək.
Mən sizə bu tarixi qısaca dedim. Sizə açıq-aydın deyirəm ki, münaqişənin həll olunmamasının günahkarı
Ermənistandır. Ermənistan böyük iddialar edir, amma Minsk qrupu, yaxud başqa qüvvələr ona lazımi təsir
göstərmirlər ki, o bu iddialardan əl çəksin. Ona görə də mən deyirəm ki, siz Balkanlarda bir münasibət,
Çeçenistanda bir münasibət, amma burada – Cənubi Qafqazda başqa cür münasibət göstərirsiniz.
Cənubi Qafqaz dünyanın ən mühüm bölgələrindən biridir. O, böyük strateji əhəmiyyətə malik olan bir yerdir.
Əgər Cənubi Qafqazdakı üç ölkə arasında sülh, əmin-amanlıq yaranmasa, burada işlər daha da pis olacaqdır. Biz
Gürcüstanla çox yaxşı dostluq əlaqəsindəyik. Gürcüstanla Azərbaycan arasında nəinki problem yoxdur, bizim
çox yaxın, mehriban dostluq əlaqələrimiz vardır. Amma Cənubi Qafqazda sülhü təmin etmək üçün gərək
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulsun.
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Biz bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaransın, iqtisadi, ticarət
əlaqələri bərpa olunsun. Bu, birinci növbədə Ermənistana çox fayda verəcəkdir. Ancaq Cənubi Qafqazda sülh
yaranacaqdır. Buna nail olmaq üçün biz müəyyən kompromislərə gedirik. Lakin xalqımızın, ölkəmizin milli
maraqlarını qurban verə bilmərik.
Mən bütün bunları sizə açıqca deyərək bildirirəm ki, gərək sizin kimi dövlətlər, Avropa Birliyi bütün
ölkələrə, regionlara eyni münasibət göstərsinlər. Cənubi Qafqaz bölgəsi Avropaya daxildir. İndi biz Avropa
Şurasına daxil olmaq ərəfəsindəyik. Üç ildir namizədlik dövrü keçiririk. Gürcüstan Avropa Şurasına qəbul
olundu, amma Azərbaycan və Ermənistan hələ qəbul edilməyibdir.
Biz bunu nə üçün istəyirik? Çünki biz Avropa qitəsində olduğumuza görə istəyirik ki, Avropa Birliyində
olaq, öz işimizi Avropa dəyərləri əsasında quraq.
Siz sual verdiniz, şimal, cənub qonşularımız haqqında məndən məlumat almaq istədiniz. Biz sülhsevər
siyasət aparırıq. Biz istəyirik ki, böyük şimal qonşumuz Rusiya ilə sağlam və çox sıx əlaqələrimiz olsun. Eləcə
də istəyirik ki, cənub qonşumuz İranla da bizim çox yaxşı əlaqələrimiz olsun. Biz bunun üçün çalışırıq. Amma
Ermənistan ilə Rusiya arasında olan əlaqələr xüsusi xarakter daşıyır. Bu nədən ibarətdir? Rusiya Ermənistanda
külli miqdarda hərbi qüvvələr – ordu, hərbi bazalar saxlayır. Təkcə ona görə deyil ki, bunu Rusiya istəyir. Bunu
Ermənistan da istəyir. Rusiya ildən-ilə, ardıcıl olaraq Ermənistanda öz silahlarının sayını artırır.
Azərbaycanda Rusiyanın, yaxud da başqa bir ölkənin heç bir ordusu, heç bir hərbi bazası yoxdur. Bu bizim
müstəqilliyimizi nümayiş etdirən əsas amillərdən biridir. Biz bu sahədə öz müstəqilliyimizi qoruyuruq. Amma
Ermənistanda vəziyyət belə deyildir. Ermənistan Rusiya ilə hərbi ittifaq haqqında müqavilə imzalayıbdır.
Biz Ermənistanda Rusiyanın silahlarının artmasına etiraz edirik. Mən bu etirazları Rusiyanın keçmiş
prezidenti Boris Yeltsinə və yeni seçilmiş prezident Vladimir Putinə bildirmişəm. Amma onlar buna fikir
vermirlər. Soruşanda ki, ordu, bu qədər silah, raket, təyyarə Ermənistanda nəyə lazımdır? – bizə deyirlər ki,
bunlar Azərbaycana qarşı yönəldilməyibdir, NATO-ya qarşıdır. Mən təəccüb edirəm ki, Ermənistanla NATO
arasında böyük məsafə olduğu halda, Ermənistandakı bazalar Rusiyanı NATO-dan qorumaq üçündür.
H a n s – U l r i x K l o z e: Bəs Türkiyə?
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz hesab edirsiniz ki, Türkiyə Ermənistana hücum edəcəkdir?
H a n s – U l r i x K l o z e: Mən düşünmürəm ki, Türkiyə Ermənistana hücum edəcək, amma o,
Ermənistanın birbaşa qonşusudur və Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Ermənistan ilə Türkiyə arasındakı
münasibətlər sevgi üzərində qurulmamışdır. Keçmiş təcrübəyə əsasən, ermənilərin türklərlə münasibətləri
həmişə gərgin vəziyyətdə olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə razı deyiləm. Əgər siz hesab edirsiniz ki, Rusiya Ermənistanda bu qədər silahlar,
hərbi bazalar saxlamalıdır və bu da NATO-nun, Türkiyənin əleyhinədir – bu sizin fikriniz ola bilər. Amma mən bununla
razı deyiləm.
H a n s – U l r i x K l o z e: Bu mənim fikrim deyildir. Mən bunu ona görə dedim ki, siz bildirdiniz ki,
qonşu deyillər. Mən isə demək istədim ki, NATO-nun üzvü olan Türkiyə Ermənistanla qonşudur. Mən sadəcə
olaraq izah edirəm. Bu mənim baxışım deyil. Türkiyə NATO-nun üzvü olan qüdrətli dövlətlərdən biridir və
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən birinci partnyorudur. Bunu Rusiya belə düşünür. Düşünür ki, bir vaxt vəziyyət
pisləşə bilər, NATO-nun üzvü və ABŞ-ın ən yaxın müttəfiqi kimi, Türkiyə təhlükə törədə bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs Almaniyanın müttəfiqi deyilmi?
H a n s – U l r i x K l o z e: Mən sadəcə olaraq faktları ortaya qoymaq istəyirəm. Əgər müəyyən məsələləri
təhlil etmək istəyirəmsə, faktlara əsaslanıram. Mən bu məsələyə Rusiyanın baxışı ilə yanaşdım. Təbiidir ki, mən
bunu dəyərləndirmirəm. Təbiidir, Rusiya deyir ki, Türkiyə NATO-nun üzvü olduğuna və mən də NATO-ya
qarşı çıxış etdiyimə görə orada öz silahlarımı və bazalarımı yerləşdirirəm.
Mən peşə etibarilə hüquqşünasam. Qədim Romadan gələn ənənədir, hüquqşünaslar müəyyən bir şey
haqqında hökm vermək üçün mütləq ikinci tərəfi də dinləməli olurlar.
Bir məsələni də nəzərinizə çatdırım. Filosofların böyük əksəriyyəti ona görə filosof olublar ki, onlar birinci
növbədə şəkkak olublar. Mən öyrənmişəm ki, siyasətdə tək halda həqiqət yoxdur, cəm halda həqiqətlər vardır.
Mən ikili standartlar barədə sizin gileylərinizə münasibətimi bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, siz öz
tənqidinizdə tamamilə haqlısınız. Bu, doğrudan da ikili standartlardır. Təbiidir ki, dünyada çox böyük kütləvi
qırğınlar və digər hadisələr də olmuşdur. Yəni onlar yazılanlardan, deyilənlərdən də böyük olmuşdur.
Kosovoda baş versiş hadisələr zamanı oraya qoşun yeridilməsinə mən tamamilə razılığımı bildirirəm və onu
dəstəkləyirəm. Amma açıq surətdə demək istəyirəm ki, bu məsələyə ürəyimdə münasibətim 50,1 faizlə 49,99 faiz
nisbətində idi. Əgər ikili standartlar varsa, biz onun olmadığını deyə bilmərik. Bu, doğrudan da vardır. Biz nə Tibetdə,
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nə Anqolada, nə də Efiopiyada, eləcə də Çeçenistanda heç nə edə bilmirik. Elə bunun özü ikili standartdır. Çünki biz
Kosovoda bu işi yerinə yetirdik.
Mən bilmirəm, jurnalistlərin yanında hər şeyi açıq demək mümkündürmü?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, jurnalistləri buraxıram.
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NATO-nun HƏRBİ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, İTALİYA HƏRBİ DƏNİZ QÜVVƏLƏRİNİN
ADMİRALI QUİDO VENTURONİNİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ
QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
28 aprel 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz! "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramının
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar son zamanlar NATO ilə Azərbaycan arasında görüşlər və müvafiq tədbirlər
intensivləşir. Mən bunu dəstəkləyir və alqışlayıram. Sizin tərəfinizdən Azərbaycana belə ziyarətlər, təbiidir ki,
Azərbaycanda mövcud olan real vəziyyəti özünüzün görməyiniz, bilməyiniz deməkdir. Təbiidir ki, bunlar da
bizim əməkdaşlığımıza müsbət təsir göstərə bilər.
Düzdür, siz Azərbaycanda olmağa az zaman ayırmısınız. Ancaq bizim müdafiə naziri mənə məlumat
verdi ki, bir neçə işlər görə bilmisiniz. Əsas odur ki, danışıqlar aparmısınız, Milli Ordumuzun hərbi məktəbləri
ilə tanış olmusunuz. Güman edirəm ki, bu, birinci dəfə üçün bəsdir. Ancaq bu görüşləri, danışıqları daha da
genişləndirmək lazımdır. Buyurun.
Quido Venturoni: Cənab prezident, hər şeydən əvvəl şəxsən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gün
məni və məni müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul edirsiniz. Eyni zamanda bir qədər əvvəl adını çəkdiyiniz
"Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramına dəstək verməyinizə görə Sizə minnətdaram.
Mən bilirəm ki, həm NATO, həm də Azərbaycan bu proqrama böyük əhəmiyyət verirlər. NATO-nun
bildir Vaşinqtonda keçirilmiş sammitinin əsas məsələlərindən biri də bu proqramı mümkün qədər
genişləndirmək olmuşdur.
Brüsseldə, NATO-nun baş qərargahında bizim əsas planlarımızdan, məqsədlərimizdən biri də ondan
ibarətdir ki, dövlət rəhbərləri ilə, müvafiq həmkarlarımızla görüşlər keçirək, onların fikirlərini öyrənək və bu
proqram çərçivəsində planlarımızı, məqsədlərimizi müəyyənləşdirək və bunları genişləndirək. Bütün bunlar bu
təşəbbüsləri bir yerə cəmləşdirməyə yönəldilibdir.
Bu səfər qısa olmasına baxmayaraq, zənnimcə, bizim üçün çox maraqlı, eləcə də çox xeyirli olmuşdur.
Mən bu səfərim zamanı sizin müdafiə naziri ilə, baş nazirlə görüşlər keçirdim, onlardan xeyli məlumat əldə
etdim. Eyni zamanda ordu hissələrinə gedə bildim və hərbi akademiyada da oldum.
Bu, yalnız məlumat əldə etmək deyildi, eyni zamanda sizin ölkədə birbaşa təcrübə keçmək idi. Tam
əminəm ki, burada keçirdiyim görüşlərin gələcək işim üçün çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
NATO çərçivəsində əməkdaşlığımıza dair hansısa sualınız, fikirləriniz olarsa, mən bu suallara cavab
verməyə, fikirlərimi bölüşməyə hazıram.
Heydər Əliyev: Bəli, mənim bəzi suallarım, fikirlərim var. Amma onlara keçməmişdən öncə bir daha
bəyan edirəm ki, "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramının daha da sürətlə həyata keçirilməsinin tərəfdarıyıq.
NATO-nun keçirdiyi tədbirlərin hamısında Azərbaycanın nümayəndələri – xarici işlər naziri, müdafiə naziri,
başqa nümayəndələrimiz fəal iştirak edirlər.
Mən özüm bir neçə dəfə Brüsseldə, NATO-nun baş qərargahında olmuşam. Havyer Solana Azərbaycanı
iki dəfə ziyarət etmişdir və onunla çox geniş danışıqlar aparmışıq. Təbiidir ki, yeni baş katib cənab Robertsonun
da qısa zamanda Azərbaycana gəlməsi lazımdır.
Mən Madriddə NATO-nun keçirdiyi böyük tədbirdə də – orada dövlət başçılarının hamısı iştirak edirdi,
zirvə görüşü idi – fəal iştirak etdim və Azərbaycanın mövqelərini çox açıq-aydın bildirdim. Bir il bundan öncə,
Vaşinqtonda NATO-nun 50 illik yubileyində dövlət başçılarının görüşündə mən Azərbaycanın prezidenti olaraq
yenə də NATO-nun fəaliyyətinə və bizim əməkdaşlığımıza aid prinsipial məsələlər barəsində öz fikirlərimi,
mövqelərimi bildirdim.
Bir sözlə, siz özünüz də gəldiniz və gördünüz ki, burada olan əməli işlər də dediyimiz sözləri təsdiq edir.
Ona görə də bu proqramın yerinə yetirilməsi bizdən də asılıdır, sizdən də. Amma hesab edirəm ki, indi daha çox
sizdən asılıdır. Biz öz üzərimizə düşən vəzifələri, öhdəlikləri yerinə yetiririk. Siz bunlara diqqətlə, qayğı ilə
yanaşmalısınız və sizin üzərinizə düşən vəzifələri də yerinə yetirməlisiniz.
Quido Venturoni: Cənab prezident, çox sağ olun ki, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığa başladığı
gündən indiyədək atdığı bütün addımları bizim xatirimizə bir də saldınız. Əlbəttə, Azərbaycanın bu günə qədər
atdığı addımları biz daim nəzərdə saxlayırıq, bunlar daim yadımızdadır. Gələcək planlarımızı qurarkən bu
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səylərdən istifadə edirik ki, möhkəm baza yaradaq, fəaliyyətimiz, birgə işlərimiz daha sürətlə getsin.
Bizim yaxşı, sıx əməkdaşlığımıza misal olaraq Azərbaycanın sülhyaratma qüvvələrinin Kosovodakı
əməliyyatlarda iştirakını xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Heydər Əliyev: Bu, bizim təşəbbüsümüzdür.
Quido Venturoni: Bəli, buna görə sizə minnətdarıq və bilirik ki, sizin əsgərləriniz orada özlərini çox
yaxşı göstərmişlər.
Cənab prezident, Sizin dediyiniz kimi, mənim öhdəliklərimə gəldikdə isə, Sizə söz verirəm ki,
Azərbaycan öz öhdəliklərini yaxşı yerinə yetirdiyi kimi, mən də çalışacağam ki, öhdəliklərimi yaxşı yerinə
yetirim.
Dünən müdafiə naziri ilə görüşdən əvvəl mən bir neçə günlüyə buraya gəlmiş nümayəndə heyətinin
rəhbəri ilə görüşdüm. O dedi ki, çox yaxşı iş görülübdür.
Proqramlarımız var, məqsədlərimiz müəyyən olunub, davamlı fəaliyyətimiz vardır. Ona görə də
gələcəkdə işimizi daha yaxşı qurmaqdan ötrü, əlaqələrimizi genişləndirmək üçün şəxsən məndən nə asılıdırsa
edəcəyəm.
Cənab prezident, bundan əlavə, Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu səfər mənə ölkəniz haqqında
birbaşa məlumat əldə etməyə, hər şeyi gözlərimlə görməyə imkan verdi. Burada gördüklərim, öyrəndiklərim
NATO-nun baş qərargahında məruzə olunacaq və sonra bu, bütün iştirakçılar arasında yayılacaqdır. Əlbəttə ki,
mən birbaşa baş katibə də məruzə edəcəyəm.
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BAKIDA İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ VIII SƏRGİSİNİN
AÇILIŞINDA NİTQİ
29 aprel 2000-ci il
Hörmətli Ağayi Şafei!
İran İslam Cümhuriyyətindən Azərbaycana təşrif gətirmiş hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri!
Hörmətli iş adamları!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı bu gün Azərbaycanda, Bakıda İran İslam Respublikasının VIII sərgisinin açılışı
münasibətilə təbrik edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu sərgi İran ilə Azərbaycan arasında olan
iqtisadi əlaqələrin inkişafında böyük rol oynayacaqdır.
Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə geniş əməkdaşlıq vardır. Ancaq təbiidir ki, ölkələr arasında bütün
sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etməsində iqtisadi əlaqələr xüsusi yer tutur. Bu, bütün dünyada, bütün ölkələr
arasında, o cümlədən İran ilə Azərbaycan arasında da belədir.
Hesab edirəm ki, İran ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr İranın bir çox başqa ölkələrlə və
Azərbaycanın bir çox başqa ölkələrlə əlaqələrindən fərqlidir. Doğrudur, burada, təbiidir ki, iqtisadiyyat, ticarət,
mal dövriyyəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Amma bizim üçün bütün əlaqələrimizin əsasını təşkil edən
xalqlarımızın bir-birinə dost, qardaş olması, bizim ümumi mənəvi, milli dəyərlərə, dinə, müştərək tarixi keçmişə
mənsub olmağımızdır. Ona görə də İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr çox fərqlənir.
Təbiidir ki, bütün bunların hamısını nəzərə alaraq, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi
bizim əlaqələrimizi həm İranın, həm də Azərbaycanın bütün başqa ölkələrlə əlaqələrindən daha da yüksək
səviyyələrə qaldırır. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bu sərgi, yəni İran İslam Respublikasının Azərbaycanda
açılmış VIII sərgisi bu işdə böyük rol oynayacaq, ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişafına, xüsusən
özəl sektorun, iş adamlarının, biznesmenlərin bir-biri ilə daha da sıx əlaqələrinin yaranmasına kömək
göstərəcəkdir.
Azərbaycan müstəqil bir dövlət olduğuna, ölkəmizdə geniş özəlləşdirmə proqramı həyata keçirildiyinə,
respublikamızda dövlət mülkiyyəti şəxsi mülkiyyətə verildiyinə, Azərbaycanda torpaq islahatı aparıldığına və
torpaqların hamısı keçmiş sahibinə, yəni torpaqda yaşayan, işləyən vətəndaşlara verildiyinə görə indi
Azərbaycan bütün sahələrdə bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir və bu da ölkəmizin iqtisadiyyatının əsasını təşkil
edir. Əgər hazırda biz iqtisadiyyatımızın bir qismini hələ özəlləşdirə bilməmişiksə, bu, ona görə deyil ki, biz bu
məsələdə hansısa bir geriliyə yol veririk, – yox, bu iş planla gedir və planla da gedəcəkdir.
Bir sözlə, Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu tutaraq bütün mülkiyyəti özəlləşdirir. Təbiidir ki, dövlətin
də əlində müəyyən bir mülkiyyət qalmalıdır. Ancaq o, dövlətə məxsus olan mülkiyyətdir. Qalanların hamısı
özəlləşdiriləcəkdir, xalqa veriləcəkdir. Onun çoxu da özəlləşdirilibdir.
Ona görə də indi İranın və Azərbaycanın iş adamlarının bir-biri ilə sıx əlaqəsi və mal dövriyyəsi, ticarəti
həm İran üçün, həm də Azərbaycan üçün çox faydalıdır. İndi Azərbaycanda xarici ticarət tam
liberallaşdırıldığına, sərbəstləşdirildiyinə görə ölkəmizə dünyanın hər yerindən mal gəlir. Uzaq-uzaq ölkələrdən
Azərbaycana su gətirib satırlar. Su hər yerdə var. Amma bu suyun keyfiyyəti yüksək olduğuna görə gətirirlər,
satırlar, burada onun alıcıları vardır. Həmin adamlar da qazanırlar. Əgər hansısa bir iş adamı gördüyü işdən
qazanc götürməsə, təbiidir ki, bu işi görməyəcəkdir. Əgər uzaq ölkədən butulkalarda su gətirib Azərbaycanda
satırsa, demək, bundan mənfəət götürür.
Məsələn, Azərbaycana istehlak, geyim mallarının çoxu Avropa ölkələrindən – İtaliyadan, başqa
ölkələrdən gəlir. Respublikamızın mağazaları, dükanları, bazarları həmin mallarla doludur. Bizdə bütün ticarət
özəlləşdirilibdir, ayrı-ayrı insanların əlindədir, sahibkarlara verilibdir. Onlar haradan istəyirlər, oradan da mal
gətirirlər. Amma uzaq ölkədən gələn malın, təbiidir ki, xərci çox ola bilər, qazancı da az olur. Yəni hər bir
biznesmen üçün nəqliyyat xərci həmişə böyük əhəmiyyət daşıyır. Amma təbiidir ki, yaxın ölkədən, qonşu
ölkədən gələn malın xərci az, tacirin, iş adamının da gəliri çox olacaqdır.
Bununla onu demək istəyirəm ki, İran ilə Azərbaycan bir-biri ilə bağlıdır. Bizim bir sərhədimiz var.
Buradan tullansan İranda düşəcəksən, İrandan da tullansan buraya düşəcəksən. Sadəcə, bəzi idmançılar bunu
edə bilərlər. Yəni məsafə çox kiçikdir, azdır. Əlbəttə, bu da həm İranın, həm də Azərbaycanın tacirlərinə, iş
adamlarına böyük imkanlar yaradır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, gərək Azərbaycanın ticarət əlaqələri
birinci növbədə onun qonşu ölkələri ilə, o cümlədən xüsusən İranla aparılsın. Əlbəttə, İranın tacirləri, iş
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adamları da birinci növbədə Azərbaycanda əlaqələr qurmalıdırlar. Çünki İranın Azərbaycandan yaxın qonşusu
yoxdur. Doğrudur, Türkmənistan da, Ərəb ölkələri də İranın qonşusudur. Amma ən yaxın qonşu Azərbaycandır.
Ticarətdə, iqtisadiyyatda rəqabət var. Həm İrandan Azərbaycana, həm də Azərbaycandan İrana gətirilib
satılan malın keyfiyyəti əsas məsələdir. Təbiidir ki, bu sərgi İranda istehlak, yaxud sənaye mallarının bugünkü
səviyyəsi, keyfiyyəti haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinə, ölkəmizin iş adamlarına, tacirlərinə və dövlətə yeni
imkanlar yaradacaqdır ki, baxıb görək sərgidə nə var, hansı keyfiyyətdədir, bu malları İrandan almaq, yaxud
İtaliyadan, Fransadan gətirmək faydalıdır.
Yenə də deyirəm, keçmişdə İran həmişə bazar iqtisadiyyatı prinsipi ilə yaşayıbdır. Ona görə də bu, onlar
üçün yenilik deyildir. Amma Azərbaycan keçmişdə sovet sistemində yaşadığı zaman iqtisadiyyat da, ticarət də,
hər şey dövlətin əlində olubdur. Dövlət nə istehsal edibsə, onu da satıbdır. Bu malların keyfiyyəti xarici
ölkələrdəkindən aşağı keyfiyyətdə olsa da onu satıbdır. Bu malları da alıblar. Çünki hər bir insan, vətəndaş
bundan istifadə etməlidir. Yəni onun yüksək keyfiyyətli mal almağa imkanı yoxdursa, bunu alır və qane də olur.
Beləliklə, mən onu izah etmək istəyirəm ki, İran ilə Azərbaycan arasında olan iqtisadiyyat, ticarət
əlaqələri, mal dövriyyəsi həm İran, həm də Azərbaycan üçün çox əlverişlidir.
Hörmətli nazir Ağayi Şafei İranda sənayenin inkişafı, yeni-yeni müəssisələrin yaranması, bir çox xarici
ölkələrdə onların apardıqları işlər, həyata keçirdikləri layihələr haqqında danışdı. Bunlar çox sevindirici haldır.
Demək, İranın iqtisadiyyatı, texniki və texnoloji səviyyəsi elə mərtəbəyə qalxıbdır ki, İran xarici ölkələrdə də öz
sənayesini tətbiq edə bilir və həmin dövlətlər buna maraq göstərirlər.
Təbiidir ki, İran sənayecə inkişaf etmiş böyük bir ölkədir. Biz görürük və müşahidə edirik ki, son 20 il
ərzində İranda iqtisadiyyat sahəsində, xüsusən sənaye sahəsində böyük inkişaf vardır. Burada dünyanın müasir
texnika və texnologiyası tətbiq olunubdur, bir çox müəssisələr artıq dünya standartları səviyyəsində iş görür və
məhsul buraxırlar. Ona görə də İran bizim üçün yaxşı bir bazardır. Yəni oradan mal alıb gətirmək bizim üçün
əlverişlidir.
Azərbaycan mallarının İrana ixrac edilməsi də çox mühüm məsələdir. Təbiidir ki, Azərbaycan keçmişdən
böyük sənaye mərkəzidir, xüsusən Bakı keçmiş Sovetlər İttifaqının ən böyük sənaye mərkəzlərindən biri
olubdur və burada həddindən çox sənaye müəssisələri vardır. Ancaq həmin sənaye müəssisələri keçmiş Sovetlər
İttifaqının ümumi sənaye kompleksinə daxil idi. Həmin sənaye kompleksində Azərbaycanın sənaye müəssisələri
Sovetlər İttifaqının tələbatının bir qismini yerinə yetirirdi, yaxud istehsal olunacaq hansısa malın ilkin istehsalını
təmin edirdi. Amma son istehsal üçün onu başqa yerə göndərirdi. Ona görə də Azərbaycanın sənaye
müəssisələri keçid dövründə çox çətin bir vəziyyətə düşüblər.
Məsələn, Ağayi Şafei burada kimya sənayesi haqqında danışdı. Azərbaycanda çox böyük kimya sənayesi
yaranıbdır. Kimya sənayesinin əsasını təşkil edən əsas xammal neft və qazdır. Azərbaycanda neft və qaz həmişə
olubdur. Buna görə də kimya sənayesi keçmiş Sovetlər İttifaqının başqa respublikalarından bəlkə də daha çox
Azərbaycanda inkişaf etmişdi. Bizim Sumqayıtda böyük kimya kompleksləri yaradılıbdır.
Təəssüflər olsun ki, sovet hökumətinin bir siyasəti var idi. Həmin siyasət də respublikaların, o cümlədən
bizim kimi respublikaların xeyrinə yox, zərərinə idi. Amma ittifaqın, yaxud da Rusiyanın xeyrinə idi.
Məsələn, kimya sənayesində buraxılan malların ilkin məhsulu Azərbaycanda istehsal olunurdu, sonra isə
Rusiyanın uzaqda olan hansısa bir şəhərinə göndərilirdi və orada son məhsula çevrilirdi. Təbiidir ki, ilkin
məhsulun qiyməti son məhsulun qiymətindən azdır. Ona görə də biz az qazanırdıq, onlar çox qazanırdı. Bu,
məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi isə ondan ibarət idi ki, biz onlardan asılı qalmışdıq.
Vaxtilə Azərbaycanın kimya sənayesi üçün xammalı – apatiti Murmanskdan gətirirdilər. İndi
Murmanskdan buraya xammal – apatit gətirmək ondan məhsul istehsal edib qazandığın gəlirdən beş dəfə baha
olacaqdır. Amma o vaxt vahid bir sənaye sistemi olduğuna görə gələn apatitin qiymətini yəqin heç Fikrət
Sadıqov da bilmirdi. Apatit Murmanskdan buraya gəlirdi, burada məhsul istehsal edirdiniz, amma onu son
məhsula çatdıra bilmirdiniz? Elədirmi?
Fikrət Sadıqov ("Azərkimya" Dövlət Şirkətinin prezidenti): Bəli.
Heydər Əliyev: Bunlar burada yarımçıq məhsul istehsal edib yenə də Rusiyanın başqa bir şəhərinə
göndərirdilər və orada o, son məhsula çevrilirdi.
Neft maşınqayırma sənayesində də belə idi. Azərbaycanda neft maşınqayırma sənayesi çox inkişaf
edibdir. Keçmiş Sovetlər İttifaqında neft avadanlığına olan tələbatın 70 faizini ödəyən məhsullar Azərbaycanda
istehsal olunurdu. İstehsal edilən məhsul neft sənayesi olan yerlərə – həm Rusiyaya, uzaq Sibirə, həm də Orta
Asiya ölkələrinə göndərilirdi. Ona görə də bu zavodlar çox gözəl işləyirdi. Hər bir zavodda 4, 5, 6 min insan
çalışırdı, yaxşı pul qazanırdı.
O illərdə – 1970-ci illərdə Azərbaycana başçılıq etdiyim zaman mən həmin zavodların yaranmasında,
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keçmişdə tikilmiş zavodların modernləşdirilməsində, yəni müasirləşməsində çox iş gördüm. O zavodlar bizim
hamımızın fəxri idi. Fəxr edirdik ki, bizim belə zavodlarımız vardır. Onlar bu gün də var. Amma bu gün həmin
zavodlar üçün bazar yoxdur.
Çünki Rusiya və başqa ölkələr indi bu avadanlığı özləri istehsal edirlər. Başqa ölkələrdə də biz istənilən
bazarı tapa bilmirik. Çünki onlar özləri də belə yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal edirlər.
Mən Azərbaycan sənayesinin başqa sahələri haqqında da bu sözləri deyə bilərəm. Vaxtilə Azərbaycan
sənayesi çox böyük və məhsuldar olubdur. Amma Sovet İttifaqı dağıldığına, Azərbaycan müstəqillik
qazandığına, bazar iqtisadiyyatı yolunu seçdiyinə görə indi müəyyən çətinliklər vardır. Vaxtilə biz bazarın nə
olduğunu bilmirdik. Əsas vəzifə o idi ki, sən məhsul istehsal etməlisən. Sənin istehsal etdiyin malın haraya
gedəcəyi qabaqcadan planlaşdırılırdı. Buraxılan məhsul son məhsul idisə, o, ticarətə verilirdi və keyfiyyəti
yaxşı, yaxud pis olsa da hamı onu almalı idi. Çünki başqası, yaxud xarici ölkədən gələn mal yox idi.
Yenə də deyirəm, Azərbaycanın sənaye potensialı var. Bizim bu sənaye potensialımız belə qalmayacaqdır.
Təbiidir ki, biz get-gedə onları yeni şəraitə uyğunlaşdıracaq və hər birinin inkişafını təmin edəcəyik.
Bütün bu səbəblərə görə indi biz çoxlu sənaye məhsulları ixrac edə bilmirik. Vaxtilə Azərbaycan İrana
xeyli neft məhsulları ixrac edirdi. Amma indi İran bu məhsulları almır. Biz isə onu başqa ölkələrə ixrac edirik.
Bu da bizim ölkələrin mal dövriyyəsinə müəyyən qədər təsir edir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın xarici mal
dövriyyəsində İran yüksək yerlərdə durur. İran bir neçə il bundan əvvəl bu sahədə lap birinci yerdə idi. Ona görə
ki, biz İrana çoxlu neft məhsulları ixrac edirdik. İndi gərək ki, İran üçüncü yerə düşübdür, lakin yenə də birinci
yerə çıxa bilər. Əgər biz İrana çoxlu mal ixrac edə bilmiriksə, onda qoy İran Azərbaycana çoxlu mal ixrac etsin
və biz mal dövriyyəsini yenə də artıraq.
İranın Azərbaycana mal ixrac etmək imkanları böyükdür. Bu sərgi də ona görə burada təşkil olunubdur ki,
Azərbaycanın iş adamları, tacirləri baxıb görsünlər, həm keyfiyyətinə, həm də nəqliyyat xərclərinin az olmasına
görə sərfəli malları İrandan almaq mümkündürsə, gedib onu İtaliyadan, Fransadan, yaxud Rusiyanın uzaq bir
şəhərindən almasınlar. Təbiidir ki, bütün bunlar iqtisadçıların, tacirlərin, iş adamlarının işidir. Mən bu işə
qarışmıram, sadəcə, öz fikrimi söyləyirəm.
Mən bunları deyərək, belə hesab edirəm ki, İran ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi
və inkişaf etməsi üçün hələ böyük imkanlar vardır. Həm İran, həm də Azərbaycan tərəfi bu imkanlardan istifadə
etməlidir. Biz bu imkanlardan nə qədər çox istifadə etsək, təbiidir ki, ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrini də o
qədər çox inkişaf etdirəcəyik. Mən sizə bəyan edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə öz üzərinə düşən işləri
görəcəkdir. Bizim iqtisadiyyatla məşğul olan bütün nazirliklərə tapşırıram və iş adamlarına tövsiyə edirəm ki,
mənim bu sözlərimdən özləri üçün nəticə çıxarsınlar və lazımi işlər görsünlər.
Azərbaycanın neft sənayesi həmişə olduğu kimi, yenə də inkişaf edir. Azərbaycan qədim neft ölkəsidir.
Dünyada ilk dəfə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasil olunubdur. Əgər suyun dərinliklərindən neft
çıxarılmasını, hasil edilməsini götürsək, Azərbaycan bu sahədə də dünyada birinci yer tutur. 50 il bundan öncə
Azərbaycan Xəzər dənizindəki Neft Daşlarından ilk dəfə neft hasil edibdir. Ondan sonra oradan həddindən çox
neft əldə olunubdur. Amma vaxtilə bu məhsulun hamısı Sovet İttifaqının necə deyərlər ümumi qazanına gedirdi.
Azərbaycan sadəcə nefti hasil edirdi, hara lazımdırsa ora göndərirdi. Birincisi, müstəqil bir dövlət kimi öz
sərvətlərinin sahibi olduğuna görə bu sərvətlərdən necə istifadə etməyi özü müəyyən edir. Əgər Sovetlər İttifaqı
dövründə Azərbaycanın nə qədər neft hasil etdiyini və onun nə qədərini Sovetlər İttifaqına verdiyini hesablasaq
görərik ki, bu ittifaqa daxil olmuş respublikalardan heç biri sovet hökumətinə bu qədər xeyir verməyibdir.
Bir şey məlumdur ki, çar dövründə Rusiya aqrar bir ölkə olubdur. Sovet İttifaqı yaranandan sonra bu aqrar
ölkə qısa bir müddətdə sənaye ölkəsinə çevrildisə, SSRİ-də sənayeləşdirmə aparıldısa, bunun əsas səbəblərindən
biri də o idi ki, Azərbaycan, Bakı nefti var idi. Əgər Bakı nefti olmasaydı, bunlara nail olmaq mümkün deyildi.
Yaxud, İkinci dünya müharibəsi, alman faşistləri ilə müharibə dövründə əgər Azərbaycan nefti olmasaydı,
həmin müharibənin nə ilə qurtaracağı məlum deyildi. Bu, bizim sözümüz deyil. Moskvada oturan, indi də
yaşayan, o vaxt bu işlərlə məşğul olan böyük şəxsiyyətlər dəfələrlə deyiblər ki, İkinci dünya müharibəsi zamanı
əgər Azərbaycan nefti olmasaydı – təbiidir ki, neftsiz nə təyyarə, nə tank, nə avtomobil, nə də başqa texnika
işləyə bilməz – Sovetlər İttifaqı digər müttəfiqləri ilə birgə alman faşizminə qalib gələ bilməzdi.
Xalqımız neft sənayesi sahəsində böyük işlər görübdür. Təəssüflər olsun ki, keçmişdə əldə etdiyi
məhsulların əksəriyyətinin sahibi özü olmayıbdır. Amma biz indi öz sərvətlərimizin sahibiyik və bu
sərvətlərimizdən istədiyimiz kimi istifadə edirik. Biz bunun üçün bu yolu seçdik ki, xarici şirkətləri
Azərbaycana dəvət edək, onlar burada bizimlə müştərək iş görsünlər, sərmayə gətirsinlər, Xəzər dənizindəki
zəngin neft və qaz yataqlarımızdan məhsul hasil edək və ölkəmizin iqtisadiyyatını inkişaf etdirək.
Bəzən deyirlər ki, dünyanın və xüsusən Qərb ölkələrinin şirkətləri nə üçün Azərbaycana gəldilər və onlar
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nə üçün buradadırlar? Bunu anlamaq lazımdır və onun cavabı çox sadədir. Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi
keçid dövrü yaşadığı bir zaman həmin yataqların heç birindən özü istifadə edə bilmirdi. Biz hətta keçmişdən
yaranmış neft mədənlərimizdə öz imkanlarımızla onları yalnız işlədə bilirdik. Amma suyun 200-300-400 metr
dərinliyində quyu qazmağa və oradan neft çıxarmağa, müasir texnikanı, texnologiyanı tətbiq etməyə, təbiidir ki,
bizim vəsaitimiz yoxdur. Demək, bu vəsait haradansa gəlməlidir. Ona görə də biz xarici sərmayəni ölkəmizə
cəlb etmişik və bu gün də hesab edirəm ki, çox düz etmişik. Bu xarici sərmayə artıq Azərbaycana gəlibdir. Son
beş ildə Azərbaycana beş milyard dollar həcmində sərmayə gəlibdir. Bunun nəticəsində də biz həmin
yataqlardan hazırda məhsul alırıq.
Məsələn, 1994-cü ildə imzaladığımız ilk böyük müqavilədən – "Əsrin müqaviləsi"ndən biz 1997-ci ildən
neft hasil edirik və onu ixrac edirik. Biz 19 müqavilə imzalamışıq. Bu müqavilələrdən də böyük miqdarda neft
və qaz gözləyirik.
İkinci müqaviləni bağladığımız "Şahdəniz" yatağında biz gözlədiyimizdən həddindən çox qaz olduğunu
müəyyənləşdirmişik, biz indiyədək hasil etdiyimiz nefti necə ixrac edəcəyimiz barədə düşünürdük, ona görə də
bir sıra boru kəmərlərinin çəkilişi ilə məşğul idik. İndi isə hasil olunacaq qazın ixrac edilməsi haqqında
düşünürük. Çünki həmin yataqda həddindən çox qaz olduğu aşkar edilibdir.
Bütün bunlar ancaq "Şahdəniz" yatağına aiddir. Başqa yataqlarda da xeyli neft və qaz vardır. Ona görə də
bir neçə ildən sonra Azərbaycan dünya bazarına xeyli miqdarda həm neft, həm də qaz çıxarmaq imkanına malik
olacaqdır. Təbiidir ki, indi biz bunların hansı yollarla, neçə çıxarılması barədə düşünürük.
Biz bu sahədə bir çox şirkətlərlə, o cümlədən İranın OİEK şirkəti ilə də əməkdaşlıq edirik. Buradakıların
bəlkə də çoxları bilmir, bəlkə də Ağayi Şafeinin də yadından çıxıb, amma ona demişəm, – OİEK şirkətini
"Şahdəniz" müqaviləsinə mən özüm cəlb etmişəm. Çünki biz birinci müqaviləni imzalayandan sonra hiss etdim,
İranda bəzi fikirlər oyanıb ki, bu müqavilədə nə üçün İran iştirak etməyibdir? Ona görə də biz "Şahdəniz" yatağı
barədə müqaviləni hazırlayarkən mən İran hökumətinə müraciət etdim ki, siz öz şirkətlərinizdən birinin
nümayəndəsini göndərin, gəlib bu işdə bizimlə bərabər iştirak etsinlər.
"Şahdəniz" yatağında payın 10 faizi İranın OİEK şirkətinə məxsusdur. Demək, bu qaz həm bizim və həm
də o müqavilədə iştirak edən bütün xarici ölkələrin, o cümlədən İranındır. İran da bu yatağa sərmayə qoyubdur.
Burada bir məsələ də var. Konsorsiumlar yarananda bəzi şirkətlər sərmayə qoyurlar, amma texnikanın,
texnologiyanın, avadanlığın alınıb gətirilməsində o qədər yaxından iştirak etmirlər. Çünki adətən bu vəzifəni
aparıcı şirkət, yəni işlərə rəhbərlik edən şirkət öz üzərinə götürür. Digər şirkətlər isə sərmayə qoyur və bunun da
nəticəsində öz qazancını, payını alır.
OİEK şirkətinin başqa bir müqavilədə də 10 faizlik payı vardır. Biz bunu etmişik. Amma hesab edirəm ki,
biz bundan sonra da geniş əməkdaşlıq edə bilərik. Ağayi Şafei buradakı çıxışında neft və qaz sahəsində
əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi məsələlərinə toxundu. Hesab edirəm ki, biz bunu edə bilərik.
Mən bayaq dedim, bir daha təkrar edirəm ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə
işlənilməsi barədə imzaladığımız müqavilələrə əsasən, 5, 10, 15 il sonra biz həmin yataqlardan çox böyük
miqdarda neft və qaz əldə edəcəyik. Hasil ediləcək nefti dünya bazarına çıxarmaq üçün 2-3 kəmər yox, daha çox
kəmər lazımdır. Yəni bizə alternativ yollar da lazımdır. Əlbəttə, bu sahədə biz hər bir ölkə ilə, o cümlədən İranla
əməkdaşlıq edə bilərik.
Bütün bunlar böyük, qlobal, dövlətlə dövlət arasında olan məsələlərdir. Hesab edirəm ki, biz bu
məsələlərin həll olunmasına bundan sonra da diqqət yetirməliyik. Ancaq geniş mənada ticarət, iqtisadi əlaqələr
hamıya, xüsusən iş adamlarına aiddir. Təbiidir ki, bugünkü sərgi bu işə yardım göstərəcəkdir.
Bu gün bu sərginin açılışına gəldim. Mənim buraya gəlməyimi bəlkə də gözləmirdilər. Çünki mən belə
sərgilərin açılışında adətən iştirak etmirəm. Belə sərgilərdə bizim müvafiq nazirlər, başqaları iştirak edirlər.
Ancaq İran-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinə xüsusi diqqət yetirərək, ona xüsusi əhəmiyyət verərək mən buraya
gəldim ki, bu sərginin açılışında iştirak edim və sərginin iştirakçıları ilə, İrandan gəlmiş qonaqlarımla görüşüm,
– baxmayaraq ki, bu gün mənim onlarla rəsmi görüşüm də var, – bəzi fikirlərimi deyim.
Bu fikirlərdən biri də ondan ibarətdir ki, İran ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirərək,
biz bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı genişləndirməliyik. Azərbaycan bu mövqedə durubdur. Mən İslam
Konfransı Təşkilatının son dəfə Tehranda keçirilən zirvə toplantısında prezident cənab Xatəmi ilə görüşərkən
biz bu barədə ətraflı danışdıq. Mən bundan sonra Azərbaycana gəlmiş İran nümayəndələrinə də öz fikrimi
demişəm və bu gün də deyirəm ki, gərək biz bütün sahələrdə əlaqələri, əməkdaşlığımızı genişləndirək. Çünki
İran Azərbaycan üçün, birincisi, yaxın qonşudur, ikincisi də dost, qardaş ölkədir. Bizim xalqlarımızı birləşdirən,
doğma edən böyük tariximiz vardır. Bunları heç vaxt unutmaq lazım deyil.
Hər bir ölkənin özünəməxsus sistemi vardır. Dünya belədir. İndi dünyada bütün ölkələri bir qəlibə
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yerləşdirmək olmaz. Hər bir ölkə özü müəyyənləşdirir, özü seçir ki, hansı iqtisadi sistemdə yaşayacaq, hansı
siyasi sistemi, dövlət quruluşu olacaqdır. Biz özümüzdən asılı olmayaraq, 70 il məcburən Sovet İttifaqına daxil
olmuşduq. Buna məcbur idik, çünki başqa əlacımız yox idi, həmin sistemin içərisində yaşayırdıq, müstəqil
deyildik, sovetlər ölkəsinin bir hissəsi idik. Ola bilərdi ki, get-gedə milliliyimizi də itirərdik.
Ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, bu 70 il müddətində biz milliliyimizi qoruyub saxlaya bildik.
Yəni dilimizi qoruyub saxlaya bildik. Baxmayaraq ki, bütün Sovetlər İttifaqında rus dili idi. Baxmayaraq ki,
SSRİ rəhbərliyi çalışırdı ki, hamını, bütün millətləri rus dilindən istifadə etməyə məcbur etsin. Baxmayaraq ki,
assimilyasiya prosesi aparırdılar. Hətta belə bir anlayış – "insanların yeni tarixi birliyi, sovet xalqı" anlayışı
meydana atılmışdı. Amma Sovet İttifaqında 100-dən artıq millət, xalq var idi.
Sovetlər İttifaqının tarixinin son 10 ilində belə bir şüar ortaya atılmışdı ki, artıq bütün millətlər bir-birinə
yaxınlaşıbdır. Keçmişdə Leninin, Stalinin bir nəzəriyyəsi var idi ki, vaxt gələcək, dünyada bir millət olacaq.
Yəqin ki, o da sovet milləti hesab edilirdi. Guya bütün millətlər get-gedə bir-birinə yaxınlaşacaq, bir dil, bir
millət olacaqdır. Bu, kommunist ideologiyasının, sovet ideologiyasının əsaslarıdır.
Görürəm ki, burada alimlər, professorlar oturublar. Onlar bu işləri yaxşı bilirlər. Bəlkə də gənclər bunu o
qədər də bilmirlər. Bu, belə idi, bu cür idi. Amma biz belə bir şəraitdə dilimizi qoruyub saxladıq. Azərbaycan
dili yaşadı, yaşayır və təbiidir ki, bizim dövlət dilimiz kimi, bundan sonra da yaşayacaqdır.
Biz milli ənənələrimizi qoruyub saxladıq. Məsələn, o dövrdə Novruz bayramını ümumi bayram etməyə
imkan vermirdilər. Yəni bu, ümumxalq bayramı idi, amma onu ümumxalq bayramı kimi keçirmirdilər. Lakin
hər kəs, hər bir azərbaycanlı, müsəlman öz evində Novruz bayramını keçirirdi.
Mən gözümü açandan bunu öz evimdə görmüşəm. Kimin imkanı çox idi, bu bayramı daha da zəngin
keçirirdi, kimin də imkanı yox idisə, heç olmasa 10 dənə yumurta boyayırdı, 3-4 dənə paxlava, yaxud şəkərbura
bişirirdi. Bəziləri də bunu çatdırmırdı, – bizim Naxçıvan tərəfdə "kökə" deyirlər, bunu Bakıda bilmirlər, Bakıda
ancaq paxlava, şəkərbura bilirlər, ancaq bizim tərəfdə, Naxçıvanda "kökə" deyirlər və onu təndirə yapırlar, – o,
bundan bir az ucuzdur.
Bəli, Novruz bayramında hər kəs kökə yapırdı, yaxud şəkərbura bişirərdi. Bir dənə də toyuğu olsaydı, ilin
axır günü, yaxud bayram gecəsi ailəsi üçün plov bişirməli idi. Bu bayramı insanların qəlbindən çıxara
bilmədilər. Bizim dinimizi insanların qəlbindən çıxara bilmədilər. Nə qədər ateizm siyasəti apardılarsa, bizi
dindən məhrum etmək istədilərsə dinimizi qəlbimizdən çıxara bilmədilər.
Kommunist ideologiyasının əsası o idi ki, din xalqın tiryəkidir, insanlar ondan uzaqlaşmalıdırlar. "Din
xalqın tiryəkidir" sözləri Leninin idi. Bizi dindən ayırmaq istədilər, amma bunu edə bilmədilər. İnsanların hər
biri bu dini qəlbində saxladı. Allaha şükürlər olsun ki, bəzi məscidlərimiz də yaşadı, durdu, saxlanıldı. İndi
onların hamısı özümüzün əlimizdədir. Mədəniyyətimizi, mili ənənələrimizi itirmədik. Mədəniyyətimizi nəinki
itirmədik, əksinə, milli mədəniyyətimizi inkişaf etdirdik.
Biz belə bir dövr yaşayaraq öz milliliyimizi saxladıq. İtkilərimiz də, nailiyyətlərimiz də oldu. Dost və
qardaş ölkə olan İrandan 70 il ayrı düşməyimizə baxmayaq, xırda bir imkan yaranan kimi, sərhədlər açılan kimi
insanlar bir-birinə qovuşdu. Arazın o tayından, bu tayından insanlar bir-birini görmək üçün özlərini suya atdılar.
Hətta bəziləri qışın o soyuq vaxtında özünü suya atdı ki, qardaşı, əmioğlusu, dayıoğlusu ilə görüşsün. İranda nə
qədər insanlar var idi ki, qohumları Azərbaycanda yaşayırdı. O cümlədən, Azərbaycanda da çoxlu insanlar var
idi ki, qohumları İranda yaşayırdı. Amma vaxtilə, sovet hakimiyyəti dövründə yoxlayırdılar, – kimin İranda
qohumu varsa, onu nəzarət altına almağa başlayırdılar, onları təqib, sürgün edirdilər. Belə hallar çox idi və biz
bunu yaşamışıq.
O dövrdə nə qədər insan sürgün olunubdur ki, nə var, onun qohumu İrandadır. Nə olsun ki, İrandadır? Ola
bilər, casus olsunlar, gəlib Sovet İttifaqında iş görsünlər və sair.
Biz bu dövrü yaşamışıq. Amma Azərbaycan xalqı bu dövrü yaşayaraq öz milli mənliyini, məziyyətlərini,
qürurunu saxlayıbdır və bundan sonra da saxlayacaqdır.
Biz indi müstəqil dövlətik, müstəqil xalqıq, sərbəstik və çətinliklərimiz çoxdur. Ən böyük çətinliyimiz,
problemimiz, yaramız odur ki, torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir.
İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq soydaşlarımız zorla çıxarılıbdır. Onlar 7-8 ildir ki, çadırlarda
ağır şəraitdə yaşayırlar. Amma buna baxmayaraq, 1994-cü ildə biz atəşi dayandırdıq. Biz məsələni sülh yolu ilə
həll etmək istəyirik. İnanıram ki, biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edəcəyik. İnanıram ki, biz Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqlarını azad edəcəyik və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik.
Ancaq bunlar hamısı bizim həyatımızı, iqtisadiyyatımızı, təbiidir ki, onun inkişafını çətinləşdirir. Bunlara
baxmayaraq, iqtisadiyyatımız inkişaf edir. 1995-ci ilə qədər Azərbaycanda məhsul istehsalı ilbəil aşağı düşürdü.
Yəni iqtisadiyyatın bütün sahələrində tənəzzül var idi. Özü də bu tənəzzül böyük idi. 1990-cı ildən başlayaraq
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Azərbaycanda hər il sənaye məhsulu istehsalı 20-25 faiz aşağı düşürdü, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulu
istehsalı belə idi. İqtisadiyyatın başqa göstəriciləri də aşağı düşürdü.
1995-ci ildə biz vəziyyəti sabitləşdirdik və ondan sonra inkişaf başlandı. Təsəvvür edin, biz torpaqları
kənddə sahibinə paylayandan, şəxsi mülkiyyəti təmin edəndən sonra Azərbaycanda ərzaq problemi yoxdur.
Amma yadımdadır ki, – 1970-ci illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman görmüşəm, – biz əti, yağı
gərək Ukraynadan, südü Ukraynadan, yaxud Belorusiyadan, Rusiyadan gətirəydik. Həmin respublikalarda da
istehsal ilbəil aşağı düşürdü, onlar plana əsasən bizə ayrılmış ərzağı vermirdilər. Ona görə də Azərbaycanda ət,
süd, yağ çətin tapılırdı. İndi hər şey var, küçələr doludur.
Bunlar göstərir ki, biz düz yoldayıq. Biz bazar iqtisadiyyatı, şəxsi mülkiyyətin yaranması yolundayıq.
Amma bu yol elə deyil ki, onu bir gündə, bir ildə keçəsən. Yox, bunun üçün zaman lazımdır. Biz bunun üçün
zaman lazım olduğunu bilməliyik. Bu vəziyyətə bir tərəfdən dözməliyik, eyni zamanda bütün tədbirləri
görməliyik ki, bu məsafəni tez keçək. İnandırıram ki, biz onu tez keçəcəyik.
Məsələn, son vaxtlar bizdə hər il inkişaf var. Keçən il ümumi daxili məhsul 7 faiz, bu ilin birinci rübündə
yenə də 7 faiz artıbdır. Sənaye məhsulu istehsalı keçən il 3,5 faiz kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı təxminən 67 faiz artıbdır. Bu, 4-5 il bundan qabaq yox idi, əksinə, hamısı azalırdı.
Biz bu artımın nəticəsində insanların rifah halını yaxşılaşdırırıq, bir çox təbəqələrin maaşlarını bir neçə
dəfə qaldırmışıq, bundan sonra da qaldıracağıq.
Beləliklə, mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu ağır dövrü yaşayır və bu ağır dövrü uğurla
keçəcəkdir. Bunu etmək üçün biz gərək bütün ölkələrlə iqtisadi əlaqələrimizi inkişaf etdirək və bu istiqamətdə
birinci növbədə İran İslam Respublikası ilə iqtisadi əməkdaşlığımızı genişləndirək. Biz İranla iqtisadi
əlaqələrimizi genişləndirməklə bərabər, mədəni, elmi, siyasi əlaqələrimizi və bütün əlaqələrimizi
genişləndirməliyik.
Mən hiss edirəm ki, İran hökuməti də mənim bu fikirlərim mövqeyindədir. Yenə də deyirəm, mən bunu
hörmətli prezident Xatəmi ilə Tehranda görüşüm zamanı onun sözlərindən bildim. Güman edirəm ki, bu yaxın
vaxtlarda bizim görüşlərimiz də olacaqdır və bu məsələlərdə yeni uğurlar əldə etmək üçün müəyyən tədbirlər də
görə biləcəyik. Beləliklə də bizim ölkələrimiz arasındakı dostluğu, əməkdaşlığı və qardaşlığı
möhkəmləndirəcəyik.
Mən İran xalqına səadət, xoşbəxtlik, bütün işlərində uğurlar arzu edirəm. İran tacirlərinə və Azərbaycanın
iş adamlarına bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində, İran ilə Azərbaycan arasında ticarətin, mal
mübadiləsinin genişləndirilməsində uğurlar arzulayıram. Bu sərgini təşkil edənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ
olun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ SƏNAYE NAZİRİ QULAMRZA ŞAFEİNİN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
29 aprel 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Ağayi Şafei!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycanda bir daha salamlayıram. Sizin bu səfərinizdən çox məmnunam. Bu gün iki saat bir
yerdə olmuşuq, birlikdə İranın Azərbaycanda VIII sərgisinin açılışında iştirak etmişik. Sərgi mənə çox yaxşı təsir
bağışlayıbdır. Siz xüsusən bir neçə çox mühüm sahədə – avtomobil istehsalı, avtobuslar istehsalı, başqa maşınlar
istehsalı və bütün başqa sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə etmisiniz. Ona görə də hesab edirəm ki, sizin bu sərginiz
burada yaxşı təəssürat yaradacaqdır və Azərbaycanla İranın iqtisadi əlaqələrinin daha da inkişaf etməsinə kömək
edəcəkdir. Mən çox məmnunam. Buyurun.
Q u l a m r z a Ş a f e i: Mən, əvvələn, bizi qəbul etdiyinizə və bugünkü sərgimizin açılışına təşrif
gətirdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Mümkün deyildir ki, Azərbaycanda prezident gəlib hər sərgiyə baxsın.
Amma bu gün mənə, İrana böyük minnət qoydunuz, zəhmət çəkib gəldiniz. Buna görə təşəkkür edirəm.
Cənab Prezident, bir neçə il idi ki, Sizinlə görüşə bilməmişdim. Əlbəttə, hər zaman Yaşar müəllimi görəndə,
səfir Abbasəli Həsənov ilə, bizim səfir ilə görüşəndə onların vasitəsilə salam göndərirdim, əhvalınızı
soruşurdum. Amma görüşmək tamam başqa bir şeydir və nəhayət, Sizi gördüm, əhvalınız da yaxşıdır. Sizin
salamatlığınızdan və əhvalınızın yaxşı olmasından çox məmnunam. Bu gün sərginin açılışında bir saata yaxın
çıxış etdiniz, çox əhəmiyyətli fikirlər söylədiniz. Bunlara görə də təşəkkür edirəm.
Mənim Bakıya səfərimin bir neçə səbəbi var. Biri odur ki, bu sərgidə iştirak edəm və eyni zamanda cənab
Ağayi Xatəminin dəvətnaməsini Sizə təqdim edəm. Bu dəvətnamədə qeyd edilibdir ki, iyunun 21-də Tehranda
EKO-nun iclası olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: EKO?
Q u l a m r z a Ş a f e i: Bəli. İranın prezidenti cənab Ağayi Xatəmi Sizi də dəvət edibdir ki, orada iştirak
edəsiniz. Eyni zamanda onu da deməliyəm ki, Azərbaycan indi iclasın sədri olacaqdır, işləri çox diqqətlə və
səmimiyyətlə aparacaqdır, səfir Abbasəli Həsənov İranda çox fəaldır. O, EKO ölkələrinin səfirləri ilə birlikdə
müfəssəl işlər görür.
Cənab Prezident, icazə verin, bu dəvətnaməni Sizə çatdırım.
Cənab Şafei İran prezidenti cənab Xatəminin dəvətnaməsini prezident Heydər Əliyevə təqdim etdi və sözünə
davam edərək dedi:
Bu gün Siz sərgidə bir çox mətləblərə toxundunuz. Orada iştirak edən şirkətlərin nümayəndələrini
düşündürən bir məsələ var və hesab edirəm, bu, EKO-nun iclasında müzakirə oluna bilər. Bu da ondan ibarətdir
ki, komitələr, nazirliklər ölkələrimizin yaxınlığından bəhrələnərək öz aralarında vergi və s. məsələləri müzakirə
etsinlər. MDB ölkələri bu sahədə razılıq əldə ediblər. Razılığa görə, əgər Azərbaycandan həmin ölkələrə hər
hansı bir şey ixrac olunsa, ona vergi tutulmur və ya o ölkələrdən Azərbaycana məhsul gəlsə, vergi alınmır. Bu,
imkan yaradır ki, ölkələr öz aralarında ticarət edə bilsinlər. Zənnimcə, bu işi EKO ölkələri arasında da yaratmaq
olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni EKO-ya, EKO ölkələrinə də bu prinsipi tətbiq etmək olar?
Q u l a m r z a Ş a f e i: Bəli, bu prinsipi orada da tətbiq etmək olar. Məsələn, İran, Azərbaycan, Türkiyə,
Pakistan, Əfqanıstan və Orta Asiya ölkələri – Qazaxıstan, Türkmənistan və s. öz aralarında müəyyən qərara gələ
bilərlər. Bu ölkələrin bəziləri MDB-nin üzvüdürlər – Azərbaycan, Orta Asiya ölkələri.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan və Orta Asiya ölkələrinin hamısı MDB-dədir. MDB-də olmayan İrandır,
Türkiyədir. Pakistandır və Əfqanıstandır.
Q u l a m r z a Ş a f e i: Bəli, bunu EKO çərçivəsində etmək olar. Təklifim odur ki, əgər məsləhət bilsəniz,
EKO-nun iclasında bu məsələ müzakirə olunsun.
Başqa bir xahişimi də Sizə bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, vaxt ayırıb, hörmət göstərib sərgimizə gəldiniz.
Amma orada digər xidmət sahələri də var idi, onları görmədiniz. İstəyirəm o sahələr barədə danışım.
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Məsələn, orada tibbi cihazlar istehsal edən ayrı-ayrı zavodlar, şirkətlər də təmsil olunmuşdu. Onların
nümayəndələri deyirlər ki, Azərbaycanla İran arasında bu sahədə əlaqələri daha da genişləndirmək olar. Ərzaq,
ev əşyaları istehsalı ilə məşğul olan şirkətlər də var idi. Vaxt olmadı ki, onların təmsilçiləri Sizinlə görüşsünlər.
Sərgidə gördüyünüz kimi, İran keçən illərə nisbətən yaxşı inkişaf edibdir. Novruz bayramında beşillik
planımız başa çatdı. Sənaye sahəsində 11 faiz artım var idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni inkişaf.
Q u l a m r z a Ş a f e i: Bəli. İndi imkan yaranıbdır ki, avtomobil istehsalı, digər sahələr – neftdən tutmuş
zavod tikməyə qədər – bunların hamısı üzrə əlaqələr qurulsun və səmərəli istifadə edilsin. Bu sizin
ixtiyarınızdadır. Elə etmək olar ki, İranın imkanlarından Azərbaycanda istifadə edilsin.
Bilirəm ki, Azərbaycan 70 il rusların, Kommunist Partiyasının əlinin altında qalmışdır, indi isə müstəqillik
əldə edibdir. Biz də istəyirik ki, bu daha da inkişaf etsin. Əsas iş odur ki, dağılanlar yenidən qurulsun.
İranda iyirmi, on, beş min işçisi olan bəzi zavodlar var. Əgər lazım olsa, bu sahədə əməkdaşlıq etmək üçün
Sizin ixtiyarınızdayıq. Hər nə kömək lazımdır, etməyə hazırıq.
Xəzər dənizi bir dostluq dənizidir. İran və Azərbaycan neft, qaz, gəmiçilik sahələri üzrə əməkdaşlıq edə
bilərlər. İnşallah, gərək elə edək ki, bütün bu işlər yerinə düşsün, hər kəsin nə iş görməsini müəyyənləşdirək,
həmkarlıq edək.
Avtomobil sənayesinə aid mənim bir şəxsi təklifim vardır. O da EKO-nun iclası zamanı iştirakçı ölkələr
arasında müştərək bir iş görülməsinə aiddir. Keçən görüşlərdə qərara gəlinmişdi ki, İran ilə, Türkiyə ilə Pakistan
və bəzi ölkələr təyyarə istehsal etsinlər. Amma bu iş qabağa getmədi. Çünki o şirkətlər ki, gərək təyyarəni
alsınlar, onlar dövlətdən asılıdırlar. Amma avtomobil belə deyil, onu müstəqil alırlar. Avtomobil bazarı geniş bir
bazardır. Bu sahədə müştərək iş görmək lazımdır. Vacib deyil ki, bu iş ancaq bir ölkədə olsun. Avtomobil
istehsal edən zavodlar tikmək olar, iş görmək olar. Bu mənim təklifimdir və əgər razı olsanız, ikitərəfli iş
görməklə müəyyən nailiyyət əldə etmək olar. Əlbəttə, İran və Azərbaycan tərəfdən bəzi şirkətlər əlaqə qurublar,
həmkarlıq edirlər. Lakin işi genişləndirmək lazımdır.
Digər təklif ondan ibarətdir ki, gərək İran ilə Azərbaycan üçüncü bazarlarda müştərək işlər görsünlər. Yəni İranla
müştərək konsorsium, ya şirkət quraraq hər iki tərəf işə başlasın. Onların sahələri də çox müfəssəldir. Həm zavod
qurmaq, həm neft, həm qaz sahəsində müştərək çalışmaq mümkündür. Hər iki tərəfin iştirakı ilə digər ölkələrdə
müəyyən işlər görmək olar.
Mən Sizə zəhmət verdiyimə görə üzr istəyirəm. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla, cənab prezident Xatəminin bu dəvətini mən
qəbul edirəm. Mən mütləq Tehrana gələcəyəm, EKO zirvə görüşünü bir yerdə keçirəcəyik. Çünki biz bu
təşkilatı möhkəmləndirməliyik və çalışmalıyıq ki, bizim bütün əlaqələrimizin, xüsusən iqtisadi əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi üçün bu təşkilatdan səmərəli istifadə edək.
Orada, sərgidə də bunu dedilər, indi siz burada da məsələ qaldırdınız – bu vergi, rüsum məsələlərini. Mənə
belə gəlir ki, əgər biz EKO dövlətlərinə MDB dövlətləri ilə indi olan prinsipi tətbiq etsək, bu variant qəbul
oluna bilən bir variant olar. Mən bu barədə bizim Baş nazirə, nazirliklərə göstəriş verəcəyəm. Onlar da
fikirləşsinlər, hazırlaşsınlar. Bizim başqa təkliflərimiz vardır. İkiqat vergi ilə bağlı – məsələn, biz o məsələni də
qoyuruq ki, bu barədə işləri müəyyən qədər yüngülləşdirmək lazımdır. Hər halda, sizin təkliflərinizi də nəzərə
alaraq mən göstəriş verəcəyəm ki, bizimkilər də öz təkliflərini versinlər. Güman edirəm ki, biz Tehranda bu
barədə, bir neçə məsələ üzrə müəyyən bir razılığa gələ bilərik.
Digər məsələlər – hansılar ki, siz qaldırdınız və dünən mənə Baş nazir dedi ki, onun da yanında bu barədə
çox ətraflı danışmısınız – bunların hamısı mənim tərəfimdən bəyənilən məsələlərdir və bir çox sahələrdə
əməkdaşlıq etməliyik. İndi mən siz dediyiniz məsələlərin, sadəcə, hər birinə cavab vermək istəmirəm. Amma
demək istəyirəm ki, bu təklifləri prinsip etibarilə qəbul edirəm. Mən bizim Baş nazirə və nazirliklərə göstəriş
verirəm ki, bunların hər birini sizin nümayəndələrlə birlikdə ayrı-ayrı araşdırsınlar, təhlil etsinlər və bizim təkliflərimizi versinlər.
Mən bu gün sərgidə də dedim, indi də deyirəm ki, bizim siyasətimiz bundan ibarətdir ki, İran ilə bütün
əlaqələri gücləndirmək lazımdır, inkişaf etdirmək lazımdır. İqtisadi əlaqələr burada xüsusi yer tutur. O
cümlədən, Xəzər dənizi haqqında da – siz dəryayi-Xəzər deyirsiniz – mənə belə gəlir ki, bir çox işlər görmək
olar.
Məsələn, mənə bizim Baş nazir dedi ki, siz gəmiçilik barəsində, gəmi istehsalı barəsində də əməkdaşlıq
etmək istəyirsiniz. Bu da mümkündür. Bizim burada imkanlarımız vardır, gəmi təmiri zavodlarımız vardır, bundan
da istifadə etmək olar. Amma o iki təklif ki, var, sizin avtomobil sənayesinin bizim bəzi təşkilatlarla müştərək iş
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görməsi barədə – mən bunu dərhal bəyənirəm və bunların həyata keçirilməsi üçün lazım olan tədbirləri öz
tərəfimdən edəcəyəm, göstəriş verəcəyəm.
Bir sözlə, mən fikirlərimin çoxunu bu gün sərgini açanda dedim. Təkrar etmək istəmirəm. İran–Azərbaycan
əlaqələri genişlənməlidir, inkişaf etməlidir və bəzi ayrı-ayrı bədxahların, bizim əlaqələrə zərər gətirmək istəyən
qüvvələrin, yaxud da bunu mənfi şəkildə göstərmək istəyən qüvvələrin biz qarşısını almalıyıq.
Bilirsiniz, bizim yaşadığımız region indi dünyada çox böyük diqqət cəlb edir. İran da böyük bir dövlət kimi,
böyük iqtisadi potensiala malik olan ölkə kimi, böyük diqqət cəlb edir. İranın dostları da var, amma İranı
istəməyənlər də var.
Azərbaycan bir müstəqil dövlət olandan sonra, təbiidir ki, Azərbaycana maraq çox böyükdür. Çünki,
birincisi, Azərbaycanın çox əlverişli strateji mövqeyi var, yəni o, Şərqlə Qərbin, Asiya ilə Avropanın arasında
duran bir ölkədir və xüsusən Avropa ilə Asiya arasındakı nəqliyyat vasitələrinin keçəcəyi ən qısa bir yerdir.
Azərbaycan burada xüsusi yer tutur. Ondan sonra – Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının işlənilməsi, bunların
gələcək perspektivləri. Başqa cəhətlər də var: ona görə də bəzi qüvvələr ayrı-ayrı ölkələrdə məqalələrlə,
yazılarla belə bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, guya İran ilə Azərbaycan arasında əlaqələr soyuqdur. Soyuq deyil,
yaxşıdır, amma daha da isti olmalıdır.
Mən – Azərbaycanın prezidenti, Azərbaycanın siyasətini təyin edən və onu həyata keçirən adam belə
fikirdəyəm. Amma kənar adamlar çox şey deyə bilərlər. İndi biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hərə öz fikrini
deməyə haqlıdır, ixtiyarı var – yalan da olsa, doğru da olsa, düz də olsa, əyri də olsa. Ancaq biz bunlara fikir
verməməliyik. Biz əlaqələrimizi inkişaf etdirməliyik.
Mənim İrana rəsmi səfərim də gündəlikdə durur. Çünki mən prezident cənab Xatəmidən dəvət almışam. İndi bu
səfər də ortaya düşür. Ola bilər ki, mən bu il İrana iki dəfə səfər edim – bir dəfə EKO-nun zirvə görüşünə gəlim, bir
dəfə də rəsmi səfərə gəlim.
Q u l a m r z a Ş a f e i: İran Sizin öz evinizdir. Hər zaman gələ bilərsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ondan sonra da mən cənab Xatəminin Azərbaycana gəlməsini gözləyəcəyəm.
Bunlar – məsələn, sizin kimi nümayəndə heyətlərinin Azərbaycana gəlməsi, bizim nümayəndə heyətlərimizin
İrana getməsi, bizim Xarici İşlər naziri son vaxtlar İranda oldu, görüşlər keçirdi, sizin Xarici İşlər naziri bir
müddət bundan öncə gəlmişdi, indi Nyu-Yorkda İranın və Azərbaycanın Xarici İşlər nazirləri görüşüblər. Çünki
mən ora gedəndə ona göstəriş vermişdim ki, ola bilər, Nyu-Yorkda görüşlər çox olsun, amma mütləq İranın
Xarici İşlər naziri ilə görüş. O da görüşübdür, danışıbdır, geriyə dönəndən sonra mənə məlumat verəcəkdir –
yəni hesab edirəm, bütün bu vasitələrdən hər iki tərəf istifadə etməlidir ki, bizim əlaqələrimiz daha da geniş
olsun, daha da sıx olsun.
Cənab Şafei, mən sizinlə köhnə dostam.
Q u l a m r z a Ş a f e i: Naxçıvandan.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi düşünürəm ki, səkkiz il bundan öncə Naxçıvanda görüşdük və sizinlə ilk dəfə
Naxçıvana elektrik xəttinin çəkilməsini orada bayram etdik. Xatirinizdədir, biz nə ağır şəraitdə idik. Ancaq o
vaxt İrandan elektrik xəttini çəkdik və o bizə xeyli yardım etdi. Biz Türkiyədən bir elektrik xətti çəkdik, sonra
İrandan çəkdik və sizinlə birlikdə görüşdük.
Xatirindədir, getdik Şahtaxtıda Poldəşt körpüsünü açdıq və orada sərhədyanı bazar təşkil etməyə çalışdıq. O
günlər yadımdan çıxmır. Çünki o günlər Naxçıvan üçün və Naxçıvana başçılıq edən bir şəxs kimi, mənim üçün
ağır günlər idi, bizim üçün çox ağır günlər idi. Amma biz onları yaşadıq.
Məsələn, indi Naxçıvanda vəziyyət… Doğrudur, indi Naxçıvanın Azərbaycanla əlaqələri bir təyyarə
vasitəsilə, bir də ki, İran ərazisindən gedən avtomaşınların, avtomobillərin vasitəsilə olur. Başqa əlaqələrimiz
yoxdur. Ancaq İran ilə Naxçıvan arasındakı əlaqələr – ticarət əlaqələri, insanların gedib-gəlməsi–bunlar indi çox
yaxşı səviyyədədir və mən bunlardan məmnunam. Hesab edirəm ki, bu da İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf
etməsinə çox böyük kömək göstərir.
Mən 1994-cü ildə İrana gələndə, yadımdadır, siz məni müşayiət edirdiniz. İranda, Tehranda bir yerdə gəzirdik. Bunlar
hamısı xatirimdədir və ona görə də bütün rəsmi münasibətlərdən başqa, dostluq münasibətləri də yaranıbdır, şəxsi
münasibətlər, şəxsi məhəbbət yaranıbdır. Mən məmnunam ki, siz İran İslam Cümhuriyyətində yenə də nazirsiniz–keçmişdə kooperasiya naziri, indi sənaye naziri. Arzu edirəm ki, bundan da yüksək vəzifələrə çatasınız. Çünki bilirəm ki, siz
İran–Azərbaycan əlaqələrinin sağlam vəziyyətdə olmasına və inkişaf etməsinə can yandıran bir insansınız. Bu, həm İran
üçün lazımdır, həm də Azərbaycan üçün lazımdır. Mən sizi bir daha salamlayıram, sizinlə görüşməyimdən məmnun
olduğumu bir daha bildirmək istəyirəm. Sağ olun.
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NORVEÇİN "STATOYL" ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ OLAV FYELİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
29 aprel 2000-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab prezident, Azərbaycana xoş gəlmisiniz! "Statoyl" şirkəti ilə
Azərbaycanın əməkdaşlığı artıq böyük tarixə malikdir. Siz bu şirkətin yeni prezidentisiniz və Azərbaycana
gəlməyiniz çox yaxşıdır ki, həm görüşək, həm tanış olaq. Çünki indiyə qədər yaxşı işləmişik, bundan sonra da
yaxşı işləmək lazımdır.
Azərbaycanda tək "Statoyl" yox, Norveçin bir çox şirkətləri uğurla işləyirlər. Mən hesab edirəm ki, yaxşı
işləyirlər, onlar razıdırlar. "Statoyl"la da bizim əməkdaşlığımız bu gün də yaxşıdır, güman edirəm ki, gələcəkdə
də yaxşı olacaqdır. Buyurun.
Olav Fyel: Cənab prezident, çox sağ olun ki, məşğul olduğunuza baxmayaraq vaxt ayırıb bizi qəbul
edirsiniz. Bundan əvvəl də imkanım olmuşdu, Azərbaycana gəlmişdim və həmin səfərdən məndə çox gözəl
xatirələr qalmışdır. Bu müddət ərzində Azərbaycanda bir çox dəyişikliklər baş vermişdir. Eyni zamanda
Norveçdə də müəyyən dəyişikliklər olmuşdur. Yeni hökumətimiz təyin edilmişdir ki, onun da başçısı Sizin
köhnə dostunuz cənab Stoltenberqdir. O Sizə ən xoş arzularını yetirir və eyni zamanda bizim səfirimiz vasitəsilə
Sizə rəsmi məktubunu da göndərmişdir.
Olav Berstad (Norveçin Azərbaycandakı səfiri): Çox sağ olun, cənab prezident, Norveçin yeni baş naziri
öz şəxsi salamlarını və xoş arzularını Sizə yetirir. O, bundan əvvəl Azərbaycanda dörd dəfə olmuşdur, onunla
görüşlərinizin hər birini Siz xatırlayırsınız. Gördüyünüz kimi, bu, bizim hökumətin ən yüksək səviyyədə
Azərbaycana olan marağının ifadəsidir. Cənab Stoltenberq Sizə göndərdiyi məktubunda Azərbaycanla xüsusilə
enerji sahəsində olan əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirir və eyni zamanda Norveç şirkətlərinin Azərbaycana
sərmayə qoymasını, "Statoyl"un burada çalışmasını çox yüksək qiymətləndirir. O, həmçinin "Statoyl" şirkəti
prezidentinin Sizinlə bugünkü görüşünü də məktubda xatırladaraq, ümid etdiyini bildirir ki, bu görüş hər iki
tərəf üçün çox uğurlu olacaqdır. Eyni zamanda cənab Stoltenberq Sizin Norveçə səfərinizi, 1996-cı ilin aprel
ayında onunla birgə imzaladığınız bəyannaməni də xatırladır. Bu bəyannamənin yüksək səviyyədə yerinə
yetirilməsi hər iki dövlətin – Azərbaycanın və Norveçin arzusudur.
Sizin Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə biz 2000-2001-ci illər üçün Azərbaycanla Norveç arasında
əməkdaşlıq planını hazırlamışıq. Həmin planda inkişafını zəruri saydığımız sektorları xüsusi ayırmışıq. Biz
ümid edirik ki, baş nazir Rasizadənin Norveçə planlaşdırılmış səfəri zamanı bu sənəd imzalana bilər.
Məlum olduğu kimi, Norveç və Azərbaycan yalnız ikitərəfli əməkdaşlıq sahəsində deyil, eyni zamanda,
Avropa miqyasında da əməkdaşlıq edirlər. Elə bilirəm ki, həm Norveç, həm də Azərbaycan Avropanın kiçik
ölkələri kimi, Avroatlantik məkanında sabitliyin və sülhün təmin olunmasında müəyyən rol oynaya bilərlər.
Cənab Stoltenberq məktubunda eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunaraq qeyd edir ki, bu
münaqişə nəticəsində Azərbaycanın bir milyondan artıq qaçqını vardır. Baş nazirimiz məktubunda ümid etdiyini
bildirir ki, Siz zati-alilərinizin Ermənistan prezidenti ilə birbaşa görüşləriniz bu regionda tam sülhə nail olmağa
yardım edəcəkdir və o, həmin görüşlərin gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə inanır. Heç şübhə yoxdur ki, sülh
əldə edildikdən sonra işğaldan azad olunacaq ərazilərdə bərpa işlərinin görülməsi üçün Norveç öz kömək əlini
uzadacaqdır.
Sizə məlum olduğu kimi, bu ilin payızında Norveç Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına
öz namizədliyini irəli sürəcəkdir və biz Sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, Azərbaycan tərəfi Norveçin bu
səylərini dəstəkləyir. Daha sonra cənab Stoltenberq məktubunda may ayında olacaq ad gününüz münasibətilə
Sizi təbrik edir və sonda dostcasına öz əli ilə yazdığı sözlərlə Sizi Norveçə dəvət edir və ümid edir ki, öz
ölkəsində Sizi yenidən görəcəkdir. İcazə versəydiniz məktubu məmnunluq hissi ilə Sizə təqdim edərdim. Çox
sağ olun.
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab prezident, hörmətli səfir. Mənə çatdırdığınız fikirlərə, sözlərə görə sizə
təşəkkür edirəm. Bir də qeyd edirəm ki, Norveçlə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq geniş xarakter daşıyır.
"Statoyl" bu əməkdaşlığın təməlini qoyubdur. Ancaq ondan sonra əməkdaşlığımız genişlənibdir. "Statoyl"la
əməkdaşlıq bundan sonra daha da çox davam edəcəkdir.
Baş nazir cənab Stoltenberqlə biz həqiqətən bir neçə dəfə görüşmüşük. Həmin vaxtlar o, sizin ölkənin
energetika naziri idi. Deyə bilərəm ki, onunla görüşlərimiz rəsmi münasibətlərdən başqa şəxsi qarşılıqlı rəğbət
münasibətləri də yaratmışdır. O görüşləri mən çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Sonra o, vəzifədən getdi.
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Amma mən onunla daim maraqlanırdım. Norveçdən olan bir nümayəndə mənə dedi ki, o, gələcəkdə baş nazir
olacaqdır. Deməli, düzgün proqnoz vermişdi. Bu proqnoz yerinə yetdi. Mən onu bu münasibətlə təbrik etmişəm,
xoş arzularımı ona çatdırmışam. Onun mənə göndərdiyi bu məktuba görə təşəkkür edirəm. Səfirin bu məktub
haqqında verdiyi məlumatları mən çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Təbiidir ki, mən bu məktuba cavab
verəcəyəm və əməkdaşlığımızı da bütün sahələrdə davam etdirəcəyik. Bəli, bu məktubda o öz xətti ilə, öz əli ilə
yazısında məni Norveçə rəsmi səfərə dəvət edir. Mən bu dəvəti qəbul edirəm və mütləq onu həyata keçirməyə
çalışacağam.
Sizin ölkəniz çox gözəl ölkədir. Orada olduğum günlərdən mənim çox gözəl təəssüratlarım var. Həm Oslo
şəhəri, həm Stavanger şəhəri və xüsusən Slayter Platforması – bunlar hamısı mənim xatirimdədir. Güman
edirəm ki, yenidən gedib başqa yerləri də görmək pis olmazdı.
Sizin ölkənizdə mənim köhnə bir dostum var – Tur Heyerdal. Bu yaxın günlərdə o, mənə bir kitab,
məktub göndərmişdir. Bizim əlaqələrimiz yenə də davam edir. O, Azərbaycanda çox hörmətli bir insandır.
Beləliklə, Norveç və Azərbaycan dost ölkələrdir. Bizim əməkdaşlığımız çox uğurludur. Əməkdaşlığımızın
bundan sonra da uğurlu olması üçün, güman edirəm, siz də çalışacaqsınız və biz də çalışacağıq.
Mən bilirəm ki, sizin bir neçə konkret məsələləriniz var. Onları dinləməyə hazıram. Ancaq öncə mən
mətbuatı azad edirəm ki, siz öz fikirlərinizi sərbəst danışa biləsiniz.
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BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN II AVROPA DEPARTAMENTİNİN DİREKTORU
CON ODUNQ–SMİ BAŞDA OLMAQLA BU MALİYYƏ QURUMUNUN NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
1 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana yenidən xoş gəlmisiniz! Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycan
arasındakı əməkdaşlıq artıq böyük tarixə malikdir. Biz bu əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk və hesab edirik
ki, o daha da sürətlə inkişaf etməlidir.
Son illər Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz iqtisadi siyasətimizdə, maliyyə siyasətimizdə, iqtisadi
islahatların aparılmasında Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməkdaşlığımızın çox böyük əhəmiyyəti var.
Eyni zamanda, Beynəlxalq Valyuta Fondunun bizə göstərdiyi yardımları da qiymətləndiririk. Güman edirəm
ki, gələcəkdə də bizim əməkdaşlığımız uğurlu olacaqdır. Ona görə də sizin buraya yenidən gəlməyinizi
məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
Bilirəm ki, burada bizim Maliyyə Nazirliyi ilə, Milli Bankla, Baş nazirlə, digərləri ilə maraqlı görüşləriniz
olubdur. Mən də sizi dinləməyə hazıram.
C o n O d u n q – S m i: Çox sağ olun, cənab Prezident. Buraya yenidən gəlmək, həqiqətən, xoşbəxtlikdir.
Mənim son dəfə buraya gəlməyimdən, demək olar ki, iki il keçir. Lakin özümü elə hiss edirəm ki, heç vaxt
buradan uzaq düşməmişəm. Çünki həmkarlarım burada çox çalışıblar, sizin nazirlərlə, Milli Bankın rəhbəri ilə
görüşüblər. Biz də onlarla vaxtaşırı Avropada da, Vaşinqtonda da görüşmüşük. Ona görə də burada işlərin
gedişi haqqında tam məlumatım vardır.
Mən bilirəm ki, son iki il sizin üçün heç də asan illər olmamışdır. Hər şeydən əvvəl, neftin qiyməti aşağı
düşmüşdür. Baxmayaraq ki, son vaxtlar qiymətlər bir qədər yuxarı qalxıbdır, lakin neftin qiymətinin aşağı
düşməsi, ümumiyyətlə, iqtisadiyyata çox təsir edir. Ancaq xoşbəxtlikdən, sizin iqtisadi siyasətinizdə elə bir
böyük problem olmamışdır.
Deməliyəm ki, həm hökumətiniz, həm Maliyyə Nazirliyi, həm Milli Bankınız, həm də Baş nazir bizimlə
həmişə əla əməkdaşlıq etmişlər. Elə bilirəm, nəticə hər iki tərəf üçün xeyirli olubdur və indiyə qədər verdiyimiz
məsləhətlər, tövsiyələr Sizə də kömək edibdir.
Mən Sizinlə bir qədər spesifik məqamları müzakirə etmək istəyirəm və zənnimcə, bunları bir az sonraya
saxlaya bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, siz doğru dediniz, dünya bazarında neftin qiymətinin düşməsi çox ölkələrin
iqtisadiyyatına, o cümlədən bizim iqtisadiyyatımıza da mənfi təsir göstərdi. Ancaq, görünür, biz
iqtisadiyyatımızı elə qurmuşuq ki, mənfi təsir oldu, amma iqtisadiyyatımızda böyük, çətin dəyişikliklər olmadı.
Rusiyada olan iqtisadi böhran həm Rusiyanın özünün iqtisadiyyatına böyük zərər vurdu, həm də bir çox
MDB ölkələrinin və başqa ölkələrin iqtisadiyyatına zərər vurdu. Ondan öncə Cənub–Şərqi Asiyada olan iqtisadi
böhran bir çox ölkələrə zərər vurdu. Ancaq biz öz iqtisadiyyatımızı bütün bu təsirlərdən qoruyub saxlaya bildik.
Bu ona görədir ki, biz düzgün iqtisadi siyasət aparırıq, sizin məsləhətlərinizdən istifadə edirik və iqtisadi
islahatlar həyata keçiririk.
Düzdür, siz çox ölkələrə məsləhətlər verirsiniz. Rusiyaya və başqalarına da çoxlu məsləhətlər verirsiniz, bizə
də məsləhətlər verirsiniz. Amma onlar bu böhrana, neftin qiymətinin düşməsinə dözə bilmədilər. Biz dözdük.
Bununla mən özümüzü tərifləmək istəmirəm, sadəcə, bunu qeyd edirəm. Ancaq problemlərimiz çoxdur və mən
razıyam ki, bu barədə sizinlə ətraflı danışıqlarımız olsun.
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"BAKILI OĞLANLAR" ŞƏN VƏ HAZIRCAVABLAR KOMANDASININ KONSERTİNDƏN
SONRA KOMANDANIN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Respublika sarayı
5 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi təbrik edirəm, yenidən gözəl bir proqramla çıxış etdiniz. Anar deyir ki,
anşlaqla keçir, yəqin ki, başqalarına stimul vermək istəyirsiniz. Hər dəfə olduğu kimi, indi də çox gözəl çıxış
etdiniz. Mənim heç xatirimdə deyil ki, artıq beş il keçibdir. Beş ildir ki, siz inkişaf edirsiniz, istedadınız getgedə artır.
Burada daha çox rus dilində danışdınız, proqramın da çox hissəsi rus dilindədir. Amma Azərbaycan dili
tədricən tətbiq olunur, bu çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda çox adamlar iki dili – Azərbaycan və rus
dillərini bilirlər. Bununla belə, bizim ölkəmiz müstəqildir, suveren dövlətdir, dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir.
Mən rəhbər vəzifədə olan bütün işçilərimizə iki-üç dəfə xəbərdarlıq etmişəm – kim öz Azərbaycan dilini
öyrənməsə, onu işdən azad edəcəyəm. Yəqin Anar da deyə bilər ki, kim öyrənməsə, komandadan çıxaracaqdır.
Lakin birinci növbədə o özü öyrənməlidir, mənəvi hüququ olmaq üçün özü öyrənməlidir.
Çox yaxşı çıxış etdiniz. Baxıram, çox istedadlı uşaqlarsınız, yaxşı gənclərsiniz. Mənim aeroporta gəlməyimi
yaxşı göstərdiniz. (Murad Dadaşova müraciətlə): Sən idin, deyilmi? Hər şeyi yaxşı göstərirsən, amma boyun
mənimki qədər deyildir. Yaxşı göstərdiniz. Mən həmişə xaricə gedib-gələndə görürsünüz, ona görə də
göstərməyinizdə elə bir təəccüblü şey yoxdur.
A n a r M ə m m ə d x a n o v (Komandanın kapitanı, Milli Məclisin deputatı): Cənab Prezident, Siz
yumoru, parodiyanı həmişə normal qəbul edirsiniz. Bu bizim üçün doğrudan böyük şərəfdir. Həddindən artıq
böyük şərəfdir. Məmurlar yaxınlaşıb deyəndə ki, niyə bizə sataşmısınız, demişik ki, Prezident haqqında
danışanda o heç vaxt heç nə demir, siz nəyə görə belə narahatsınız?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu görəndə hamıdan çox gülürəm. İstəyirəm sizə bir fikir deyəm: Əvvəl
mənim barəmdə yumoru göstərin, sonra müxalifəti. Əgər onlar bir söz desələr, deyərsiniz ki, biz Prezidenti də
göstəririk, bərabərlik eləmişik.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Sizi zahirən göstəririk, onların isə içini. Bunlar ayrı-ayrı anlayışlardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Aşığı oynayan hansı idi?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Bəstəkar Süleyman Ələsgərovun nəvəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Allah ona rəhmət eləsin, yaxşı bəstəkar, yaxşı insan idi. Mən onunla 50-ci illərdən
yaxın tanış idim.
T a h i r v ə C a b i r İ m a n o v l a r: Babalarımızın Fəxri xiyabanda dəfn olunmasına görə Sizə
ailələrimiz adından minnətdarlığımızı bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs necə, mən eşidən kimi qəzetdə başsağlığı verdim, göstəriş verdim ki, Fəxri
xiyabanda dəfn olunsun. Yaxşı bir insan, yaxşı bəstəkar idi. Mən onu hər dəfə görürdüm, çox sağlam idi. Amma
nədənsə, birdən, qəfildən oldu.
T a h i r İ m a n o v: Nənəmiz rəhmətə getdi, bir ay sonra isə babamız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nənənin adı gərək ki, Ağgül idi, yadımdadır. Siz onun qızının uşaqlarısınız? Çox
yaxşı. İstedadlı uşaqlardır, bunların üstünlüyü ondadır ki, həm Azərbaycan dilində, həm də rus dilində eyni
səviyyədə danışırlar.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Şuşada böyüyüblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma rus dilini də yaxşı bilirlər.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: (Elçin Bağırzadəni dövlətimizin başçısına təqdim edərək): Bizim yeni opera
səsimizdir.
H e y d ə r
Ə l i y e v: Doğrudan, sizin yaxşı səsiniz də var, Bilalı keçəcəksiniz. O indi sizin
komandadadır?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Bəli. Bilalı Amerikaya aparmışdıq. Orada muğam nömrəsini göstərəndə
zəncilər məəttəl qalmışdılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: İlham haradadır, buraya gəl. Mən onu bir də öpürəm ki, gələn dəfə daha yaxşı
göstərsinlər.
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Sizi bir də təbrik edir, yeni uğurlar arzulayıram. Sözünüzün üstündə durun – dediniz ki, qalib gələcəksiniz.
Deyiləni həyata keçirmək, verilən sözü yerinə yetirmək lazımdır. Mən buna ümid bəsləyəcəyəm. Yaxşı
kollektiv yaranmışdır. Siz səhnədə düzüləndə görünür ki, çox böyük kollektivsiniz. Daha da sıx birləşməyə
çalışın. Azərbaycanda sizin böyük nüfuzunuz var, məşhursunuz. Konsertiniz anşlaqla keçir, hamı gülür. Mən
özüm o qədər güldüm ki, gözlərim yaşardı. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
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YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI SİYASİ ŞURASININ İCLASINDA NİTQİ
Bakı,
Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrı
6 may 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvləri!
Bu gün həqiqətən əlamətdar bir gündür. Biz partiyamızın qurultayından keçən dövrə müəyyən qədər
yekun vururuq, Siyasi Şuranın ilk iclasını keçiririk. Partiyanın hər bir üzvü üçün onun partiyaya mənsubiyyətini
təsdiq edən partiya vəsiqələri təqdim olunacaqdır.
Ən əsası odur ki, bizim partiyamız birinci qurultaydan sonra daha da fəallaşıbdır. Sayca artıb, hesab edirəm
ki, keyfiyyətcə də artıbdır. Bunlar hamısı sevindirici hallardır. Ancaq – bu barədə qurultayda da danışılmışdı, bu
gün də demək istəyirəm – bizim partiyanın qarşısında çox böyük vəzifələr durur. Partiyanın hər bir üzvü,
xüsusən partiyanın rəhbər orqanları – idarə heyəti, Siyasi Şura, yerlərdə partiyanın orqanları gərək bu vəzifələri
ardıcıl olaraq həyata keçirsinlər.
Bizim partiyanın həm proqramı, həm nizamnaməsi, həm də birinci qurultayda aparılmış müzakirələr,
danışıqlar – bunlar hamısı eyni məzmundadır. Bu da ondan ibarətdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranandan
onun məqsədi Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, demokratiya yolu ilə getməsi, insan hüquqlarının tam
qorunması, Azərbaycanda iqtisadi islahatların aparılması, bazar iqtisadiyyatının yaranması və inkişaf etməsindən,
beləliklə də Azərbaycanın demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət olaraq Dünya Birliyində özünə layiq yer tutmasından
ibarətdir. Partiyanı yaradan zaman da biz bu məqsədlərimizi partiyanın proqramında, nizamnaməsində əks etdirmişdik
və ondan sonrakı dövrdə də bu istiqamətdə fəaliyyət göstəririk. Yəni partiya bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir.
Beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyasının həm siyasi xətti, həm də əməli fəaliyyəti Azərbaycanda mövcud
olan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin siyasi xətti və əməli fəaliyyəti ilə eynidir.
Ancaq bu o demək deyil ki, biz bu proqramı bəyan edərək, onun Azərbaycanda dövlət tərəfindən həyata
keçirilməsində bir çox nailiyyətlər əldə edərək, hesab etməliyik ki, hər şeyə nail olmuşuq.
Bizim qarşımızda, yəni Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin qarşısında bu yolla getmək üçün və tamamilə
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, demokratik cəmiyyət yaratmaq üçün hələ çox işlər
görmək vəzifəsi durur. Bu proses heç vaxt qurtarmayacaqdır. Çünki insan cəmiyyəti canlı bir orqanizm olduğu
kimi, bu proses də canlı bir prosesdir. Müəyyən mərhələyə çatandan sonra heç vaxt dayanmaz, hesab edilməz ki,
bəli, artıq bir məsafəyə çatdıq və hər şeyi həll etmişik. Bu heç vaxt heç bir ölkədə olmayıb və bizim ölkədə də
olmayacaqdır.
Ancaq, təbiidir ki, yeni müstəqil dövlət kimi, ölkəmizdə demokratiyanın qurucusu olaraq gənc bir dövlət
kimi, biz nə qədər sürətlə hərəkət etsək, o qədər də çox şeylərə nail olacağıq. Bu baxımdan partiyanın qarşısında
duran vəzifələr – bu gün də dedim, bunların bir hissəsi həll olunubdur – Azərbaycan dövlətinin, bugünkü
iqtidarın qarşısında duran vəzifələrlə eynidir. Mən hesab edirəm ki, bu yol bizim üçün müqəddəs yoldur, bu
yolla bu gün də gedirik, gələcəkdə də gedəcəyik. Partiyamızın genişlənməsi, partiyamıza yeni üzvlərin daxil
olması da yalnız bu prinsiplər əsasında və onlara uyğun olmalıdır.
Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yaranandan indiyə qədər, xüsusən 1993-cü ildən
sonra bu sahədə çox iş görübdür. Bizim əldə etdiyimiz, dövlətin əldə etdiyi bu nailiyyətlərdə Yeni Azərbaycan
Partiyasının çox dəyərli payı var. Ancaq bunlar bugünkü mərhələyə qədər olan məsələlərdir. Bundan sonra
dövlətin qarşısında duran vəzifələr eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında duran vəzifələrdir.
Bizim siyasi xətt-hərəkətimiz, dövlətin daxili və xarici siyasəti eynən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi xəttidir.
Bu siyasi xətti də daim inkişaf etdirmək lazımdır.
Bu baxımdan, yeni seçilmiş idarə heyəti, Siyasi Şura, yerli partiya təşkilatları, onların rəhbərləri əvvəlkindən
çox iş görməli və daha da fəal olmalıdırlar. Əgər bizim partiyanın ötən dövrdəki tarixini müəyyən dərəcədə
təhlil etsək, biz onu yaradanda, bəllidir ki, hakimiyyətdən çox uzaq idik, ağır şəraitdə yaratmışdıq. Ancaq bu
partiyanı çox inamla yaratdıq.
1993-cü ildən sonra partiyanın sədri, Azərbaycanın prezidenti, dövlət başçısı çox ağır, çətin bir dövr yaşadı,
ölkəmizi böyük fəlakətlərdən qurtardı. Təbiidir ki, bu dövrdə də Yeni Azərbaycan Partiyası, onun üzvləri
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dövlətlə bir yerdə idilər və biz hamımız birlikdə bu məsələləri həyata keçirtdik. Bu dövrdə də Yeni Azərbaycan
Partiyası daha da saflaşmış, inkişaf etmiş, genişlənmişdir.
Ancaq qurultay Yeni Azərbaycan Partiyasının həyatında yeni bir mərhələ açdı. Birincisi, qurultayın özünün
keçirilməsi yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır. İkincisi, biz qurultayda böyük tərkibli Siyasi Şura seçdik, idarə
heyəti seçdik. Üçüncüsü, partiyanın əməli fəaliyyəti, yəni cari işləri ilə daim məşğul olmaq üçün partiyanın sədr
müavinlərindən əlavə, daimi fəaliyyət göstərən icra katibi seçdik. Bunlar hamısı təşkilati nöqteyi-nəzərdən
partiyanın strukturunu müəyyən qədər yeniləşdirdi, eyni zamanda partiyanın fəaliyyətinin daha da səmərəli
olması üçün çox gözəl əsas yaratdı. Burada Əli Əhmədovun verdiyi məlumat da onu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında bu barədə qəbul etdiyimiz qərarlar həqiqətən zəruridir və öz nəticəsini verir.
Partiyanın rəhbər orqanlarına seçilmiş adamların gərək hamısı bu məsələdə çox fəal olsunlar, partiya işi ilə
daim məşğul olsunlar, partiyanın işini ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli iş hesab etməsinlər. Bizim ilk
konfransımızda seçdiyimiz Siyasi Şura həm sayca az idi, həm də, təbii ki, seçdiyimiz o dövrlə əlaqədar olaraq,
onun o qədər də böyük fəallığını təmin edə bilmədik.
İdarə heyəti yaxşı tərkibdə idi. Ancaq mən bu gün açıq deməliyəm ki, idarə heyətinin bir qismi passivlik
göstərirdi, bir qismi də partiyanın işlərini aparmırdı. Yəni o zamanlar, belə bir dövrdə və ümumiyyətlə,
Azərbaycanda 1993-cü il, ondan sonrakı illər və ölkəmizdə gedən proseslər nə qədər ağır, çətin olduğu halda –
siz xatırlayırsınız – o dövrdə belə vəziyyət bizim ümumi işimizə xeyir verməyərək bəlkə də müəyyən qədər təbii
idi. Xüsusən ona görə də mən partiyanın sədri kimi, bu ağır işlərlə çox məşğul olduğum üçün bu məsələlərə o
qədər də müdaxilə etmək imkanına malik deyildim. Ancaq bunlar hamısı təbiidir: heç bir siyasi təşkilat yaranan
kimi çox mütəşəkkil olmur, bir təşkilatlanma dövrü olur. Bu dövrü də bizim Yeni Azərbaycan Partiyası keçdi –
birinci qurultaya qədərki dövrü keçdi və birinci qurultaydan sonra həm təşkilatlanmanı, həm mütəşəkkilliyi,
həm də fəallığı təmin etmək üçün bütün imkanlar yarandı. Bu imkanlardan indi bizim partiyanın hər bir üzvü və
xüsusən partiyanın rəhbər orqanlarına daxil olanlar gərək çox səmərəli istifadə etsinlər.
Bir sözlə, mən sizin hamınızı Yeni Azərbaycan Partiyasının işlərində fəallığa dəvət edirəm. Hesab edirəm ki,
qurultaya qədər bəzi partiya üzvləri tərəfindən, yaxud da ki, rəhbər orqanlara daxil olan şəxslər tərəfindən
müşahidə olunan passivlik bundan sonra yolverilməzdir. Hərə öz sahəsi ilə ciddi məşğul olmalıdır. Amma təkcə
öz sahəsi ilə yox, hərə bizim partiyanın ümumi problemləri ilə yaşamalıdır və çalışmalıdır ki, partiyanın işinin
inkişaf etdirilməsi, gücləndirilməsi üçün əlindən gələni etsin. Mən ümidvaram ki, bunlar hamısı olacaqdır və bu
ümidlərlə də mən sizə deyirəm.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda dövlətin qarşısında duran vəzifələr eyni zamanda Yeni Azərbaycan
Partiyasının qarşısında duran vəzifələrdir. Doğrudur, dövlətin çox problemləri var, çox böyük problemləri var.
Bunların hamısı ilə Yeni Azərbaycan Partiyası məşğul ola bilməz. Ancaq eyni zamanda Yeni Azərbaycan
Partiyası dövlətin bir çox istiqamətlərdə fəaliyyətinin daha da uğurlu olması üçün öz xidmətlərini göstərə bilər.
Bunlardan ən əsası Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyin qorunub saxlanmasıdır, Azərbaycanda
demokratiyanın inkişaf etdirilməsidir, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin daha da inkişaf etməsidir, siyasi
plüralizmin, söz azadlığının təmin olunmasıdır. Bu hesabdan partiya çox şeyləri öz təşəbbüsünə götürməlidir,
çox şeylərdə təşəbbüs göstərməlidir. Bir çox hallarda bizim partiya üzvləri, yaxud təşkilatları dövlətin gördüyü
işlərin uğurlu olduğunu görərək, «onsuz da bunu dövlət edəcəkdir, iqtidar edəcəkdir, mənim burada iştirakıma o
qədər ehtiyac yoxdur, ya lazım deyildir» deyə düşünürlər. Yaxud da bəziləri hesab edirlər ki, özlərini əziyyətə
salmaq lazım deyil, hər şeyi dövlət edəcəkdir.
Təbiidir ki, dövlətin bir çox vəzifələri vardır. Bizim partiyanın üzvləri mənsub olduqları dövlət
qurumlarında, yaxud da ki, təşkilatlarında öz fəallığı ilə bu dövlət işlərinin daha da uğurlu olmasını təmin edə
bilərlər. Elə sahələr də var ki, burada onların imkanları yoxdur. Amma əsas sahədə, yəni bizim hüquqi,
demokratik dövlət quruculuğu prosesində, ölkəmizdə demokratiyanın inkişaf etdirilməsi prosesində, ölkəmizdə
insanların demokratiyanı dərk etməsində və demokratiyanı təhrif edənlərə qarşı, demokratiya anlayışından suiistifadə edənlərə qarşı, demokratiya adı ilə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyənlərə qarşı və
başqa bu cür qüvvələrə qarşı partiya çox fəal olmalıdır. Partiya burada artıq özünü qabağa verməlidir və
iqtidarın, dövlətin kölgəsində durmamalıdır.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, Azərbaycan demokratik bir cəmiyyət yaradıbdır. Azərbaycan dövləti
demokratik bir cəmiyyət yaradıbdır. Bu demokratik cəmiyyətdə demokratiyanın tələb etdiyi bütün amillər
mövcuddur: söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insanın bütün azadlıqları, vicdan azadlığı, ayrı-ayrı siyasi təşkilatlar
yaratmaq, partiyalar yaratmaq, tamamilə sərbəstlik – yəni demokratiyanın tələblərinə uyğun olan bütün amillər
Azərbaycanda bu gün mövcuddur. Bəlkə də ölkəmizi bizimlə bərabər müstəqillik əldə etmiş başqa ölkələrlə
müqayisədə, yəni Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrlə müqayisə edəndə burada bu azadlıqlar daha
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da çox yer alıbdır. Əgər elə olmasaydı Azərbaycanda bu qədər siyasi partiya olmazdı, Azərbaycanda mətbuat bu
qədər azad olmazdı, qəzetlər bu sayda olmazdı və qəzetlərə, mətbuata bu qədər azadlıq verilməzdi. Yəni «bu
qədər» deyəndə, bu azadlıq hədsizdir. Hansı siyasi təşkilat hansı fikri irəli sürürsə, hansı fikri qəbul edirsə, onun
qarşısı nəinki alınmır, buna heç kəs mane olmur. Hansı qəzet nə yazırsa-yazır, heç kəs ona mane olmur. Kim
cəmiyyətdə hansı dünyabaxışına malikdirsə, ona heç kəs bir söz demir. Bunlar hamısı demokratiyanın
Azərbaycanda mövcud olmasıdır.
Ancaq burada o tərəfini də demək lazımdır ki, heç bir şey ifrat dərəcəsinə çatdırılmamalıdır. Dünyada
demokratiya sahəsində inkişaf etmiş ölkələri biz görürük. Orada bir tərəfdən, çox demokratiya təcrübəsi var,
ikinci tərəfdən də, demokratiya tərbiyəsi var, demokratiya mənəviyyatı var, demokratiya əxlaqı var.
Demokratiya əxlaqsızlıq demək deyil. Demokratiya mənəviyyatsızlıq demək deyil. Demokratiya qanunları
pozmaq deyil. Demokratiya qanun çərçivəsində olmalıdır.
Dövlətin vəzifəsi ölkədə qanunun aliliyini təmin etməkdir, insanların hüquq bərabərliyini təmin etməkdir,
insanların azadlığını təmin etməkdir. Vətəndaşın da vəzifəsi bütün hərəkətləri, bütün fəaliyyəti, işləri qanunun
çərçivəsində görməkdir. Bax, belə olan halda – bir tərəfdən, dövlət qanunun aliliyini təmin edirsə və ikinci
tərəfdən, hər bir vətəndaş öz həyat tərzi ilə, davranışı ilə, fəaliyyəti ilə qanunun aliliyinin təmin olunmasına öz
payını verirsə və qanunun aliliyindən istifadə edərək öz hüquqları çərçivəsində fəaliyyət göstərirsə, onda demokratiya həqiqi demokratiyadır.
Demokratiya heç də xaos demək deyil, özbaşınalıq demək deyildir. Əgər elə olsa, onda dövlət olmaz. Elə
olsa, onda qanun lazım deyil. Bunlar ümumiyyətlə, çox aydın məsələlərdir. Ancaq ola bilər ki, bizim ölkəmiz
bütün bu prosesləri indi az bir zamanda həyata keçirdiyinə görə, bu sahədə gənc olduğuna görə, bəlkə də bu
eybəcərliklər müəyyən qədər təbii qəbul edilə bilər. Ancaq eyni zamanda, bunlar get-gedə islah olunmalıdır.
Yəni Azərbaycanda demokratik cəmiyyət eyni zamanda yüksək mənəviyyata, yüksək əxlaqa, yüksək siyasi
mənəviyyata, yüksək siyasi əxlaqa layiq, malik olmalıdır.
Bütün bu işlərdə bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri aktiv fəaliyyət göstərməlidirlər. Bu prosesin
sağlam məcrada inkişaf etməsinə hərə öz payını verməlidir və bunları edərək, təbiidir ki, Yeni Azərbaycan
Partiyasının mövqelərini müdafiə etmək, dövlətin mövqelərini müdafiə etmək və ölkəmizdə qanunu pozan,
yaxud demokratiya prinsipindən sui-istifadə edən və ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrə qarşı
Yeni Azərbaycan Partiyası öz fəaliyyətini göstərməlidir. Bunlar hamısı siyasi fəaliyyətdir, ictimai fəaliyyətdir.
Demək, beləliklə, siyasi-ictimai nöqteyi-nəzərdən Yeni Azərbaycan Partiyası daha da fəal olmalıdır.
Bu il Azərbaycanda yeni parlament seçkiləri olacaqdır. Çünki Milli Məclisin Konstitusiya ilə müəyyən
edilmiş beş illik səlahiyyəti payızda bitir. Dünən Milli Məclisdə seçki qanunu və Mərkəzi Seçki Komissiyası
haqqında qanunda dəyişikliklər edilməsi barədə müzakirələr başlanıbdır. Güman edirəm ki, müzakirələr
konstruktiv prinsiplər əsasında, konstruktiv şəraitdə, təbiidir ki, demokratiya şəraitində keçəcəkdir və Yeni
Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisdə olan nümayəndələri də bu qanunların tam demokratik olması uğrunda,
eyni zamanda Azərbaycanın bugünkü reallığının əks etdirilməsi prinsipləri əsasında bu qanunların müzakirə
olunmasına və qəbul edilməsinə öz xidmətlərini göstərəcəklər.
Ancaq qanunların qəbul olunması bu işin başlanğıcıdır. Payızda seçkilər keçiriləcəkdir. Azərbaycanda siyasi
partiyalar sayca çoxdur. Ancaq siyasi partiyalar heç də Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir hissəsini əks
etdirmir. O cümlədən, ən böyük siyasi partiya – Yeni Azərbaycan Partiyası, 180–200 minə qədər üzvü olan bu
siyasi partiya Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının, yəni seçmək hüququna malik olan vətəndaşlarının
çoxluğunu, yaxud əksəriyyətini təmsil etmir. Çünki bu təbiidir və belə də olmalıdır. İndi ölkələr var ki, onlarda
əlli ildir, yüz ildir demokratiya prinsipləri hökm sürür, orada əhali çox siyasiləşibdir və partiyalar əhalinin,
demək olar ki, əksər hissəsini təmsil edir. Bir ölkədə parlamentdə beş partiya, bəzi ölkələrdə iki, üç partiya var.
Amma bizdə – Azərbaycanda, yenə də deyirəm, partiyaların sayı böyük demokratiya yolunu çoxdan keçmiş
ölkələrə nisbətən həddindən artıq çoxdur. İndi bəzən 10–15 adam bir yerə yığışır, partiya yaradır. Eləcə də
qəzetlərin sayı çoxdur. Amma partiyaların hamısı, o cümlədən, Yeni Azərbaycan Partiyası bütün cəmiyyəti
təmsil etmir. Bizim cəmiyyətdə heç bir siyasi partiyaya mənsub olmayan vətəndaşlar əksəriyyət təşkil edir.
Ona görə də partiyaların heç biri bizim cəmiyyətdə hökm edə bilməz. O cümlədən, Yeni Azərbaycan
Partiyası da heç bir hökm edə bilməz. Amma hər bir partiya özünə üzvlərindən savayı nə qədər tərəfdar cəlb edə
bilsə, yəni o partiyaya nə qədər çox rəğbət göstərən, dəstək verən olsa, o partiyaların nümayəndələri də, təbiidir
ki, parlament seçkilərində uğur qazanacaqlar və parlamentə seçiləcəklər.
Yeni Azərbaycan Partiyası sayca çoxdur, amma eyni zamanda, artıq ölkəmizdə – Azərbaycanda böyük
hörmət qazanmış bir partiyadır. Məsələn, çox adamlar, çox vətəndaşlar var ki, onlar partiyaya daxil deyillər və
özlərini təşkilati nöqteyi-nəzərdən partiya ilə bağlamaq istəmirlər. Ancaq onlar Yeni Azərbaycan Partiyasının
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tərəfdarı, Azərbaycanın bugünkü iqtidarının tərəfdarıdırlar. Əgər belə olmasaydı son yeddi ildə Azərbaycan bu
ağır proseslərdən keçərək indiki səviyyəyə gəlib çıxa bilməzdi.
Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası payızda keçiriləcək parlament seçkilərinə gərək ciddi hazırlaşsın.
Hazırlaşma da ondan ibarət olmalıdır ki, yerlərdə müəyyən etmək lazımdır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası nə cür,
hansı vasitələrlə – təbii ki, təbliğati vasitələrdən, siyasi vasitələrdən istifadə edərək – seçki prosesində iştirak
edəcək və Milli Məclisin tərkibində öz üzvlərinin təmsil olunmasına nail ola biləcəkdir.
İndi bizim partiyanın qarşısında duran əsas vəzifə budur. Ancaq mən bu vəzifəni sizə deyərək, xəbərdar
etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda indiyə qədər olan seçkilər də demokratik keçibdir. Başqa fikirlərin əsası
yoxdur. İndiyə qədər olan seçkilər demokratik keçib və keçən parlament tam demokratik seçilibdir. Əgər
demokratik seçilməsəydi, o qədər müxalifət nümayəndələri və o qədər də bitərəf nümayəndələr indi Milli
Məclisin tərkibində olmazdı. Ancaq beş il keçəndən sonra, beş illik təcrübə əldə edəndən sonra, beş il demokratiya yolu ilə gedəndən sonra, təbiidir ki, bu seçkilər demokratiyanın səviyyəsi nöqteyi-nəzərindən keçən
seçkilərdən qat-qat üstün olmalıdır. Ona görə yox ki, keçən seçkilər – indi bəzi qüvvələrin dediyi kimi –
demokratik olmayıbdır, amma demokratik olubdur.
Bilirsiniz, demokratiyanın son həddi yoxdur. Bax, bu prinsipi əsas tutaraq gərək bizim partiyamız arxayın
olmasın ki, partiya böyük partiyadır, partiya hörmətli partiyadır, partiya iqtidardadır, Azərbaycan prezidenti bu
partiyanın sədridir. Bax, bu arxayınçılığı kənara qoymaq lazımdır və seçkilərdə işləyən bütün qüvvələrlə bərabər
şəraitdə, bərabər hüquqda bizim partiya öz nümayəndələrinin Milli Məclisdə təmsil olunmaq üçün seçilməsinə
çalışmalıdır. Bu, indiki mərhələdə qarşıda duran əsas vəzifədir və bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün bizim
partiyamız, partiyanın təşkilatları, partiyanın hər bir üzvü Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi nailiyyətləri təbliğ etməlidir, bu nailiyyətlərin əldə olunmasında dövlətin, partiyanın xidmətlərini göstərməlidir.
İndi müxalifətdə olan qəzetlər əksəriyyət təşkil edir, amma qüvvələr yox. Qüvvələr azlıq təşkil edir, amma
qəzetlər əksəriyyətə malikdir. Onlar ağa qara deyirlər, qaraya da ağ deyirlər. Amma onlara cavab vermək
lazımdır. Cavab da elə hay-küylə yox, hansısa bir sərt üsul ilə yox, arqumentlə, konkret faktlarla verilməlidir.
On gün bundan öncə mənə Azərbaycanın sosial–iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar böyük bir arayış verdilər.
Deyəcəyəm bu günlərdə onu mətbuata versinlər. Siz ondan da istifadə edə bilərsiniz. Azərbaycanda çox
problemlər var və onları heç kəs inkar etmir. Ancaq Azərbaycanın sosial–iqtisadi inkişafının göstəriciləri
Azərbaycanla eyni səviyyədə olan, yəni eyni vaxtda dövlət müstəqilliyi əldə etmiş, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə
daxil olan ölkələrlə müqayisədə hamısından yüksəkdir. Bunu bu günlərdə Beynəlxalq Valyuta Fondunun burada
olan nümayəndələri bir daha göstərdilər – çünki o rəqəmlər, başqa ölkələrin rəqəmləri onların əlində var –
hamısından yüksəkdir.
Eyni zamanda, əlbəttə ki, hələ bir çox problemləri həll etməmişik. Amma bunları həll etməyə bizim böyük
imkanlarımız var. Bizə bərabər ölkələr var ki, orada səkkiz aynan maaşlar verilmir, doqquz aynan pensiyalar
verilmir. Hətta dövlət orqanlarında, məsələn, polis orqanlarında, orduda olan zabitlər dörd-beş aynan maaş
almırlar. Biz bunları təmin edirik. Mən bununla onu demək istəmirəm ki, bunlar Azərbaycanda əhalinin
hamısının sosial-iqtisadi vəziyyətini istənilən səviyyəyə qaldırıbdır. Amma hər şey müqayisə ilə ölçülür,
qiymətləndirilir. Müxalifətdə bəziləri deyirlər ki, onu niyə etmədilər, bunu niyə etmədilər? O sözləri deyən
adamlar özləri anlamırlar ki, onu nə cür etmək olar. Başa düşürsünüz. «Niyə sənaye müəssisələri istənilən
səviyyədə işləmir?» Bu sözləri deyən adamların heç birinin sənaye işi ilə, sənaye müəssisəsi ilə heç bir tanışlığı
yoxdur, bəlkə kitablardan da oxumayıbdır. Amma bu sənaye müəssisələrinin işini bilən adamlar bu gün bizim
hakimiyyət orqanlarında çalışırlar.
Bu sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti 70-ci illərdə mənim Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdə yaranıbdır.
Əgər o vaxt biz bunları tikib, yaradıb çox gözəl, səmərəli istifadə edə bilmişiksə, indi niyə etmirik? Sumqayıtda
boru-prokat zavodu var. Bu təxminən 1953–1954-cü illərdə tikilməyə başlanıbdır. 70-ci illərdə o zavodun bir
çox problemləri var idi. Biz bunları həll etdik. Orada səkkiz, doqquz, bəzən on min adam işləyirdi. Metalı
əritmək, borunu qaynaq etmək, filan etmək – bu, böyük bir proses idi. Oraya çox yüksək səviyyəli avadanlıq
lazım idi.
Məni düzgün başa düşün. Məsələn, mən özüm şəxsən bu prosesi əvvəldən-axıra qədər bilirəm. Çünki mən
dəfələrlə bu zavodun problemlərinin həll olunması üçün lazımi müzakirələr aparmışam, mütəxəssislərlə
danışmışam, getmişəm, görmüşəm – hansı sex nə iş görür, hansı sexin işləməsi üçün nə lazımdır. Orada marten
peçləri var. Hələ 70-ci illərdə marten peçlərinin bəziləri köhnəlmişdi. Artıq o vaxtlar elektrik peçləri daha səmərəli
idi. Ona görə də biz öz tələbatımızı təmin etmək üçün – özümüz üçün, ola bilər, orada beş-altı elektrik peçi qoyacaqdıq – həm də bütün SSRİ-nin tələbatını təmin etmək üçün burada – «Azelektroterm» zavodunda böyük-böyük
sexlər yaratdıq. Həmin o elektrik peçlərini yaratmaq üçün.
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Bu çox ağır bir prosesdir. Sexləri qurduq, binalar qurduq. Mən Azərbaycandan gedəndən sonra bu bir az
davam etdi. Amma Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra bu tamamilə dağıldı. İndi həmin o qurğuların bəzilərini biz
özəl sektora veririk ki, onların içərisində işlər görsünlər.
Demək, biz o peçləri də istehsal edirdik. Onların alınıb gətirilməsi də çox baha idi. Həmin o 70-ci illərdə
artıq köhnəlmiş marten peçləri indi daha da köhnəlibdir. Bu, zavodun vəziyyətinin bir tərəfi. O biri tərəfini
götürsəniz, o vaxtlar biz o boruları istehsal edirdik, Sovetlər İttifaqının müxtəlif yerlərinə göndərirdik və biz heç
bilmirdik ki, bu hara gedəcəkdir. Çünki mərkəzdən ayrılırdı. Bəli, Sumqayıt zavodunda istehsal olunan borular
filan vilayətdə filan zavoda gedəcəkdir, filan vilayətdən filan yerə gedəcəkdir. Bu bizim problemimiz deyildi.
Amma indi, təsəvvür edin, bizim yeni peçlərimiz də olsa, o zavodun vəziyyətini bərpa etmiş olsaq belə, indi
orada o boruları istehsal etmək üçün metal lazımdır.
Bizim Daşkəsən filiz yataqlarımız var. Biz oradan müəyyən qədər filiz çıxarırdıq və Rustaviyə göndərirdik.
Onlar onu əridirdilər, polad edirdilər, sonra bizə – Sumqayıta verirdilər. Biz də bunu boru edirdik. İndi bunlar da
mümkün deyil. Amma o da bizim xammalın az bir hissəsini təşkil edirdi. Əksəriyyətini Rusiyadan alırdıq. İndi
xammal da almaq mümkün deyil. Üçüncüsü, yaxşı, bunu da tapdıq. Bazar? O vaxtkı bazar indi yoxdur. Mən
deyirəm, o vaxt bu bizim üçün heç problem deyildi. Mən o vaxt Azərbaycanın başçısı kimi, heç vaxt narahat
olmurdum ki, burada istehsal olunan məhsul hara gedəcəkdir. Çünki bunlar hamısı mərkəzdən müəyyən
olunurdu. İstehsal olundu getdi. Adətən, bəzən deyirdilər ki, keyfiyyət yaxşı olsun. Bəli, keyfiyyət üçün tənqid
edirdilər, çalışırdılar ki, keyfiyyəti düzəldək. Biz də çalışırdıq keyfiyyəti artıraq. Amma indi bunların hamısı da
olsa, bəs bazar?
Xatirimdədir, o vaxtlar Sovetlər İttifaqında bir çox, xüsusən Uralda, Ukraynada boru-prokat zavodları var
idi. Sovetlər İttifaqında onlara çox böyük ehtiyac var idi. Ancaq ən keyfiyyətli boruları o vaxtlar Sovet İttifaqı
Avstriyadan alırdı. Yəni özü öz tələbatını təmin edirdi, amma tam təmin edə bilmirdi. Bu bir. İkincisi də, yer var
idi ki, orada yerli istehsaldan gəlmiş borulardan istifadə edilirdi, amma yer də var idi ki, daha yüksək keyfiyyətli
boru lazım gəlirdi. Avstriyada istehsal olunan boruların keyfiyyəti isə Sovetlər İttifaqının hər yerində – əsasən
Uralda çox keyfiyyətli istehsal var idi – istehsal olunandan da qat-qat üstün idi.
İndi bunlar hamısı pozulubdur. Belə bir vəziyyətdə küçədə qışqırmaq olar – «Nə üçün bu zavod işləmir?». Bəli,
orada işsizlər də var – bu bizi narahat edir, incidir – maaş da almırlar. Bəzi işlər görürlər. İndi son vaxtlar biz
Taqanroq zavodu ilə əlaqə qurmuşuq, Sumqayıtda bir sexi müştərək işlətmək istəyirik.
Bilirsiniz, mən sizə bu sənaye müəssisələri haqqında vəziyyəti saatlarla anlada bilərəm. O cümlədən, neft
maşınqayırma zavodları haqqında. Neft maşınqayırma zavodları Azərbaycanda, keçmiş Sovetlər İttifaqında ən
qədim sənaye müəssisələridir. Ancaq onların da texnologiyası artıq köhnəlmişdir. 70-ci illərdə onları yeni
modern texnologiyaya keçirmək üçün biz SSRİ dövlət büdcəsindən həddindən çox vəsait aldıq. Çünki onların
hamısı birbaşa SSRİ-nin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilirdi. Vəsait aldıq, onları modernləşdirdik, yüksək
səviyyəyə qaldırdıq. Onların bəziləri indi də yüksək səviyyədədir. Ancaq iş burasındadır ki, o vaxtlar istehsal
olunan bütün avadanlıq Sovet İttifaqının neft hasil edən regionlarının hamısına gedirdi. Məlumdur – bu o
vaxtlar statistikada dəfələrlə yazılmışdı ki, SSRİ-nin neft avadanlığına tələbatının 70 faizi Azərbaycanda istehsal
olunur.
İndi vəziyyət nə cürdür? İndi bu zavodlar var, bunların bir çoxu daha da modernləşdirilibdir, bundan da artıq
məhsul istehsal edə bilər. Ancaq, birincisi, yenə də burada xammal məsələsi var. İkincisi, bazar məsələsi var.
Artıq Rusiya bizdən bunu almır. Çünki Rusiyanın həddindən çox hərbi məhsul istehsal edən zavodları var, onlar
konversiya prosesi apardılar və o zavodların bir çoxunda istehsalı dəyişdirdilər. Çünki artıq hərbi sənaye
Rusiyaya o qədər lazım deyil. Hərbi sənayeyə mənsub olan zavodların bir çoxunun profilini dəyişdirdilər və
orada indi bu gün lazım olan avadanlığın istehsalını təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görülür. Ona görə də indi
Rusiya bütün neft regionları üçün neft avadanlığının təmin olunmasını özü təşkil edir, bizimkiləri almır. Hətta
bizim qonşu Orta Asiya ölkələri də bizim neft avadanlığını almırlar.
Bizim zavodlar bunu cüzi bir miqdarda sata bilirlər. Yəni indi keçmiş vaxt deyil, sərbəst iqtisadiyyatdır, başa
düşürsünüz, sərbəst iqtisadiyyatdır. Sərbəst iqtisadiyyat bazarla bağlıdır. Əgər bazarın varsa, sən istehsal edə
bilərsənsə, xammal ala bilərsənsə və bu xammalı gətirib istehsal edəndən sonra həmin məhsuldan
qazanacaqsansa, bunu edərsən. Əgər bunların biri yoxdursa, bunu edə bilməzsən. Lap tutaq ki, xammal da var,
istehsalın da var, bazarın da var, amma bazarda o mal sən istədiyin qiymətə satılmayacaqsa, burada qazancın
olmayacaq, əksinə, zərərin olacaqdır.
Bazar iqtisadiyyatının prinsipi budur. İndi orda-burda, nə bilim, islahatlar keçirmək, bazar iqtisadiyyatına
keçmək haqqında qışqıranlar bunları bilmirlər. Bəlkə bunları bir az qəzetlərdən, kitablardan oxuyublarsa da,
ancaq bu məsələnin real həll olunması yolunu bilmirlər.
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Məsələn, 70-ci illərdə Sovetlər İttifaqında elektron sənayesi çox inkişaf etmişdi. Özü də bu o vaxt çox dəb
idi. Nə üçün? Birincisi, bu, yüksək səviyyəli sənayedir, onun məhsulu da çox yüksək səviyyədədir – inteqral
sxemlər və s. Onlar bunun başlanğıcı idi, riyaziyyatçılar bunu bilirlər. Bunların da əksəriyyəti, demək olar ki, 90
faizi hərbi sənaye üçün lazım idi.
Moskvanın yanında bir Zelenoqrad şəhəri var. Bəlkə tanıyanlar var – kiçik bir qəsəbə idi. Amma orada
gətirib həmin o elektron zavodlarını yerləşdirdilər. Zavodlar o qədər işçi qüvvəsi tələb etdi ki, orada böyük evlər
tikdilər və Moskvanın yanında Zelenoqrad gözəl bir şəhərə çevrildi. Hamı ora ziyarətə gedirdi. Mən özüm iki
dəfə ora getmişəm. Məni o zavodlarla, o proseslərlə tanış ediblər, o şəhəri görmüşəm. Bunları görərək hər
respublika, xüsusən biz də çalışırdıq ki, bu elektron sənayesinin zavodlarından Azərbaycana da gətirək. Bu da
asan deyildi. Çünki bu zavodlar həm hörmətli zavodlar idi, həm məhsulu o qədər böyük həcmdə deyildi, həm də
orada çox gəlir əldə etmək mümkün idi. Ona görə bunu hər yerə vermirdilər.
Məsələn, Azərbaycana bunu vermirdilər və bəhanə edirdilər ki, «istehsalı təmin etmək üçün çox yüksək
səviyyəli mütəxəssislər lazımdır. Nəinki mühəndis, nəinki texnik, hətta fəhlə də gərək yüksək səviyyəli olsun.
Azərbaycanda bu yoxdur». Neçə illər lazım oldu mən sübut edim ki, Azərbaycanda bu var və bunu təşkil edə
bilərik. Mən bu zavodların bir neçəsinin tikilməsinə nail oldum. Deyəsən, Yasamal rayonundadır «Azon»
zavodu. O «Azon» zavodunu tikmək üçün mən nə qədər çətinlik çəkdim. İndi çoxları bilmirlər ki, «Azon» zavodunun texnikasını, texnologiyasını nə qədər yüksək tələblərlə qurduq, tikdik. Orada inteqral sxemlər istehsal
edirdilər – işləyirdi, hamısı da yaxşı idi. Amma indi hərbi sənaye yox, onlara tələbat yox, heç bir şey yoxdur. O
sxemləri istehsal edirdilər, yaxud başqa şeylər hazırlayırdılar, hərbi sənaye zavodlarına göndərirdilər, onlardan
orada istifadə edilirdi. İndi bu «Azon» zavodunu əvvəlki kimi nə cür işlədəsən?
Yaxud, Tbilisi prospektində mən o vaxtlar bir «İskra» zavodu yaratmışdım. Yəqin ki, onu bilən var. Adını
«İskra» qoyduq, o da həmin bu tipli zavodlardandır. Yaxud da ki, keçmiş Moskva prospektinin sağ tərəfində
Radiotexnika Sənayesi Nazirliyinin zavodlarını yaratdıq. Gəncədə büllur zavodu yaratdıq. Əli Bayramlıda bir
neçə belə zavod yaratdıq və üç-dörd nazirlik buna cəlb olundu – Elektron Sənayesi Nazirliyi, Radiotexnika
Sənayesi Nazirliyi, sonra bir nazirlik də var idi ki, onun adına Xüsusi Maşınqayırma Nazirliyi deyirdilər – bu
nazirləri mən dəfələrlə buraya dəvət etdim, onlarla ciddi işlər gördüm və təbiidir ki, o vaxtlar SSRİ rəhbərliyinin
də nazirlərə təsiri və bizə köməyi nəticəsində biz bunları əldə etdik.
Amma indi bunlara tələbat yoxdur. Buzovnada, Vişnyovka deyirlər, orada kiçik bir zavod vardı, SSRİ
Aviasiya Sənayesi Nazirliyinə tabe idi. Mən gedib oraya baxdım, gördüm ki, çox kiçik bir yerdir. SSRİ-nin
Aviasiya Sənayesi naziri Dementyevi çox çətinliklə Azərbaycana gətirdim. Oraya getdik, baxdıq, danışdıq.
Dedim ki, sən burada bir zavod tikməlisən və biz gərək burada təyyarələr istehsal edək. Nə qədər çətin idi!
Bilirsiniz, bir tərəfdən, onların beyninə girmişdi ki, Azərbaycanda o səviyyədə adam yoxdur – keçən keçib, ancaq həqiqəti demək lazımdır. Digər tərəfdən də, ümumiyyətlə, SSRİ rəhbərliyi belə yüksək səviyyəli və hərbi
sənayeyə mənsub olan zavodları ancaq Rusiyada və Ukraynada, bir də Belorusiyada yerləşdirirdi. O biri
ölkələrə, xüsusən Azərbaycana, Orta Asiyaya bunları vermirdilər.
Dementyev mənimlə şərt kəsdi – 50 faizini mən verəcəyəm, 50 faizini də Azərbaycanın büdcəsindən ödəyin.
Azərbaycanın büdcəsinin isə buna imkanı yox idi. Amma mən buna da razı oldum. O zavodu genişləndirdik.
Orada, Zuğulbaya gedən yolun sağ tərəfində doqquzmərtəbəli evlər var. Biz o evləri tikdirdik ki, kənardan, yəni
SSRİ-nin başqa yerlərindən gələn mütəxəssislər yaşasınlar və bizim mütəxəssisləri öyrətsinlər. İndi ora böyük
bir ərazidir. Son vaxtlarda da orada olmuşam. Müəyyən məhsullar istehsal edirlər. Amma o planı ki, biz
qarşımıza qoymuşduq, onu edə bilmədik. Etmiş olsaq da, bu gün yenə də həyata keçirə bilməyəcəkdik.
Bilirsiniz, mən Azərbaycanın sənayesi haqqında sizə yüzlərlə misal deyə bilərəm. Bununla onu demək
istəyirəm ki, əgər biz – bu işləri təşkil edən, quran, bu texnologiyanı bilən adamlar o vaxtlar bunu etmişiksə,
indi niyə etmirik? Niyə o səviyyədə edə bilmirik? Bunun səbəbləri məlumdur. Amma böhtan, yalan danışanların
isə bunların birindən də xəbəri yoxdur. Bu proseslərin birini də bilmirlər. Nəinki onun texnologiyasını,
texnikasını, istehsal etdiyi məhsulu, hətta onun iqtisadiyyatını da bilmirlər. Amma bəzi qəzetlərdə yazırlar ki,
«ora niyə işləmədi, bura niyə işləmədi, Azərbaycan, bugünkü iqtidar...».
Əvvəl bizim neft siyasətimizə də etiraz edirdilər. İndi görürlər ki, bir şey çıxmadı. Deputatlar buradadır,
xatirinizdədirmi, müxalifət qüvvələri bizim ilk müqavilələrimizə parlamentdə etiraz edirdilər, təsdiq eləmək
istəmirdilər. Bəziləri deyirdi ki, yox, bunları biz özümüz eləməliyik, gözləyək, nə vaxt Azərbaycanın vəsaiti
olacaq, o vaxt da edərik. Ağılsız bir sözdür! İşi bilməyən, neft sənayesini bilməyən adamlardır.
Mən neft strategiyasını yaratdım və bunu həyata keçirirəm. Axı bilirəm ki, neft sənayesi nədir. Mən
Azərbaycanın neft sənayesi ilə 40 il məşğul olmuşam. Nəinki buradakı sənaye ilə, SSRİ-nin bütün neft
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regionlarının hamısı ilə məşğul olmuşam. Mən bilirəm ki, nə lazımdır. Bilirdim ki, bizim bundan başqa yolumuz
yoxdur. Görürsünüz, bu da öz nəticəsini verdi.
Bunu elədik, ağızlarını yumublar. «Niyə başqa sahələri inkişaf etdirmirsiniz?» deyirlər. Necə inkişaf etdirək,
nə mümkündür, onu edirik. Keçən il Azərbaycana gəlmiş xarici investisiyanın 60 faizi qeyri-neft sektoruna
gəlmişdir. Bunlar hamısı reallıqdır. Siz bunları bilməlisiniz, bundan da çox bilməlisiniz. Bu barədə geniş
danışmağa vaxtım yoxdur – ola bilər, bunun üçün on–on beş saat lazımdır. Amma siz bunu bilməlisiniz. Yəqin
ki, bizim aparatın işçiləri də bu barədə arayışlar toplayıb verməlidirlər ki, o yalan, böhtan, əsassız uydurma,
əlbəttə, işi bilməyən adamlarda müəyyən fikir yaratmaq məqsədi daşıyan məqalələrə, çıxışlara biz cavab verək.
Beləliklə, mən sizə dedim – Azərbaycanın iqtisadi potensialında nə mümkündürsə, biz ondan maksimum
istifadə etməyə çalışırıq. İndi bəziləri qəzetlərdə yazırlar ki, niyə o vaxtlar pambıq çox idi, indi yoxdur?
Bəzilərinin də ağzına söz düşmüşdü ki, o vaxtlar «pripiska» var idi. Bəli, Azərbaycanda pambıq çox idi,
«pripiska» da yox idi. Yəni «pripiska» nə deməkdir – kolxozda biri bir balaca «pripiska» edirdi, bunu heç kəs
görə bilmirdi və bu, ümumi işə təsir edə bilməzdi. Bu, dövlət iqtisadiyyatında hər yerdə mövcuddur, hər yerdə.
Özəl sektorda «pripiska» etmək lazım deyildir. Nə istehsal eləsə, onu da satacaq, pulunu da qazanacaqdır.
Amma kolxozda istehsal elədiyini bir az artırırdı və ona görə pul alırdı. Tutaq ki, 100 ton pambıq yığılıbsa,
bəzən yazırdı ki, 105 ton, çünki o 5 ton üçün artıq pul alırdı. Əgər plandan artıq idisə, ikiqat alırdı. Belə hallar
istisna olunmur, amma bunlar bizim ümumi nəticələrimizə heç də təsir etmirdi.
Bəli, 70-ci illərdə Azərbaycanda orta hesabla ildə 800–850 min ton pambıq yığılırdı. Amma buna nə qədər
vəsait gedirdi. Torpaqların hər il yuyulmasına, gübrənin verilməsinə, toxumların, texnikanın səpin üçün
hazırlanmasına, səpindən sonra müxtəlif aqrotexniki tədbirlərin görülməsinə, ziyanvericilərlə mübarizə üçün
kimyəvi maddələrdən istifadə olunmasına, yığım vaxtı defoliasiya aparılmasına, sovkanın məhv edilməsinə,
maşınlarla yığımın təşkilinə nə qədər vəsait sərf olunurdu!
Bu prosesi Azərbaycanda bəlkə pambıqçılar da mənim qədər bilmir. Çünki mən bu işlə o qədər məşğul
olmuşam ki... Çoxlarının yadındadır ki, demək olar, hər il mövsüm vaxtı, yəni çiyid səpininin başlandığı aprel
ayından yığıma– sentyabr, oktyabr aylarına qədər mənim vaxtımın çoxu pambıq rayonlarında keçirdi. Ona görə mən
bunun hamısını bilirəm. Toxumların sortunu da bilirəm. Gəncədə Pambıqçılıq üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutu var,
orada dəfələrlə olmuşam. Oradakı tədqiqatçılar, bir tərəfdən, yeni toxumlar yetişdirir, digər tərəfdən də,
ziyanvericilərlə mübarizə aparırdılar. Orada da olmuşam, hamısını görmüşəm. Bütün mütəxəssislərlə danışmışam, kənddə işləyən hər bir pambıqçı ilə dəfələrlə danışmışam. Bunları çox yaxşı bilirəm.
Amma indi? Birincisi, bunu özəlləşdirmişik, torpağı kəndliyə vermişik. Pambıq zavodları özəlləşdirilibdir.
İkincisi, onlar nə qədər gübrə ala, nə qədər torpağa gübrə verə biləcəklər, nə qədər toxum toplaya, nə qədər əkə,
bunu nə cür becərə, pambığı ziyanvericilərdən nə cür qoruya biləcəklər – bəzən yığım vaxtı yağış olur –
pambığı nə qədər tez yığa biləcəklər. Bunlar hamısı böyük bir prosesdir.
Amma bunlara baxmayaraq, həmin o özəl sektor 800 min ton yox, 100–120 min ton pambıq toplayır. Mənə
dedilər ki, keçən il pambıq toplayıblar, ancaq dünyada pambığın qiyməti aşağı düşüb, ona görə pambığı
satmayıblar, gözləyirlər ki, qiymət qalxsın. O vaxt biz bilirdik ki, topladığımız pambıq hansı qiymətə satılır?
Heç kim bilmirdi. Toplayırdıq, yığırdıq, hər il əvvəlcədən Moskvadan tapşırıq gəlirdi ki, filan qədər filan
vilayətə, filan qədər Almaniya Demokratik Respublikasına, filan qədər Bolqarıstana, filan qədər Rumıniyaya
mahlıc göndərilsin. Pullarını alırdıq, bununla da iş bitirdi.
Görürəm, Dilruba Camalova mənə baxır – dünən, ya srağagün onunla telefonla danışmışam. Sevinə-sevinə
deyir ki, keçən il 100 min ton tərəvəz istehsal etmişik. Amma əvvəllər 200 min ton istehsal edirdilər, elədirmi?
Azərbaycan 700 min ton tərəvəz istehsal edirdi, özü də faraş tərəvəz. Niyə? Bunun hamısı özümüzə lazım
deyildi ki. Bunun 90 faizi Rusiyaya – Arxangelskə, Murmanska, Moskvaya, Urala və sairəyə gedirdi. Onların
tələbatı üçün gedirdi.
İndi bu mümkündürmü? Mümkün deyildir. Əgər keçən il 100 min ton toplayıblarsa, mən soruşdum ki, nə
etdiniz? Deyir ki, bir hissəsini konserv zavoduna verdik, bir hissəsini kəndlilər aparıb Rusiyada satdılar.
Torpağı paylamışıq. Torpağı paylamağımız çox gözəl nəticələr verir. Amma torpağı alan kəndlinin yüksək
səviyyəli fermerə çevrilməsi üçün çox vaxt lazımdır. Onun gərək o qədər artıq vəsaiti, sərmayəsi toplansın ki...
Ola bilər, bir il böyük xeyir götürsün, o biri il zərər çəksin. Bilirsiniz, bunlar hamısı mürəkkəb proseslərdir.
Bunu da bilən yoxdur. Hətta kənddən çıxıb müxalifətdə olan adamlar da bilmirlər. Çünki onlar gedib pambıq
tarlalarında işləməyiblər. Əgər pambıq tarlalarında işləsəydilər, o yolla getməzdilər. O yola düşən adamlar baş
girləyən adamlardır.
Ona görə siz bunları və bunların fonunda da bizim, Azərbaycan dövlətinin son illər əldə etdiyi konkret
nailiyyətləri bilməlisiniz. Yenə də deyirəm, mən tapşıracağam bu arayışları vaxtaşırı sizə versinlər, mətbuatda
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dərc olunsun ki, bunlardan istifadə edə biləsiniz. Bunlar hamısı ona görə lazımdır ki, cəmiyyətimizdə
demokratiya, söz azadlığı, plüralizm şəraitində gedən proseslərdə o yalançıların, böhtançıların, ayrı-ayrı şayiə
uyduranların qarşısını sərt sözlə yox, konkret arqumentlərlə alasınız, kütləyə, əhaliyə, xalqa, millətə həqiqəti
çatdırasınız. Bu, indiki mərhələdə və gələcəkdə də bizim partiyanın ən əsas vəzifəsidir.
Biz xarici siyasəti aparırıq. Lazım olan halda xalqla da məsləhətləşəcəyik. Amma indiki mərhələdə elə bir
ehtiyac yoxdur ki, bu gün yığışaq, xalqla məsləhətləşək. Çünki prinsiplər məlumdur. Başqa böyük işləri də
görürük. Ona görə də dövlətin gördüyü işlər çoxdur. Amma partiyanın gördüyü işlər ondan az olsa da, çox
əhəmiyyətlidir.
Mən bu gün bu sözləri sizə deyərək ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası,
siz – Siyasi Şuranın üzvləri, idarə heyətinin üzvləri, partiyanın rəhbərliyində olan şəxslər yeni mərhələdə, birinci
qurultaydan keçən dövrdə partiyanın işi ilə ciddi məşğul olacaqsınız. Gərək heç kəs özünü kənara çəkməsin.
Mən hiss edirəm, bizim partiyada rəhbər vəzifədə olan, eyni zamanda, başqa vəzifə tutan bəzi adamlar artıq
özlərini kənara çəkirlər. Mən bunu bəyənmirəm. Əgər sən doğrudan da qəlbən partiyanın üzvüsənsə, gərək heç
vaxt heç kim özünü kənara çəkməsin. Qəlbən bu partiyanın üzvüsənsə, vaxt tap, həm dövlət işi ilə məşğul ol,
həm də partiyanın işi ilə. Elə bilirsiniz ki, mənim işim azdır? Bu gün buraya gəlmişəm, sizinlə görüşürəm, buna
vaxt sərf edirəm. Hesab edirəm ki, bu lazımdır, çünki mən bu partiyanın sədriyəm. Mən də istəyirəm ki, hamı
fəal olsun.
Ümidvaram ki, mənim dediyim bu sözlər sizə faydalı olacaq və bunlardan özünüz üçün nəticələr
çıxaracaqsınız, partiyanın işi bundan sonra da fəallaşacaqdır. Hesab edirəm ki, bütün partiya miqyasında partiya
vəsiqələrinin verilməsi çox böyük hadisə olacaq və bu iş bizim icra katibliyi tərəfindən dayanmadan həyata
keçirilməlidir.
Bizim icra katibliyinin bu müddətdə hazırladığı sənədlər də, təbii ki, diqqətəlayiqdir. Bunlar haqqında Əli
Əhmədov öz çıxışında dedi. Mən baxdım – Siyasi Şuranın üzvlərinə partiya vəsiqələri, Yeni Azərbaycan
Partiyası birinci qurultayının stenoqrafik hesabatı, partiyanın nizamnamə və proqramı veriləcəkdir. İki dənə də
nişan hazırlanıbdır. Biri Yeni Azərbaycan Partiyasının əvvəllər qəbul etdiyimiz rəmzidir. Bu yaxşıdır. Amma
görürəm ki, hazırlanmış ikinci nişan mənim portretimdir. Mən buna etiraz edirəm. Əhmədova deyirəm – bunu
yığışdırsınlar. Mən bu şeylərin əleyhinəyəm. Heç kəsin döşündə mənim portretim olan nişan lazım deyildir.
Bizim partiyanın nişanı var – kim taxmaq istəyirsə, taxsın. Bu partiyaya mən də mənsubam, sən də mənsubsan.
Ona görə, bunların hamısını yığ, qoy kənara, heç kəsə vermə. Bəzi adamlar özfəaliyyətlə məşğuldurlar,
yaradırlar, taxırlar. Mən kiminsə döşündə gördüm, dedim, niyə taxmısan? Deyir ki, yox, mən bunu istəyirəm.
Deyirəm, ay qardaş, sən məni məndən çox istəyə bilməzsən! Bu ola bilməz. Əgər sən məni istəyirsənsə, mən
bunu istəmirəm. Yox, sən hesab edirsən ki, məni məndən çox istəyirsən, mən də buna inanmıram.
Ona görə, siz mənim sözlərimi səmimi qəbul edin. Mən bu nişana etiraz edirəm, onu qoyun kənara.
Hamınıza cansağlığı, səadət, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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CƏFƏR CABBARLININ ANADAN OLMASININ 100 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ
GÖRKƏMLİ DRAMATURQUN «AYDIN» PYESİNİN YENİ QURULUŞDA TAMAŞASI
ZAMANI SƏNƏTKARLARLA SÖHBƏTİ
Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı
7 may 2000-ci il
Fasilə zamanı görkəmli səhnə ustası, xalq artisti
Nəsibə Zeynalova və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə söhbət
H e y d ə r Ə l i y e v (Nəsibə Zeynalovaya müraciətlə): Necəsiniz, nə var, nə yox?
N ə s i b ə Z e y n a l o v a: Şükür, yaxşıyam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi televiziyada hərdənbir görürəm və sevinirəm. Maşallah, yaxşısınız.
N ə s i b ə Z e y n a l o v a: Özüm yaxşıyam, amma ayaqlarım məni incidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ayaqlarını möhkəmləndir. Sizi burada gördüyümə görə çox sevinirəm. Bəxtiyar
müəllimi salonda gördüm, amma sizi görmədim. Yaxşıdır ki, indi televiziya verilişlərində iştirak edirsiniz. Bir
müddət fasilə olanda, sizi görməyəndə darıxırıq.
N ə s i b ə Z e y n a l o v a (İlham Əliyevə müraciətlə): Sizi hərdənbir görürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gənc vaxtlarında İlham sizin teatrın ən böyük pərəstişkarı idi. O, başqa teatrlara
getməzdi, rəhmətlik Zərifə xanımı həmişə məcbur edərdi ki, gedək Musiqili Komediya Teatrına. Həmin teatr
uşaq vaxtından İlhamın ən çox sevdiyi teatr idi. O sizin tamaşalara daha çox gedərdi.
N ə s i b ə Z e y n a l o v a: Zərifə xanım da həmişə teatra gələrdi, mənim sözlərimi eşidərdi. O mənə
deyərdi ki, səndən ayrılmayacağam. O, həyatdan tez getdi. Heyf, heyf, heyf...
H e y d ə r Ə l i y e v: O sizi də, teatrınızı da çox sevirdi, uşaqlarım da çox sevirdilər – oğlum da, qızım da.
Mən də teatrı sevirəm, amma bir o qədər vaxtım olmur. Onlar məni də dartıb aparırdılar. Gözəl-gözəl
komediyalar, gözəl-gözəl rollar vardı.
İ l h a m Ə l i y e v: Sizin tamaşalara biz bir neçə dəfə gedirdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Uşaq belə olur da: bir dəfə gedir, sonra hər dəfə getmək istəyir. «Hicran»,
«Qayınana»...
N ə s i b ə Z e y n a l o v a: «Qayınana», «Hicran», «Altı qızın biri pəri» tamaşaları, Cəhrə arvad obrazı...
Mənim ən çox xoşuma gələn Cəhrə arvad obrazıdır.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Cəhrə arvad deyir ki, vallah, imanımı yandıra bilmərəm – bilmirəm vedrə
sol əlimdə idi, yoxsa sağ əlimdə. Çox incə detaldır.
N ə s i b ə Z e y n a l o v a: «Bir qəzetlik sözüm var, amma deməyəcəyəm. Nə dərdimə qalıb, imanımı
yandırım».
Tamaşa başa çatdıqdan sonra yaradıcı heyətlə söhbət
M i k a y ı l M i r z ə (Tamaşanın quruluşçu rejissoru, xalq artisti): Əziz Prezidentimiz, bu gün bizim
sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Bu, ürəkdən gələn sözdür. Siz bizə həmişə sevinc bəxş etmisiniz. Siz
tamaşaya gəlməklə teatrımıza, bizim boynumuza böyük minnət qoydunuz. Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirik.
Sizə cansağlığı arzu edirik və mən bu gül dəstələrinin üzərinə Azərbaycanın bütün güllərini qoyaraq Sizə
ərmağan edirəm. Ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə görüşləriniz barədə bu toplunu mən tamaşaçıların
qarşısında Sizə təqdim edirəm. Bu toplunu Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutu buraxmışdır. Bu, siqnal
nüsxəsidir, iki saat bundan əvvəl çap edilmişdir. Tamaşaçıların adından mən bu kitabı Sizə bağışlayıram.
Kitabın müəllifi böyük elmi işçi Asif Rüstəmlidir. Özü buradadır. Bu kitaba görə ona eşq olsun. Bu kitabı teatr
kollektivi, incəsənət işçiləri adından da Sizə bağışlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz və hörmətli Milli Dram Teatrımızın böyük sənətkarları! Mikayıl Mirzə həmişə
çox orijinallığı ilə hamıdan fərqlənir. Mikayıl, mən təşəkkür edirəm. Ancaq mənim bura gəlməyimin əsas
məqsədi bu tamaşanı yenidən görməkdir, bizim Milli Dram Teatrımızı təbrik etməkdir.
Bu gün sizin tərəfinizdən xalqımıza, vətəndaşlarımıza təqdim olunan bu tamaşa bizim üçün iki cəhətdən
əhəmiyyətlidir. Birincisi, bu tamaşa bizim böyük dramaturqumuz, yazıçımız, böyük mütəfəkkirimiz Cəfər
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Cabbarlının 100 illik yubileyinə həsr olunubdur. İkincisi də, bu gözəl teatrın və ümumiyyətlə, Azərbaycanda
dünyəvi teatrın yaranmasının 125 illiyinə həsr olunubdur. Bilirsiniz ki, bu məsələlərə xüsusi qiymət verərək və
xüsusi hörmət göstərərək, Azərbaycan Milli Teatrının, dünyəvi teatrın yaranmasının 125 illiyi və böyük Cəfər
Cabbarlının anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə mən xüsusi sərəncamlar imzalamışam. Bu yubiley
mərasimləri, demək olar ki, 1998–1999-cu illərdən keçir. Çünki mən 1998-ci ildə teatr haqqında sərəncam
imzalamışdım, 1999-cu ildə isə Cəfər Cabbarlının 100 illiyi haqqında sərəncam imzalamışdım. Yubiley
tədbirləri keçir və keçəcəkdir. Çünki həm bizim teatrın yaranması, həm də Cəfər Cabbarlı kimi böyük bir
şəxsiyyətimiz layiqdirlər ki, onların yubileyləri bir gündə yox, bir ayda yox, bir ildə yox, uzun müddətdə keçirilsin. Ona görə sizin bu gün təqdim etdiyiniz tamaşa bizim üçün qiymətlidir, xalqımız, vətəndaşlarımız üçün
qiymətlidir.
Beləliklə, siz həm teatrınızın 125 illik yubileyinə öz töhfənizi verirsiniz, ikinci tərəfdən də Cəfər Cabbarlının
100 illiyinə öz töhfənizi verirsiniz və onun xatirəsinə böyük hörmətinizi göstərirsiniz. Mən çox sevinirəm ki,
bizim teatr 125 illik böyük yol keçərək bu gün də yüksək səviyyədədir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan teatrı, o cümlədən Milli Dram Teatrı yaşayır, inkişaf edir. Onu yaşadan, inkişaf
etdirən sizin kimi gözəl sənətçilərimizdir.
«Aydın» tamaşasını mən keçmiş zamanlarda da görmüşəm. Bizim böyük sənət ustalarımız Ələsgər
Ələkbərovun – gərək ki, o Fatma Qədri ilə birlikdə oynayırdı – onların ifasında görmüşəm. Bu tamaşanı Bakı
teatrında, həm də Naxçıvan teatrında görmüşəm.
Ümumiyyətlə, Cəfər Cabbarlının bu pyesi Azərbaycanın bütün teatrsevərləri, sənətsevərləri üçün həmişə
qiymətli, əziz olmuşdur, bu tamaşa həmişə sevinclə qarşılanmışdır. Uzun bir fasilədən sonra siz yenidən bu
əsərə qayıtmısınız. Bəlkə burada yenə mənim də bir az xidmətim var ki, mən Cəfər Cabbarlının 100 illik
yubileyi münasibətilə sərəncam imzaladım, siz də bu sərəncama cavab olaraq onun gözəl əsərlərindən birini
hazırladınız və bu gün təqdim etdiniz.
Cəfər Cabbarlı haqqında çox danışmaq olar. Mən çox məmnunam ki, onun qızı Gülarə də bu gün buradadır.
Çoxdandır ki, mən onunla görüşməmişdim. Sevinirəm ki, bu gün gördüm və yenə də görüşəcəyik.
Cəfər Cabbarlı mədəniyyətimizin, ədəbiyyatımızın böyük, dahi insanlarından biridir. Təsadüfi deyil ki, –
mənim xatirimdədir – biz onun 80 illik yubileyini çox təntənəli keçirdik. Azərbaycanda, Bakının ən gözəl
guşələrindən birində Cəfər Cabbarlının heykəlini ucaltdıq. Mən bu barədə danışmışam. İndi insanlar ayaqüstə
durublar, mən istəmirəm vaxt alım, o heykəlin yaranması tarixi çoxlarına məlumdur. Çox xoşbəxtəm ki, onu
mən yaratdım, onun yaradılması haqqında mən qərar qəbul etdim, heykəltəraş Mirqasımovun qarşısında duran
bütün çətinlikləri həll etdim, o heykəli ucaltdıq. O da indi Azərbaycanda, Bakıda ən gözəl heykəllərdən biridir.
Cəfər Cabbarlı qoyduğu böyük irsə görə buna layiqdir.
Bu gün sizin bu tamaşanız da, hesab edirəm ki, Cəfər Cabbarlının xatirəsinə layiqdir. Yenə də deyirəm,
bizim milli teatrın 125 illik yubileyinə gözəl bir töhfədir.
Xatırlatdım ki, bu tamaşanı mən keçmişdə də görmüşəm. Bu bir az yeni quruluşdadır, müəyyən qədər
müasirləşdirilibdir, gördüyümdən bir qədər fərqlidir. Ancaq hər bir yeni mərhələ, təbiidir ki, bizi irəliyə aparır.
Mikayıl Mirzə gərək ki, ilk dəfədir rejissorluq işinə başlayıbdır. Bu onun ilk rejissorluq əsəridir və hesab edirəm
ki, bu əsər də çox uğurludur. Ona görə mən səni təbrik edirəm. Əgər bu yolla gedəcəksənsə, mən sənə bu yolda
da uğurlar arzulayıram. Baxmayaraq ki, sən bizim dram teatrının, demək olar ki, ən yüksək səviyyədə duran
aktyorusan, ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimizin ən yüksək sənətkarlarından birisən.
Burada sizin hamınız mənə tanışsınız, yeni adamlar yoxdur. 25 il bundan öncə gördüyüm adamlar da burada
vardır – gərək ki, o Hacıbəylidir, orada durubdur. Sənin isə adın yadımdan çıxıbdır.
Y e r d ə n s ə s : Rafiq Əzimovdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar elə o vaxt da var idilər. O vaxt Mikayıl Mirzə səhnəyə yeni-yeni çıxırdı.
Amma Rasim Balayev də elə o illərin yetirməsidir. «Babək», «Nəsimi» filmlərində çəkilibdir. Xatirimdədir, biz
Nəsiminin 600 illik yubileyini keçirirdik. Rəhmətlik Həsən Seyidbəyli «Nəsimi» filmini yaradırdı və Nəsimi
roluna aktyor axtarırdı. Mənimlə məsləhətləşirdi. Təbiidir ki, mənim məsləhətlərim, ola bilərdi ki, səthi olsun.
Çünki bunu sənətkar tapa bilər. Ancaq bir gün mənimlə görüşəndə dedim ki, nə oldu bəs sənin əsərin? Dedi ki,
tapmışam.
Soruşdum ki, nəyi tapmısan? Dedi ki, Nəsimi roluna yeni bir aktyor tapmışam. Soruşdum ki, hardan
tapmısan? Dedi ki, ya İncəsənət İnstitutunu bitirib, ya da orada oxuyur, gənc, çox istedadlı aktyordur.
Filmi çəkdi. Təbiidir ki, mən də himayədarlıq etdim, o filmin çəkilməsində öz xidmətlərimi göstərdim.
Rasim Balayev də ilk dəfə orada Azərbaycana təqdim olundu. Görürəm ki, indi gəlmisən, Dövlət bəyi
oynayırsan. Nəsimidən, Babəkdən, başqalarından sonra. Ancaq hər artist, aktyor üçün hər bir rol əhəmiyyətlidir.
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Görürəm, o şəkilini. Onun adı da, familiyası da yadımdan çıxıbdır.
Y e r d ə n s ə s: Hacı İsmayılovdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şəkili. Bəxtiyar da buradadır. Lakin Hacı Şəki ləhcəsində elə danışır ki, heç Bəxtiyar
Vahabzadə də elə danışa bilməz.
Mən bizim yeni, gənc, istedadlı insanları görürəm. Gültəkin rolunu Məleykə xanım çox gözəl, məharətlə ifa
etdi. Deyə bilərəm ki, onun ifası heç Fatma Qədrinin də ifasından geri qalmır. Nurəddin Mehdixanlı Aydın
rolunu çox gözəl ifa etdi. Burada da yenə müqayisə üçün Ələsgər Ələkbərovu deyə bilərəm. Çünki Ələsgər
Ələkbərov mənim hafizəmdə, deyə bilərəm ki, gördüyüm bütün aktyorlardan – mən hətta Abbas Mirzə
Şərifzadəni də görmüşəm – onların hamısından mənim üçün yüksəkdir. Doğrudur, qoy Həsən Turabov
inciməsin, bu rolu o da oynayıbdır, onu da bilirəm. Ancaq hər dövrün öz hökmü var. Tamaşanı təqdim edənlər,
baş rolları oynayanlar öz üzərlərinə düşən vəzifəni çox gözəl yerinə yetirdilər. Ona görə də bu yaradıcılıq uğuru
münasibətilə mən sizi təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Mən Milli Dram Teatrını sevirəm və daim sevəcəyəm. Onun 100 illik yubileyini mən etmişəm, 125 illik
yubileyini də mən təşkil etmişəm. Hesab edirəm ki, 150 illik yubileyini də mən təşkil edəcəyəm. Təbiidir ki,
sizin hamınızla birlikdə. Mən sizin hamınıza cansağlığı arzulayıram.
Tamaşa çox dinamik keçdi, çox böyük enerji tələb edirdi, xüsusən baş rollarda oynayanlardan. Bilirəm ki,
indi onlar yorulublar. Amma görürəm ki, o qədər də yorulmayıblar. Təbiidir ki, aktyor üçün rolunu istədiyi kimi
ifa etmək hər şeydən üstündür. Onda onlar yorulmur, dincəlirlər. Hesab edirəm ki, siz hamınız dincəlmisiniz,
xüsusən baş rolları oynayanlar.
Mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Sizə yeni-yeni sənət uğurları arzulayıram. Sağ olun.
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BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ, İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ FAŞİZM
ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 55-ci İLDÖNÜMÜ – QƏLƏBƏ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ NİTQİ *
Bakı, İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
Həzi Aslanovun məzarı önü
9 may 2000-ci il
Əziz veteranlar!
Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz İkinci dünya müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində əldə olunmuş qələbənin 55-ci
ildönümünü qeyd edirik. İkinci dünya müharibəsi bəşər tarixində ən dəhşətli müharibə olubdur. İkinci dünya
müharibəsində Avropanın bir çox xalqları, keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan xalqlar, o cümlədən də
Azərbaycan xalqı alman faşizminə qarşı mübarizəyə qalxıb. Ağır müharibə gedib və müharibə bir çox ölkələrə,
bir çox xalqlara, o cümlədən Azərbaycan xalqına da böyük itkilər verib, böyük zərbələr vurubdur. Ancaq
faşizmə qarşı, alman faşizminə qarşı olan bu müharibə mütərəqqi qüvvələrin qələbəsi ilə sona çatıbdır.
Ola bilər ki, çox yüzillik bəşər tarixində XX əsrin İkinci dünya müharibəsinə bənzər müharibə olmayıbdır.
Dediyim kimi, müharibədə həm Avropanın, demək olar ki, bütün ölkələri – həm Sovetlər İttifaqı, həm də
Amerika Birləşmiş Ştatları – hamısı birləşib alman faşizminin qarşısını almışdır. O vaxt Sovetlər İttifaqı
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, İngiltərə ilə, Avropada faşizmə qarşı müharibə aparan bütün vətənpərvər
qüvvələrlə sıx əməkdaşlıq etmişdir. Bütün bu ölkələrin hamısının birləşməsi və birgə müharibə aparması onu
göstərir ki, alman faşizmi bütün bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli bir hadisə idi. Ancaq biz indi, 55 il keçəndən
sonra bir daha, bir daha onu deməliyik ki, alman faşizminə qarşı aparılan müharibə, onun məhv edilməsi
dünyanı, bəşəriyyəti təkcə bu əsrdə yox, gələcək əsrlərdə də böyük faciələrdən xilas etdi.
Faşizm bütün insanlar üçün təhlükəli bir hadisə idi. Təəssüflər olsun ki, o vaxt – 20-ci, 30-cu illərdə faşizm
meydana çıxdı və qısa bir zamanda öz mürtəce ideologiyasını həyata keçirmək, dünyaya hakim olmaq iddiası ilə
belə bir müharibəyə başladı. Sovetlər İttifaqı bu müharibədə, alman faşizminin məhv olunmasında, qələbənin
əldə edilməsində xüsusi rol oynamışdır.
Alman faşizminin təhlükəsini hiss edərək böyük ittifaq yaratmış SSRİ, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük
Britaniyanın müttəfiqliyinin böyük əhəmiyyəti olduğunu biz bu gün məmnuniyyətlə qeyd edirik. Ancaq
Avropanın böyük bir hissəsini zəbt edəndən sonra alman faşizmi, Hitler orduları bütün qüvvələrini SSRİ-yə
qarşı yönəltdi.
Təbiidir ki, alman faşizminin bu cəbhədə apardığı müharibə onun nəinki Avropaya, Avropanın şərq
hissəsinə, sonra isə Asiyaya doğru irəliləmək iddialarının ifadəsi idi. Ona görə də alman faşizminə qarşı ən
böyük müqavimət və İkinci dünya müharibəsində alman faşizmi ilə gedən ən dəhşətli, ən qanlı döyüşlər məhz
bizim o illər mənsub olduğumuz Sovetlər İttifaqının ərazisində idi.
Xatirinizdədir, SSRİ-nin böyük bir hissəsi – Belorusiya, Ukrayna işğal olunmuşdu və Hitler ordusu artıq
Qafqaza doğru irəliləyirdi, Stalinqradı zəbt etmək cəhdi göstərirdi. Bunlar hamısı da, təbiidir ki, həm Qafqazı,
həm Xəzər dənizini, həm də ondan sonra Şərqə gedərək Orta Asiyanı, Sibiri zəbt etmək və nəhayət, Asiyanın
başqa ölkələrinə çıxmaq məqsədi daşıyırdı.
Bu həqiqətdir ki, biz o vaxtkı böyük ittifaqın xidmətlərini qeyd edərək, eyni zamanda xüsusən sovet
ordusunun, sovet xalqının və Sovetlər Birliyinə daxil olan hər bir xalqın qəhrəmanlıq, rəşadət göstərdiklərini bu
gün qeyd etməliyik. Azərbaycan da bu müharibədə – Böyük Vətən müharibəsində öz payını vermişdir.
Azərbaycanın qəhrəman oğulları vuruşmuş, döyüşmüş, canlarını vermiş, həlak olmuşlar. O vaxt Azərbaycandan
600 minə qədər vətəndaşımız cəbhəyə gedib vuruşmuşdur. Onların təxminən 300 mini geri qayıtmamış, alman
faşizmi üzərində qələbə çalmaq üçün canlarını qurban vermişlər, həlak olmuşlar. Azərbaycan xalqının dəyərli
nümayəndələri, igid oğulları bu vuruşlarda böyük qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər. Bu gün burada döşləri
*
Mərasimdə Heydər Əliyev Həzi Aslanovun məzarı önünə toplaşmış müharibə veteranları, ictimaiyyətin
nümayəndələri, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri, ölkəmizin dövlət və hökumət xadimləri ilə səmimiyyətlə görüşdü, onları
bayram münasibətilə təbrik etdi.
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ordenlərlə, medallarla, müxtəlif nişanlarla bəzənmiş veteranlar qələbə əldə olunandan sonra 55 il yaşayıb və bu
gün də yaşayan veteranlar mən dediyim bu sözləri təsdiq edirlər.
O vaxt Azərbaycan ayağa qalxmışdı. Azərbaycanın bir hissəsi cəbhədə, ikinci hissəsi isə respublikanın
ərazisində – arxada qələbənin əldə olunması üçün gecə-gündüz çalışıb, vuruşub fədakarlıq göstərmişdir.
Azərbaycan xalqının igid, mərd oğulları bu müharibədə qəhrəmanlıq nümunələri göstərərək fərqlənmişlər,
yüksək adlar, Sovet İttifaqının orden və medalları ilə təltif edilmişlər. Onlardan qələbəni əldə edib öz Vətəninə
dönənlər də olmuşdur, ancaq qəhrəmanlıq göstərib, böyük nümunələr göstərib həlak olanlar da olmuşdur.
Bu gün biz Azərbaycanın qəhrəman oğlu, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarının
önündə toplaşmışıq. Həzi Aslanov Böyük Vətən müharibəsində mərdliklə döyüşən, vuruşan Azərbaycan
xalqının nümayəndələrindən ən görkəmlisidir. O bu döyüşlərdə həlak olmuş, ancaq öz vətəndaşlıq borcunu
yerinə yetirmiş, Azərbaycan xalqının hansı yüksək mənəvi xüsusiyyətlərə malik olduğunu dünyaya nümayiş
etdirmişdir. O, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adını alıb sonra da döyüşərək, general rütbəsinə çatıb, ondan sonra da
döyüşərək qəhrəman kimi həlak olmuşdur. Biz bu gün bu məzarın önündə – Azərbaycan xalqının qəhrəman
oğlu Həzi Aslanovun məzarının önündə Azərbaycan xalqının bütün qəhrəmanlarının, həyatını qurban vermiş
igid oğlan və qızlarının xatirəsini yad edirik.
Bizim bugünkü toplantımız həyatını İkinci dünya müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində qurban
vermiş hər bir Azərbaycan vətəndaşının xatirəsinə hörmətimizin rəmzidir. Nə qədər sevindirici haldır ki,
qələbənin 55 illik yubileyini biz bu qələbənin iştirakçıları ilə birgə keçiririk. Onların bir qismi buradadır, bir
qismi Bakının başqa yerlərində – Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuş insanların məzarları ətrafında
toplaşıblar, bu gün Azərbaycanın bütün şəhərlərində, rayonlarında, hər bir guşəsində də Böyük Vətən
müharibəsində həlak olmuş qəhrəman Azərbaycan övladlarının xatirəsi münasibətilə görüşlər keçirilir.
Ancaq bu gün eyni zamanda bayram günüdür, 1945-ci il may ayının 9-da əldə edilmiş qələbənin bayramıdır.
Biz o günü xatırlayırıq. Buradakı veteranlar o günün bütün dünya xalqları üçün, bizim üçün nə qədər əziz və
qiymətli olduğunu xatırlayırlar. Biz o illər o günü gözləyirdik. Hər bir məhrumiyyətlərə dözərək, böyük itkilər
verərək, ağır bir dövr yaşayaraq o günü gözləyirdik və o gün də gəldi: 1945-ci il may ayının 9-da. Xatirimdədir,
o gün insanlar nə qədər sevinirdilər. 55 ildir ki, biz bu günü unutmuruq, bu günlə fəxr edirik və bu günü hər il
bayram edirik.
Mən bütün Azərbaycan xalqını bu bayram münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycanın veteranlarını təbrik
edirəm: həm cəbhədə vuruşmuş veteranlarını, həm də qələbənin əldə olunması üçün arxada fədakarcasına
çalışmış veteranlarını təbrik edirəm.
İkinci dünya müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində Azərbaycanın iştirakı birincisi, ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan xalqının mərd övladları alman faşizminə qarşı müharibədə vuruşublar,
döyüşüblər, qəhrəmanlıq nümunələri göstəriblər. İkincisi isə, Azərbaycan o vaxt qələbənin əldə edilməsi üçün
Sovetlər İttifaqının ən mühüm bir hissəsi idi. Çünki Azərbaycan o illər Sovetlər İttifaqında hasil olunan neftin
70 faizindən çoxunu verirdi. Əgər o müharibə zamanı Azərbaycan nefti olmasaydı qələbə əldə etmək çox çətin
olardı və o dövrdə bu işlərlə məşğul olan bəzi çox böyük mütəxəssislər, tarixçilər də deyirlər ki, bəlkə də
qələbəni əldə etmək mümkün olmayacaqdı.
Bu, təsadüfi deyildi ki, Hitlerin planında Qafqazı əldə etmək və xüsusən Bakını ələ keçirmək birinci yerdə
dururdu. 1942–1943-cü illərdə Hitler ordusu bütün gücü ilə cənubda Xəzər dənizinin ətrafını, Qafqazı və
xüsusən Bakını əldə etməyə, zəbt etməyə çalışırdı. Ancaq qəhrəman ordumuz, sovet ordusu bunun qarşısını aldı.
Eyni zamanda o illər Azərbaycan ağır vəziyyətdə, demək olar ki, ölkənin şimal tərəfindən tamamilə təcrid
olunmuş bir vəziyyətdə Azərbaycan neftçiləri buruqlarda gecə-gündüz canını fəda edərək neft hasil edib
cəbhəyə göndərirdilər. Dəmir yolu bağlı olduğuna görə, nefti Xəzər dənizindən o biri sahilə – Orta Asiyaya,
oradan isə müxtəlif vasitələrlə cəbhəyə çatdırmaq mümkün idi.
Bəzi kinoxronikalar var: hətta tankerlər olmadığı halda, o vaxt fədakar insanlar müxtəlif ixtiralar etmişdilər,
o cümlədən, çənləri neftlə doldurub onların bir neçəsini dənizdə gəmiyə qoşaraq, çəkib o biri sahilə aparırdılar.
Belə fotoşəkillər, xronikalar bizim arxivlərimizdə var.
Amma təkcə neft yox, o vaxt Azərbaycanda silah istehsalına da başlanmışdı, başqa işlər də görülmüşdü.
Yəni bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın bütün vətəndaşları həm cəbhədə, həm arxada bu qələbənin əldə
olunmasına öz dəyərli töhfəsini vermişdir və ona görə də biz bu gün bu qələbəni böyük qürur hissi ilə qeyd
edirik və bizim buna da mənəvi haqqımız vardır.
Bu, Azərbaycanın keçmişidir. Azərbaycan bu gün də böyük çətinliklərlə rastlaşıbdır. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edən zaman artıq müharibə vəziyyətində idi. 1987-ci ildən Ermənistan Azərbaycana torpaq
iddiası ilə, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini – Dağlıq Qarabağı əlinə keçirmək üçün hərbi təcavüz etmiş,
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müharibə başlamışdır. Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını, öz ərazisini qorumaq üçün bu müharibəyə qoşulmağa
məcbur olmuşdur. Qanlı döyüşlər gedibdir. Azərbaycanın qəhrəman oğulları bu döyüşlərdə Azərbaycan torpaqlarını müdafiə ediblər, canlarını qurban veriblər, şəhid olublar. Ancaq müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
pozulmuşdur.
Bunlar müvəqqəti haldır. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad ediləcək, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü təmin olunacaq və müstəqil Azərbaycan dövləti bütün ərazisinin sahibi olacaq, hakimi olacaqdır.
Amma bizim itkilərimiz də ürəyimizi yandırır.
Biz 1941–1945-ci illərdəki müharibədə həlak olmuş soydaşlarımızı indiyə qədər unuda bilmirik. Ona görə də
bu gün onların xatirəsini yad edirik. Ancaq 1987–1988-ci illərdən başlanmış müharibədə həlak olmuş bizim
övladlarımız, şəhidlərimiz ürəyimizdə daim qan sızlayan yaradır.
Görürsünüz, burada, sağ tərəfdə qəhrəman Həzi Aslanovun məzarı, sol tərəfdə Şəhidlər xiyabanı. 1990-cı il
20 Yanvarda Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi təcavüz zamanı canlarını şəhid etmiş Azərbaycan
övladlarının məzarları. Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsində vuruşmuş, qəhrəmanlıq göstərmiş Azərbaycan
övladlarının məzarları – hamısı birlikdə Şəhidlər xiyabanı və orada indi yandırdığımız əbədi məşəl və şəhidlərin
xatirəsinə ucaltdığımız o böyük abidə. Beləliklə, Bakının bu yüksək hissəsi, gözəl bir hissəsi özündə böyük
xatirələr saxlayır. Burada da müəyyən rəmzi əlaqə vardır. 1941–1945-ci illərdə də bizim övladlarımız həlak
olub, şəhid olublar – onların xatirəsi burada qeyd olunur və son illərdə də övladlarımız şəhid olublar, həlak
olublar – onların məzarları da bizim önümüzdədir.
Mən Böyük Vətən müharibəsində şəhid olmuş Azərbaycan övladlarının xatirəsi qarşısında baş əyirəm və
onlara bir daha, bir daha Allahdan rəhmət diləyirəm. Azərbaycan torpaqlarını erməni təcavüzkarlarından
qoruyaraq, müdafiə edərək şəhid olmuş qəhrəman övladlarımızın xatirəsi qarşısında baş əyirəm və bir daha
əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, onların şəhidliyi onların öz xalqına, öz millətinə olan sədaqətinin
rəmzidir. Azərbaycan torpaqları azad olunan, Azərbaycanın ərazisi bərpa olunan zaman, təbiidir ki, onların
qəhrəmanlığı daha da çox qiymətləndiriləcəkdir.
Bu gün bayramdır, qələbə bayramıdır. Xalqımız bu bayramı iftixar hissi ilə qeyd edir. Ona görə ki,
Azərbaycan xalqı bu qələbənin əldə edilməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Bizim veteranlarımız – İkinci
Dünya müharibəsinin veteranları, Böyük Vətən müharibəsinin veteranları bu gün də Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatında fəal iştirak edirlər, öz xidmətlərini göstərirlər və gənc nəslə öz təcrübələrini verirlər, gənc nəslin
qəhrəmanlıq əhval-ruhiyyəsində, vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsində tərbiyə olunması işində fəal iştirak edirlər.
Bütün bunlara görə, əziz veteranlar, mən sizə təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqı,
müstəqil Azərbaycanın dövləti sizin xidmətlərinizi heç vaxt unutmayacaqdır. Bu gün sizin hər biriniz bizim
üçün, gənclər üçün, gələcək nəsillər üçün böyük qəhrəmanlıq nümunəsidir. Sizin bu gün cəmiyyətimizdə
gördüyünüz iş yüksək qiymətə malikdir. Mən sizə səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm.
Alman faşizmi üzərində qələbənin 55-ci ildönümü münasibətilə sizi, bütün Azərbaycan xalqını,
Azərbaycanın vətəndaşlarını təbrik edirəm. Xalqımıza, millətimizə, hər bir vətəndaşımıza səadət, xoşbəxtlik
arzu edirəm. Xalqımıza müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunda fəal iştirak etmək və bu müstəqil dövləti
qurmaq, yaratmaq üçün yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycanın
müstəqilliyini, suverenliyini, xalqımızın azadlığını daim qoruyacaq və müstəqillik yolu ilə gedərək, demokratiya
yolu ilə gedərək Azərbaycan xalqı yeni-yeni nailiyyətlər əldə edəcəkdir.
Bayramınız mübarək olsun!
Hər birinizə cansağlığı, səadət, uzun ömür arzu edirəm. Sağ olun.
***
Mərasimdən sonra jurnalistlərin suallarına cavab
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, bəzi qəzetlər yazırlar ki, Siz guya ayın 3-də Daxili İşlər naziri Ramil
Usubovu danladığınıza görə o, işə çıxmır, yəni istefa verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ayın 3-də onu necə olub danlamışam, harada danlamışam?
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, mətbuatda belə yazıblar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mətbuat yazır ki, işə çıxmır? Bəs Ramil Usubov burada yoxdur? Ramil Usubov,
buraya gəl görüm. Səni nə vaxt danlamışam?
R a m i l U s u b o v: Cənab Prezident, mən belə şey bilmirəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs onlar bunu haradan yazırlar?
R a m i l U s u b o v: Bilmirəm, haradan yazırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də eşitmişəm, hansısa qəzetdə yazırlar ki, Heydər Əliyev Ramil Usubovu işdən
çıxaracaqdır.
Bilirsiniz, jurnalistlərə mənim böyük hörmətim var. Ancaq bir neçə dəfə demişəm, bu bayram günündə bir
daha demək istəyirəm: mən çox arzu edirəm ki, jurnalistlərimiz peşəkar, vicdanlı, səmimi olsunlar. Təbiidir ki,
jurnalistin fəaliyyətinin əsas istiqaməti həqiqəti tapmaq, nöqsanları açmaq, tənqid etməkdir. Hər bir cəmiyyətdə
mətbuat belə işlərlə dövlətə, hakimiyyətə kömək göstərir.
Mən bu yaxınlarda bir yerdə dedim ki, – keçmişdə də belə bir söz var idi – əgər hansısa bir tənqidin yüzdə
beş faizi düzdürsə, onu qəbul etmək lazımdır. Sən tənqidin düz olanını qəbul et, onu düzəlt, əgər 95 faizi düz
deyilsə, ona fikir vermə. Amma çox təəssüf edirəm ki, qəzetlərimiz, o cümlədən jurnalistlərimiz – indi
qəzetlərin əksəriyyəti, jurnalistlərin bir hissəsi müxalifət mövqeyindədir – yollarını bir az əyiblər. Onlar hesab
edirlər ki, bununla da cəmiyyətdə özlərini daha yaxşı göstərirlər. İndi bu, bəlkə də kiməsə xoş gəlir, kiminsə
acığına gəlir. Bəzi jurnalistlər bunun hesabına özlərinə müəyyən bir yer qazanırlar. Ancaq bunlar müvəqqəti
haldır.
Jurnalist peşəsi çox şərəflidir. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda milli mətbuatın yaradılmasının 125 illiyi
haqqında xüsusi böyük fərman verdim. Mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabi bizim üçün həqiqətən bir
idealdır. Çünki, təbiidir ki, o vaxt da cəmiyyətdə həm nöqsanlar, həm çətinliklər, həm də ədalətsizliklər çox idi.
Həsən bəy Zərdabi özünün ilk yazılarında bu barədə yazmışdı.
Mən bunları ümumən deyirəm. Ola bilər ki, səhvlər olsun, o bağışlanılsın. Ancaq bilirsiniz, narahatedici odur
ki, bəzi jurnalistlər, qəzetlər ayrı-ayrı şayiələr yaratmaqda, uydurmaqda və yaymaqda artıq ixtisaslaşıblar. Bəlkə
də onlar bununla da bizim dövlətə, hakimiyyətə qarşı müəyyən qədər təxribat törətməyə çalışırlar. Mən onu da
deyə bilərəm ki, bəzən də bu təxribatı edə bilirlər.
Onlar bir gün yazırlar ki, filankəsi işdən çıxarırlar, o biri gün yazırlar ki, nə bilim, filankəsi həbs edəcəklər və
sairə. Ancaq bizim bəzi vəzifəli şəxslər – deyə bilmərəm ki, onlar iradəsizdirlər – oturub fikirləşirlər ki, bəlkə
bunu düz yazıblar, ona görə də narahat olmağa başlayırlar. Gedib ona-buna deyirlər ki, bu nədir, bəlkə bir şey
var? Mən açıq danışıram, bu da həmin adamların işinə müəyyən qədər təsir edir. Ayrı-ayrı jurnalistlər bəlkə də
dövlətimizin işinə zərər vurmaq üçün belə bir üsuldan istifadə edirlər. Ancaq onlar bilsinlər ki, birincisi, bunun
heç əhəmiyyəti yoxdur, belə şeylərdən istifadə edə bilməzlər. İkincisi, mən Respublika Baş Prokurorluğunun
rəhbərlərini vəzifədən azad edəndə hansısa qəzet yazdı ki, – bu bir az doğru sözdür – «Heydər Əliyev gözlənilməyən qərarlar qəbul etdi. Amma bu, Heydər Əliyevin xasiyyəti, iş üslubu üçün xarakterik olan bir məsələdir».
Burada həqiqət var. Əgər mən kimisə işdən çıxarmaq istəyirəmsə, bunu heç kəs bilmir. Amma qəzetdə yazırlar
ki, kimsə işdən çıxarılacaqdır – bilsin ki, onun vəziyyəti daha da yaxşılaşır. Mən onu işdən çıxarmayacağam.
Əgər həmin adama mənim bir balaca iradım da olsa, qəzetdə haqqında yazıldığına görə mən iradı həmin adama
bağışlayacağam ki, qoy bu cür yolla getməsin. Bu mənim ümumi sözümdür.
O ki qaldı Ramil Usubova, o, 1994-cü ildə Daxili İşlər naziri vəzifəsinə təyin olunubdur. Yadınızdadır ki,
həmin dövr çox ağır idi. Ötən bu dövrdə biz çox ağır bir yol keçmişik, cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmışıq,
dövlət çevrilişinə cəhdlərin qarşısını almışıq, Azərbaycandan qaçıb gedən cinayətkarları orada-burada tapmışıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti nəticəsində elə keçən il onlar Rusiyada gizlənən 500-ə qədər qatı cinayətkarı
yaxalayıb, gətirib burada cəzalandırıblar. Necə ola bilər ki, mən bu cür xidmətlər göstərən adamlara mənfi
münasibət bəsləyim?!
General Ramil Usubov çox dəyərli insandır və çox da yaxşı işləyir. Mən ümumiyyətlə, Daxili İşlər
Nazirliyinin işindən razıyam. Siz bilin, polisi danlamaq da olar, ondan narazı qalmaq da olar. Bəlkə də kimsə
subyektiv fikirlərə görə polisi söysün. Amma polisi sevmək lazımdır. Polis olmasa sizin heç biriniz rahat yaşaya
bilməyəcəksiniz.
Baxın, indi ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik vardır, rahat yaşayırsınız, cavansınız, çıxıb axşam gəzirsiniz.
Kim istəyir – kafeyə, kim istəyir – restorana gedir, kim istəyir – gecə diskotekaya gedir, rəqslərə baxır və sair.
İnsafınız olsun, axı dörd-beş il bundan qabaq bunlar yox idi, qapıdan çıxa da bilmirdiniz. Təbiidir ki, bizim
apardığımız ümumi işlərin, siyasətimizin, əməli fəaliyyətimizin nəticəsində indi ölkəmizdə sabitlik yaranıbdır.
Burada polisin də böyük rolu vardır.
Polis kiməsə qarşı ədalətsizlik edir, kimisə incidir. Mən bunu açıq demişəm – polis bəzən də vəzifəsindən
sui-istifadə edir, bəlkə də kimsə rüşvət alır – mən bunları inkar etmirəm. Amma ümumiyyətlə, hər bir dövlətdə
polis yüksək hörmətə layiqdir və ona hörmət etmək lazımdır. Əgər bunlar olmasa biz şəhərdə yaşaya bilmərik.
Bəlkə də mən yaşayaram, çünki mənim xüsusi mühafizəm var, amma siz yaşaya bilməzsiniz.
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Mən fürsətdən istifadə edib bu sözləri ümumiyyətlə, polis haqqında demək istəyirdim. Amma yenə də
deyirəm, mən Ramil Usubova etibar etmişəm və etibar edirəm. Güman edirəm, o öz işləri ilə özünü elə
göstərəcəkdir ki, mən bundan sonra da ona etibar edəcəyəm. Nə qədər ki, mən varam, Ramil Usubov da var.
Mənim də varlığıma sizin heç biriniz şübhə edə bilməzsiniz.
S u a l: Cənab Prezident, mayın 10-da Sizin ad gününüzdür. Hamı Sizi təbrik edir, biz də təbrik
edirik. Özünüz özünüzə nə arzu edirsiniz və Sizə hansı hədiyyə verilməsini istərdiniz?
C a v a b: Təbrikinizə görə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mən özüm özümə nəyi arzu edirəm? Özüm özümə arzu edirəm ki, mən Azərbaycan xalqına, millətimə,
doğma Vətənimə indiyə qədər xidmət etdiyim kimi, bundan sonra da xidmət edə bilim. Amma inanıram ki,
bunu da edəcəyəm. Çünki bəziləri mənim səhhətimə şübhə edirdilər. Gördünüz, mən ağır bir əməliyyat
keçirdim. İndi istəyirsiniz gəlin, sizinlə burada ya qaçışaq, ya da döyüşək, yaxud da güləşək – bunlar hamısı
yerindədir.
Qaldı ki, mənim iş təcrübəm günü-gündən artır. Amma mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan hələ ağır
vəziyyətdən çıxıbdır. Azərbaycanın çoxlu problemləri vardır. Hesab edirəm ki, gərək mən bu problemləri həll
edim. Bu problemlərin əsasını həll edəndən sonra bəlkə mən özüm bir gün deyərəm ki, bilirsiniz, qoy indi bu
estafeti başqa adamlara verim, kənara çəkilim, yaxud gedib bir balaca istirahət edim. Amma istirahətim yoxdur.
Görürsünüz ki, mən gecə də, gündüz də işləyirəm. Başa düşürsünüz, bir bazar günü olmayıbdır ki, mən işə
gəlməyim.
Doğrudan da mayın 10-da mənim doğum günümdür. Arzu edirəm ki, mən bundan sonra da xalqıma xidmət
edim və Azərbaycanın bu ağır problemlərini həll edim.
S u a l: Cənab Prezident, biz Sizi bir daha təbrik edirik. Çeçenistanın prezidenti Aslan Məshədov bizə
verdiyi müsahibədə Sizi Qafqazda ən böyük siyasi xadim kimi qəbul etdiyini bir daha bildirdi. O belə bir
fikir söylədi ki, mən çox şad olardım və istərdim ki, Heydər Əliyev və Eduard Şevardnadze bu
münaqişənin tənzimlənməsinə yaxından kömək göstərsinlər.
Cənab Prezident, Siz belə bir kömək edəcəksinizmi? Çünki çeçenlər bu iki siyasi liderdən kömək
gözləyirlər.
C a v a b: Təbiidir ki, mən bu arzunu onların mənim şəxsiyyətimə, necə deyərlər, inamı kimi
qiymətləndirirəm. Mən Aslan Məshədovla bir neçə dəfə görüşmüşəm. O buraya gəlibdir. Mənim 75 yaşım
tamam olanda Qafqazın bütün respublikalarının prezidentləri yığışıb Azərbaycana gəlmişdilər. Onların mənə
həqiqətən böyük hörmətləri var. Hesab etməyin ki, mən təvazökarsızlıq edirəm – indi təkcə Qafqazda, keçmiş
SSRİ-də yox, başqa ölkələrdə də Heydər Əliyevin kim olduğunu çox yüksək qiymətləndirirlər.
Mən əlimdən nə gəlir, onu etməyə hazıram ki, Çeçenistanda sülh təmin olunsun. Çünki ümumiyyətlə, daxili
mənəviyyatımla mən həmişə sülhün tərəfdarı olmuşam, istəmişəm ki, sülh təmin edilsin. Ancaq bilirsiniz, orada
vəziyyət olduqca mürəkkəbdir. Amma nə qədər mürəkkəb olsa da ümidsiz yaşamaq olmaz. Əgər indi nə
mümkünsə, mən onu edə bilərəm ki, orada sülh olsun.
Daha bir sözünüz varmı?
Mən də sizə cansağlığı arzu edirəm. Sizin timsalınızda bütün jurnalistlərə, lap mənim əleyhimə yazanlara da,
böhtan uyduranlara da cansağlığı arzulayıram. Təbiidir, arzu edirəm ki, jurnalistlərimiz mənəviyyata daha da
bağlı jurnalistlər olsunlar. Sağ olun.
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ABŞ DÖVLƏT DEPARTAMENTİNİN REGİONAL MÜNAQİŞƏLƏR ÜZRƏ XÜSUSİ
NÜMAYƏNDƏSİ SƏFİR KERİ KAVANONU VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRİ
QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
9 may 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kavano!
Hörmətli səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Sizinlə yenidən görüşməyimdən məmnunam. Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Ümidvaram ki, sizinlə bu
görüşümüzdə bizim üçün çox mühüm olan məsələləri müzakirə edə biləcəyik.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələr çoxsahəlidir. Bu əlaqələrin həm iqtisadi, həm
siyasi, həm ictimai, başqa sahələri də var. Amma sizinlə, cənab Kavano, bizim bir sahəmiz var ki, bu, bütün
sahələrdən vacibdir. O da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması, sülh prosesinin davam
etdirilməsidir. Güman edirəm ki, bu barədə biz sizinlə ətraflı danışa biləcəyik. Buyurun.
K e r i K a v a n o: Siz doğru qeyd edirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələr
çox zəngin və çoxtərəflidir. Mən sülh prosesinin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar buraya növbəti səfərimdən və
dialoqu davam etdirməyimdən çox məmnunam.
Biz bu gün Sizinlə sülh barədə danışırıq. Sabah Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələcək növbəti
nümayəndə heyəti isə Sizinlə ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıq mövzusunda söhbət aparacaqdır.
Mən hesab edirəm ki, bu gün sülh haqqında danışmaq üçün uğurlu gündür. Bu gün biz Qələbə bayramını
qeyd edərkən müharibənin nəyin hesabına başa gəldiyini, sülhün hansı qiymətə olduğunu, necə dəyər kəsb
etdiyini bir daha xatırlayırıq.
Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı da müharibənin vurduğu itkini, zərəri və sülhün dəyərini çox gözəl
anlayır. Biz inanırıq ki, qarşıdakı aylar ərzində sülh prosesini inkişaf etdirmək üçün imkanlar vardır. Regiona bu
həftə etdiyim səfər də məhz o məqsədi daşıyır. Bu səfərim zamanı həm Yerevanda və həm də Azərbaycanda
olmuşam. İcazə verin, onu da əlavə edim ki, prezident Klinton və dövlət katibi xanım Olbrayt da bu məsələ ilə
çox yaxından məşğuldurlar və bu işlə çox maraqlanırlar.
Biz prezident Klintonun gələn ay Moskvaya səfərini hazırlayırıq. O, bu səfər ərəfəsində bizim
münasibətlərimizi bir daha nəzərdən keçirmək və qeyd etdiyim məqsədlərə Moskvada nail olmaq üçün bundan
istifadə etmək istəyir.
İcazə verin, onu da Sizə çatdırım ki, bir həftədən sonra mən Minsk qrupunda olan digər həmsədr
həmkarlarımla birlikdə Cenevrədə görüş keçirəcəyəm. Biz həmin görüş zamanı sülh prosesini irəli aparmaq
məqsədi ilə yeni təkliflər barədə fikir mübadiləsi edəcəyik.
Həmsədrlərin görüşündən sonra, növbəti gün hər üçümüz birlikdə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri
ilə görüş keçirəcəyik. Bu görüşün də əsas məqsədi bərpa işlərinin aparılması üçün zəruri ehtiyacların
müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsinin təşkil olunmasıdır. Cenevrədə keçiriləcək həmin görüşdə 12-dən
çox beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri iştirak edəcəklər və biz işğaldan azad olunacaq torpaqlarda qaçqınların
məskunlaşdırılmasına yardım göstərmək planları barədə danışacağıq. Bu görüş zamanı həmçinin azad olunacaq
ərazilərdə dəmir yollarının, elektrik stansiyalarının, kəndlərin, şəhərlərin bərpa edilməsi barədə geniş fikir
mübadiləsi aparılacaqdır. Onlar anlayırlar ki, bu, çox böyük bir vəzifədir.
Onu da dərk edirlər ki, tam sülh əldə olunmayıbdır. Amma hesab edirik ki, sülhün əldə olunmasına
hazırlaşmaq üçün əlverişli vaxt çatmışdır. Sülh əldə olunarsa, insanların öz yurdlarına qayıtması dərhal təmin
edilməlidir.
İnsanların həyatını yenidən normallaşdırmağın, bu işi təmin etməyin vaxtı gəlib çatmışdır. Həm
Azərbaycanda, həm də Ermənistanda. Biz bu aylar ərzində həmin məsələlərlə də ciddi məşğul olacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həqiqətən, bu gün çox əlamətdar bir gündür. 55 il bundan öncə böyük koalisiya Sovet İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, təbiidir ki, Avropanın vətənpərvər qüvvələri ilə
bərabər, alman faşizmi üzərində son qələbə əldə etdi. Mən bu gün veteranlarla görüşəndə və Azərbaycanın həlak
olmuş vətəndaşlarının xatirəsini qeyd edəndə dediyim sözlərdə də məhz qələbənin nə qədər əhəmiyyətli
olduğunu və o müharibənin təkcə XX əsrdə yox, bəlkə də bəşər tarixində nə qədər dəhşətli olduğunu bir daha
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yada saldım. Sevindirici haldır ki, İkinci dünya müharibəsi qurtarandan sonra 55 il keçibdir, yenidən dünya
müharibəsi başlanmayıbdır. Amma Birinci dünya müharibəsindən heç 20 il keçməmiş bizim əsrdə İkinci dünya
müharibəsi başlandı. Bu, onu göstərir ki, insan cəmiyyəti, bəşəriyyət sülhə daha çox meyl edir, sülhə doğru
gedir.
İkinci dünya müharibəsindən sonra "soyuq müharibə" başlandı. O da xeyli bir zaman çəkdi. Ancaq ona da
son qoyuldu. Sovet İttifaqı dağıldı, Varşava paktı dağıldı. Bizim ölkələr, o cümlədən Azərbaycan müstəqilliyini
əldə etdi. Bunların hamısı bu sülh prosesinin nəticəsidir. Biz bunları çox yüksək qiymətləndiririk. Amma eyni
zamanda lokal müharibələr hələ də ləğv olunmayıbdır. Dünya müharibəsinin olmaması bizi sevindirdiyi qədər,
eyni zamanda, lokal müharibələrin, münaqişələrin olması bizi həddindən artıq narahat edir. Xüsusən
Azərbaycanı. Çünki ölkəmiz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən çox böyük zərər çəkmişdir. Bütün
bunlara görə də biz Azərbaycanda sülhü bəlkə də dünyanın digər ölkələrindən, insanların hamısından çox
istəyirik.
Artıq altı ildir, mayın 14-də altı il tamam olacaqdır ki, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq. Bu, Azərbaycanın
nə qədər sülhsevər siyasət apardığını və sülhə nə qədər bağlı olduğunu göstərir.
Bilirsiniz ki, sizin Minsk qrupunun, onun həmsədrlərinin - Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və
Fransanın iştirakı ilə son illər biz sülhə nail olmaq üçün çox addımlar atdıq. Nəhayət, bilirsiniz ki, keçən il
Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında bilavasitə bir neçə görüş keçirilibdir. Bu gün mən
deyə bilərəm ki, bu görüşlər bizi sülhə doğru aparırdı. Siz bunu yaxşı bilirsiniz. Ancaq bu sülh prosesinin
dayanmasında yenə də Azərbaycanın günahı yoxdur. Keçən ilin oktyabr ayında Ermənistanda sizə məlum olan
hadisələrin baş verməsi ilə əlaqədar sülh prosesi dayandı. Mən bir neçə dəfə bunu sizə bildirmişəm, Davosda
görüşümüz zamanı, fevral ayında Vaşinqtonda prezident Bill Klinton ilə, xanım Olbraytla, başqa şəxslərlə, orada siz də iştirak edirdiniz, - dövlətinizin başqa rəhbərləri ilə görüşlərimin hamısında mən Azərbaycanın
mövqeyini bildirmişəm. Bu da ondan ibarətdir ki, biz sülh prosesini davam etdirmək istəyirik.
Bu münasibətlə mən çox məmnunam ki, siz bu prosesə yeni bir impuls vermək fikrindəsiniz. Sizin həm
Ermənistana, həm Azərbaycana səfəriniz bunu nümayiş etdirir. Mən bunu alqışlayıram. Sizin bildirdiyiniz kimi,
Cenevrədə həmsədrlərin nümayəndələrinin görüşü və ondan sonra həmsədrlərin birlikdə beynəlxalq maliyyə
təşkilatları ilə görüşü də, təbiidir ki, artıq sizin bu barədə çox ciddi fikirlərinizin olmasını göstərir. Sizin bu
planlarınıza mən çox ümidlə baxıram.
Siz buyurdunuz ki, prezident Bill Klintonun Moskvaya səfərini hazırlayırsınız. Bu səfər çərçivəsində
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması məsələsi də gündəlikdədir. Mən arzu edərdim ki, həmin
məsələ gündəlikdə birinci yerdə dursun. Xahiş edirəm, prezident Bill Klintona çatdırasınız ki, fevral ayında
onunla danışığımızı bir daha yadına salsın. Söhbət zamanı o, mənə bir daha dedi ki, bu məsələnin sülh yolu ilə
həll olunması üçün əlindən gələni edəcəkdir. Sizin bu barədə fəaliyyətinizin nəticələrini bilməyə biz hazırıq.
Şübhə etmirəm ki, sizin indi yenidən fəaliyyətə başlamağınız meydana elə təkliflər çıxaracaqdır ki, onlar
məsələnin uzadılmasını yox, qısa müddətdə həllini təmin edəcəkdir.
Biz sizinlə oktyabr ayında da görüşərkən sülhün artıq mümkün olmasını görərək, - bu, sizin təklifinizdir,
bərpa məsələlərini gündəliyə gətirdik.
Noyabr ayında İstanbulda prezident cənab Bill Klintonla görüşərkən - siz də bu görüşdə iştirak edirdiniz bu məsələlər yenidən gündəlikdə idi. Orada mən Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Fransanın
prezidenti Jak Şirakla da görüşəndə o, mütləq bu maliyyə ehtiyatlarını, Avropa Birliyini səfərbər edib, bərpa
işləri ilə məşğul olunması haqqında çox ciddi fikirlər söyləyirdi. Bunlar belə bir təəssürat yaradır ki, demək,
yəqin ki, yaxın vaxtlarda biz sülh əldə edə biləcəyik. Ona görə də indi biz bərpa məsələləri haqqında müzakirə
aparırıq. Keçmiş illərdə bərpa məsələləri heç vaxt gündəlikdə durmamışdı. Çünki indi belə demək olar ki, o
vaxtlar sülhün əldə olunmasının reallığı hələ yaxında deyildi. İndi isə, güman edirəm ki, bu, yaxınlaşır. Hər şey
sizdən asılıdır. Bizdən nə asılıdırsa, bilirsiniz ki, biz bunların hamısını edəcəyik. Ona görə mən sizin bu
məlumatlarınızdan çox məmnunam.
K e r i K a v a n o: Mən Sizin ümidlərinizi və inamınızı bölüşürəm ki, biz bu gün sülhə daha çox
yaxınlaşmışıq. Amma bu da məhz Sizin liderliyinizdən asılı olmuşdur. Sizin səbirliliyinizdən çox asılı
olmuşdur.
Oktyabr ayından ötən müddət Ermənistan üçün çətin bir dövr olmuşdur. Amma mən inanıram və
deyərdim ki, Ermənistana, Yerevana bu həftə etdiyim səfər bunu bir daha təsdiqlədi ki, orada vəziyyət
sabitləşibdir. Mən Yerevanda rəhbərlikdən də sülhə eyni sadiqliyi eşitdim və bu prosesi irəli aparmaq arzularını
duydum.
Bu fürsətdən istifadə edib, Sizin veteranlar barədə də bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Alman ordusu
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tərəfindən istehsal olunmuş bir filmdən aldığım təəssüratları heç vaxt unuda bilmirəm. Həmin film Hitlerin ad
günündə çəkilmişdi. Filmdə həmin gün Hitlerə hədiyyə olaraq gətirilmiş tort göstərilir. Xəritəyə oxşadılmış
tortdan Hitlerə çatacaq pay məhz tortun Bakını əks etdirən hissəsi idi. Hitlerin müharibəni udması üçün alman
ordusu Bakıya "brilyant" kimi baxırdı. Amma o, heç vaxt Xəzər dənizini gəlib görə bilmədi. Onun buraya
uzanan yollarının qarşısını sizin xalqınızın mərdliyi, cəsurluğu kəsdi. Biz hesab edirik ki, onun "brilyantı" ələ
keçirə bilməməsi məhz müharibənin müddətini azaltdı.
Biz amerikalılar almanlarla ilk dəfə Belçikada rastlaşdıq, qarşılaşdıq. Həmin müharibədə, döyüşlərdə biz
ona görə qalib gəldik ki, praktiki olaraq onların benzini qurtarmışdı. Biz o müharibədə ona görə qalib gəldik ki,
hamımız bir idik. Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sovetlər İttifaqı, Böyük Britaniya və digər ölkələrlə
alyansına toxundunuz. Bu baxımdan, müəyyən mənada desək, bu gün Minsk qrupunda da həmin alyans
mövcuddur. Rusiya, ABŞ, Avropa Birliyi - hamı eyni məqsədə xidmət üçün səylər göstərməkdədir. Allahın
köməyi ilə indi təhlükə də əvvəlkindən fərqlidir. Amma sülhün dəyəri və qiyməti əvvəlki kimi önəmlidir.
Ümidvaram ki, birgə səylərimiz nəticəsində əvvəllər olduğu kimi, bu dəfə də biz sülh əldə edilməsinə nail
olacağıq. Anlayırıq ki, sülhün əldə edilməsi uzun çəkibdir. Bunu Sizin bir daha dərk etməyinizi, Sizin səbrinizi
yüksək qiymətləndiririk. Anlayırıq ki, bu məsələnin uzanması Sizin xalqınız üçün çətindir.
Bilirsiniz ki, keçən ilin dekabrında mən Minsk qrupundan olan həmkarlarımla bərabər qaçqın
düşərgələrində olmuşam. Biz qaçqınların ehtiyaclarını anlayırıq. Həmin o qaçqınlarla düşərgələrdə görüşlərimiz,
onların ehtiyaclarını öz gözlərimizlə görməyimiz sanki bizim daha fəal çalışmağımız üçün "yanacaq", "benzin"
rolunu oynayıbdır. Başqa sözlə desək, sülhün əldə olunması, qaçqınların öz yurd-yuvalarına dönməsi üçün
enerjimizin və səylərimizin artırılmasında bizə güc veribdir.
Sizin və Ermənistanın yardımı olmadan biz bu prosesi irəli apara bilmərik. İndi biz münaqişədə olan
ölkələr tərəfindən sülh əldə olunmasının mümkünlüyünə sadiqliyi görərək daha da ruhlanmışıq.
İcazə verin, prezident Bill Klintonla bağlı bir məsələyə də toxunum. Sizinlə fevral ayında görüşən zaman
cənab Klintonun Sizə söylədiklərini mənim yenidən ona xatırlatmağıma heç ehtiyac yoxdur. Çünki Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və onun ətrafında yaranmış vəziyyət mütəmadi olaraq onun diqqətindədir, yaddaşındadır.
O, hər zaman istəmişdir ki, burada - Qafqazda münaqişələrin həlli təmin olunsun.
Amma Sizə onu da demək istəyirəm ki, İstanbulda Sizinlə və prezident Koçaryanla keçirdiyi görüşlərdən
sonra cənab Bill Klinton bu məsələyə xüsusi enerji ilə qoşulubdur. Siz də bilirsiniz, o da əlindən gələn hər şeyi
etməyə hazırdır ki, bu məsələnin həllində yardımçı olsun.
Son olaraq, icazə verin, səfərimin başqa məsələyə də aid olmasına toxunum. Bu gün - bu Qələbə bayramı
günü Sizin ölkənizdə olsaq da, amma bilirik ki, sabah Sizin üçün xüsusi bir gündür, - Sizin ad gününüzdür. Biz
düşünürdük ki, Sizə xüsusi bir hədiyyə gətirək. Sizə layiq hədiyyəni seçmək bizim üçün çətin oldu. Sülh
prosesinə Sizin verdiyiniz böyük töhfənin müqabilində bizim gətirəcəyimiz hədiyyənin ölçüsü də çox böyük
olmalı idi, amma təyyarə balacadır. Sonra düşündük ki, hədiyyə kiçik ölçüdə olsa da, onun mənası və dəyəri
olduqca böyük olmalıdır. Ona görə də mən Sizə balaca bir hədiyyə gətirmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu nədir?
K e r i K a v a n o: Bu, Ağdam məscidinin kiçik bir parçasıdır, balaca bir hissəsidir. Amma bu, balaca
olsa da, Sizin bərpa etmək arzusunda olduğunuz torpağın bir hissəsidir. Biz ümid edirik ki, bir gün gələcək, o
böyük məscidin özü tamamilə geri qayıdacaqdır. Biz də onun bərpa olunmasında yardımçı olub insanların orada
dua etməsi üçün şərait yaradılmasına nail olacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Siz məni çox mütəəssir etdiniz. Düzü, bu
qədər orijinallığı mən təsəvvür edə bilməzdim.
Mən bilirəm ki, Siz Ağdamda dekabr ayında olmusunuz. Əgər oradan, o məsciddən bir parça qoparıb
özünüzdə saxlamısınızsa və bunu da bu gün, doğum günüm ərəfəsində mənə verirsinizsə, siz doğrudan da
qəlbən sülhə bağlı insansınız və Azərbaycanın sülhə çatmasına qəlbən çalışırsınız. Bu, o qədər gözlənilməz
şeydir ki, bilirsiniz, məni çox təsirləndirdi. Mən sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Arzu edirəm ki, sizin
köməyinizlə, bizim ümumi işlərimizin nəticəsində biz Ağdama gedək, o məscidi bərpa edək, bütün işğal
olunmuş yerləri bərpa edək.
Mən bu hədiyyəni saxlayacağam. Ağdam işğaldan azad olunandan sonra xahiş edəcəyəm ki, sizinlə bir
yerdə oraya gedək və bunu dəyərli bir muzey eksponatı kimi məscidə verəcəyəm ki, orada saxlasınlar. Bu, mənə
daha da çox ümid verir ki, tezliklə sülhə nail olacağıq.
Siz bizim veteranlar və 1945-ci ildə əldə etdiyimiz ümumi qələbə haqqında çox dəyərli sözlər dediniz.
Hitlerə ad günündə təqdim olunmuş tort bizə də məlumdur, onu filmlərdə görmüşük. Həqiqətən, həmin tortda
Bakı xüsusi göstərilmişdi və onlar da Bakını, Azərbaycanı ələ keçirmək istəyirdilər.

493

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Mən bu gün veteranlar qarşısında çıxış edərkən onu da xatırlatdım ki, o vaxt Azərbaycan Sovetlər
İttifaqının istehsal etdiyi neft və neft məhsullarının 70 faizini verirdi. Əgər Bakı, Azərbaycan nefti olmasaydı,
qələbəni əldə etmək çox çətin olardı.
Belçika kiçik bir yerdir. Orada almanların benzini qurtardığına görə siz qələbəni əldə etdiniz. Hesab edin
ki, Sovetlər İttifaqı kimi böyük ərazidə əgər doğrudan da benzin qurtarsaydı, alman faşizmi üçün qələbə əldə
etmək çətin olmayacaqdı. Bəli, o vaxt biz Qafqazı, Azərbaycanı qoruyub saxladıq, nefti qoruyub saxladıq,
Xəzər dənizini qoruyub saxladıq.
İndi Azərbaycanın böyük neft sərvətlərini sülh naminə, demokratiya naminə, Azərbaycanın müstəqilliyi
naminə, sizinlə - Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və Qərb ölkələri ilə birlikdə hasil etməyə çalışırıq. Bu sahədə biz
yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik.
İndi bizim üçün ən əsas məqsəd sülh əldə etməkdir. Sübuta ehtiyac yoxdur ki, sülh əldə ediləndən sonra
burada hər şey tamamilə başqa cür olacaqdır. Ona görə də mən budəfəki səfərinizə görə, sülh prosesinin inkişaf
etdirilməsi üçün bizə verdiyiniz məlumatlara görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bir də deyirəm ki, sizinlə bu
yolda əməkdaşlıq etməyə və məqsədimizə nail olmağa biz hazırıq. Sağ olun.
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KANADA PARLAMENTİNİN XARİCİ İŞLƏR VƏ BEYNƏLXALQ TİCARƏT
KOMİTƏSİNİN SƏDRİ BİLL QREHEM BAŞDA OLMAQLA BU ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
10 may 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz, mən sizi salamlayıram. Əgər səhv
etmirəmsə, Kanada parlamentinin nümayəndə heyəti Azərbaycana ilk dəfə gəlibdir. Bu, çox sevindirici haldır.
Kanada çox böyük dövlətdir və dünyada, xüsusən Amerika qitəsində çox mühüm rol oynayır. Ona görə də biz
Kanada ilə əlaqələrimizə xüsusi əhəmiyyət veririk, bütün sahələrdə əlaqələrimizin olmasını istəyirik. Bu
baxımdan parlamentin təşəbbüsü, təbiidir ki, bizim ürəyimizdəndir.
Ancaq Azərbaycana səfərə az vaxt ayırmısınız. Eyni zamanda, - mən sizin proqramınıza baxdım, - məni
çox sevindirən odur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində işğal olunmuş torpaqlardan didərgin
düşmüş qaçqınlarımızın yaşadığı Bərdə rayonuna getmək istəyirsiniz. Sizin proqramınızda məni ən çox
sevindirən budur. Çünki buraya gələn nümayəndələr çox vaxt ancaq Bakıda olurlar, çox az hallarda Bakıdan
kənara çıxır, qaçqınlar, köçkünlər yaşayan düşərgələrə gedirlər. Halbuki bu, bizim həm siyasi, həm iqtisadi
baxımdan ən ağır, ən çətin, həm də çox ağrılı problemimizdir.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, münaqişə nəticəsində bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı
işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından zorla çıxarılıbdır. Artıq yeddi-səkkiz ildir ki, onlar çadırlarda ağır
şəraitdə yaşayırlar. Bunu görmək lazımdır. Görənlər dəhşətə gəlirlər ki, insanlara nə qədər zülm oluna bilər və
insanlar nə qədər belə ağır vəziyyətdə yaşaya bilərlər?! Bu təşəbbüsünüzə görə çox sağ olun.
Ancaq hesab edirəm, sizin bu səfəriniz, təbiidir ki, Kanada ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin bütün
sahələrdə inkişaf etməsi üçün əsas yaradacaqlar. Xoş gəlmisiniz!
Bill Qrehem: Cənab prezident, bizi hərarətlə salamladığınıza görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Cənab
prezident, bizim bütün nümayəndə heyətinin adından Sizi ad gününüz münasibətilə təbrik edirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bill Qrehem: Çox minnətdarıq ki, Sizin üçün belə əlamətdar gündə vaxt ayırıb bizi qəbul edirsiniz.
Siz çox doğru dediniz, bizim nümayəndə heyəti Kanadanın parlament nümayəndə heyətidir. Nümayəndə
heyətimizə əsasən Kanada parlamentinin İcmalar Palatasının ticarət, xarici siyasət komissiyalarını təmsil edən
deputatlar daxildir. Bizim heyətdə Liberal Partiyadan iki deputat, habelə müxalifət partiyasını təmsil edən iki
deputat vardır.
Bizim iş qaydalarımızla Sizi tanış etmək istəyirəm. Ölkəmizə qayıtdıqdan sonra səfərin yekunları ilə
əlaqədar xüsusi hesabat hazırlayacağıq. Həmin hesabat hökumətə təqdim olunacaq və onun əsasında bu region
barəsində hansı siyasəti müəyyənləşdirməyin lazım olması barədə fikirlərini bizimlə bölüşəcəkdir. Ona görə də
təşəkkür edirik ki, Siz həm özünüz bizi qəbul edirsiniz, həm də ölkənizin rəsmi dairələrində görüşlər
keçirməyimiz üçün imkan yaradılmışdır. Xüsusilə qaçqın düşərgələrində olmağımız üçün şərait yaradıldığına
görə təşəkkür edirik. Fikrimizcə, bu cür görüşlər ölkəniz barədə daha dolğun təsəvvür əldə etməyə imkan
yaradacaq və vətənə qayıtdıqdan sonra həm hökuməti, həm də Kanada ictimaiyyətini Azərbaycanda olan
problemlərlə tanış etməyə, bu bölgə barəsində hansı siyasətin formalaşdırılması haqqında öz sözümüzü deməyə
imkan verəcəkdir.
Fikrimizcə, biz səfərimizin yekunları əsasında çox ətraflı məruzə, hesabat hazırlamağa nail olacağıq və bu
hesabat hökumətimiz üçün bir növ bələdçi rolunu oynayacaq ki, Azərbaycan barəsində siyasətini
müəyyənləşdirsin. Eyni zamanda hesab edirik ki, bizim hazırlayacağımız hesabatdan Kanadanın işgüzar
dairələrinə mənsub şəxslər, habelə Azərbaycanı ziyarət etmək istəyən adi Kanada vətəndaşları da fayda götürə
biləcəklər. Zənnimcə, belə bir hesabat Azərbaycanda mövcud olan əlverişli kommersiya şəraitindən
bəhrələnərək burada işgüzar əlaqələrin qurulması üçün istifadə ediləcəkdir. Qloballaşma proseslərinin getdiyi
dünyada hamımızın birlikdə çalışdığımız demokratikləşmə, Dünya Ticarət Təşkilatı ilə ayrı-ayrı ölkələrin
münasibətləri və digər məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparılmasına da yardımçı olacaqdır.
Cənab prezident, təəssüf edirəm ki, bu, Kanadadan Azərbaycana gələn birinci nümayəndə heyətidir,
amma əminəm ki, sonuncu nümayəndə heyəti olmayacaqdır. Biz ATƏT-in Parlament Assambleyasında sizin
nümayəndə heyəti ilə bərabər çalışmışıq. Ümidvarıq ki, gələcəkdə sizin parlamentin üzvləri ilə daha ətraflı
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əməkdaşlıq münasibətləri qurmağa nail olacağıq.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Bir daha deyirəm ki, sizin Azərbaycana gəlişinizi çox məmnuniyyətlə
qəbul edirəm. Sizin dediyiniz kimi, Kanada parlamentinin Qafqaz regionunu öyrənmək və hökumətə müvafiq
məlumat və təkliflər vermək təşəbbüsü də çox qiymətlidir.
Qafqaz, xüsusən Cənubi Qafqaz regionu çox maraqlı, eyni zamanda çox mürəkkəb regiondur. Bizim
ölkənin bir tərəfdən çox zəngin təbii sərvətləri var, çox əhəmiyyətli coğrafi-strateji vəziyyəti var. Azərbaycan
Avropa ilə Asiyanın, Şərqlə Qərbin qovuşuğunda yerləşərək, böyük İpək yolunun bərpasında xüsusi rol oynayır.
İkinci tərəfdən də, 12 ildən çoxdur ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişə mövcuddur.
Mən bildiyimə görə, siz Gürcüstanda, Ermənistanda da olacaqsınız. Güman edirəm, bu ölkələrin hər
birində onların problemləri haqqında lazımi məlumat toplaya biləcəksiniz. Amma mən sizə bildirmək istəyirəm
ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində - Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müstəqil dövlətləri haqqında deyirəm gərginliyin əsas səbəbi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Bu münaqişənin də səbəbləri, faciəli nəticələri
haqqında, güman edirəm, parlament sədri sizə geniş məlumat veribdir.
Murtuz Ələsgərov (Milli Məclisin sədri): Arif Rəhimzadə ilə görüşüblər.
Heydər Əliyev: Parlamentin sədri deyir ki, onun müavini ilə görüşmüsünüz. İndi isə mən şərait
yaratmışam ki, özünü görəsiniz. Hər halda, güman edirəm, siz məlumat almısınız. Ona görə də bu barədə geniş
məlumat vermək fikrində deyiləm.
Ancaq əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə hələ 1987-ci ildə
çıxış edibdir. Azərbaycanın torpağı, ərazisi olan, Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ vilayətini
Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək cəhdi göstəribdir. Təbiidir ki, Azərbaycan tərəfi bununla
razılaşmayıb. Münaqişə sonra böyük hərbi münaqişəyə çevrilibdir. Yəni bu münaqişənin günahkarı Azərbaycan
tərəfi deyildir. Azərbaycan Ermənistana heç bir təcavüz etməyib, heç bir torpaq iddiası etməyibdir, baxmayaraq ki, torpaq iddiası etmək üçün Azərbaycanın əsasları çoxdur. Ancaq Azərbaycan həmişə hesab edib
ki, XX əsrdə meydana gəlmiş reallıqlarla hesablaşmaq lazımdır. Xüsusən Sovetlər İttifaqı dağılan zaman
Ermənistanla Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edərkən Azərbaycanın da ərazisi müəyyən olunub və
Ermənistanın da ərazisi, sərhədləri müəyyən olunubdur.
Müharibə nəticəsində bəzi səbəblərdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal
edibdir. İşğal olunmuş bu ərazilərdən bir milyona qədər azərbaycanlı zorla çıxarılıb, demək, etnik təmizləmə
tədbiri həyata keçirilibdir. İşğal edilmiş torpaqlardakı bütün varidat dağıdılıb, viran olunubdur. Oradan
çıxarılmış insanlar isə çadırlarda çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Bütün bu itkilərə baxmayaraq, biz 1994-cü ilin may ayında Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş
imzalamışıq. Üç gündən sonra atəşkəs haqqında saziş imzalanmasının altı ili tamam olur. Biz məsələni sülh yolu
ilə həll etməyə çalışmışıq və bu gün də çalışırıq. Ancaq buna nail ola bilmirik. Çünki Ermənistan qeyrikonstruktiv mövqe tutur və Dağlıq Qarabağı, Azərbaycanın onun ətrafında olan, Dağlıq Qarabağa daxil
olmayan böyük bir hissəsini işğal edərək, yalnız və yalnız Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi statusu
verilməsini tələb edir.
Sizə bu xəritələri verdilər, yəqin ki, onları indiyədək görməmisiniz. Bu xəritələri görmüsünüzmü?
Bill Qrehem: Bu gün səhər görmüşük, amma ondan əvvəl heç vaxt görməmişdik.
Heydər Əliyev: Amma görmüsünüzsə, görünür, izahata ehtiyac yoxdur. Baxın, burada qırmızı rənglə
Dağlıq Qarabağın ərazisi rənglənibdir. Dağlıq Qarabağ 1923-cü ildə Azərbaycanın tərkibində muxtar vilayət
statusu alıbdır. Buradakı əhalinin 70 faizi erməni millətinə, 30 faizi isə Azərbaycan millətinə mənsub olub.
Münaqişə başlanan zaman əhalinin ümumi sayı təxminən 170 min nəfər idi.
Ermənistan Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək üçün müharibəyə başlayıbdır. Əvvəl Dağlıq Qarabağı işğal
edib, sonra isə onun ətrafındakı əraziləri - Azərbaycanın xəritədə yaşıl və sarı rənglə rənglənmiş bölgələrini
işğal edibdir.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə bir qərar qəbul olundu. Orada göstərilirdi ki, Ermənistan
silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlardan çıxmalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir, Dağlıq
Qarabağa isə Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilməlidir. Biz bu təklifi
qəbul etdik və onu icra etməyə hazırıq. Amma Ermənistan tərəfi bununla razı olmadı. Onlar Dağlıq Qarabağa
yalnız və yalnız dövlət statusu vermək şərti ilə Azərbaycanın digər rayonlarının ərazisini işğaldan azad etmək
haqda bəyanat verirlər.
Siz xəritəyə baxın - Ermənistan ərazisinin bir qarışı da Azərbaycan tərəfindən işğal olunmayıbdır. Ona
görə də kim ədalətlidir, kim ədalətsizdir - bunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur.
Biz bu gün də məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Yenidən müharibə aparmaq,
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müharibə yolu ilə istədiyimizə nail olmaq fikrində deyilik. Ümid edirik ki, beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə,
xüsusən ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti nəticəsində hansısa bir razılığa gəlib Ermənistanla Azərbaycan
arasında sülh yarada bilərik.
Əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaransa, Ermənistan daha çox udacaqdır. Çünki o, bu
münaqişə ilə və vəziyyəti belə gərgin saxlamaqla Cənubi Qafqazın bir çox iqtisadi proseslərində iştirakdan özü
özünü məhrum edibdir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın böyük neft və qaz yataqları var. Biz 1994-cü ildən başlayaraq dünyanın böyük
neft şirkətlərini Azərbaycana dəvət etmişik və artıq onlar çoxlu investisiya gətiriblər. İndi 12 dövlətdən 32 neft
şirkəti respublikamızın Xəzər dənizindəki sektorunda Azərbaycanla birlikdə müştərək işlər görür. O cümlədən,
Kanadanın da bir şirkəti burada fəaliyyət göstərir, - siz bunu bilirsiniz. Ona görə də Azərbaycanın inkişafı çox
gözəldir. Doğrudur, keçid dövründə biz bir çox ağır problemlərin qarşısını alırıq. Amma eyni zamanda
Azərbaycana böyük investisiyalar gəlir.
Biz xarici neft şirkətləri ilə birlikdə hasil etdiyimiz nefti 1997-ci ildən ixrac etməyə başlamışıq. 1994-cü
ildən indiyə qədər biz 19 müqavilə imzalamışıq. Bunlar nəzərdə tutur ki, Azərbaycana 60 milyard dollar
həcmində investisiya gələcək, Azərbaycandan milyonlarla ton neft və milyardlarla kubmetr qaz hasil edilib
dünya bazarlarına çıxarılacaqdır.
Biz - yəni Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Cənubi Qafqazda çox yaxşı iqtisadi əməkdaşlıq edə
bilərik. Amma Ermənistan bunun qarşısını alır. Beləliklə o, Cənubi Qafqazda olan iqtisadi proseslərdən özü
özünü məhrum edir. Güman edirəm, siz Ermənistanda öz gözünüzlə görəcəksiniz ki, orada iqtisadi vəziyyət çox
ağırdır. Ancaq əgər sülh əldə olunsa, Azərbaycan torpaqları Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad
edilsə, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında çox səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq ola bilər.
Məsələn, vaxtilə - elə indi də var - Bakı ilə Ermənistanın paytaxtı Yerevan arasında gözəl bir dəmir yolu
vardı. Bu dəmir yolu eyni zamanda Bakıdan Şimala, Rusiyaya - Moskvaya, Peterburqa, başqa şəhərlərə gedir.
Vaxtilə Ermənistan öz ehtiyaclarını ödəmək üçün məhz bu dəmir yolundan istifadə edirdi. İndi isə bu dəmir
yolu bağlıdır, onu da Ermənistan bağlayıbdır.
Xəritəyə baxsanız görərsiniz, - yaşıl rənglə İranın sərhədini ayıran bu dəmir yoludur. Dəmir yolu
Azərbaycanın İranla sərhədindən keçir, sonra Naxçıvana, oradan Yerevana gedir. Amma ermənilər bizim ərazini
işğal etdiklərinə görə dəmir yolunun da 130 kilometri onların əlindədir. İndi bu dəmir yolu bağlanıbdır. Bu, bizə
də zərər verir, amma daha çox Ermənistana zərər verir.
Təkcə bu deyil, başqa çoxlu faktlar da var. Ona görə də gərək Ermənistan, nəhayət, anlasın ki, bu cür
zorakılıqla heç bir şeyə nail olmaq olmaz.
Təbiidir ki, Azərbaycan da keçid dövrünü yaşayaraq, böyük iqtisadi problemlərlə rastlaşıbdır. Ancaq
bununla yanaşı, bizim böyük təbii sərvətlərimiz və Avropa ilə Asiya arasındakı, yəni Avropa ilə Orta Asiya
arasındakı yolun üzərində olmağımız bizə çox böyük faydalar verir. Amma Ermənistan bunlardan təcrid
olunubdur.
Biz bu çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik, belə ağır vəziyyətdə də Azərbaycanın iqtisadiyyatı sürətlə
inkişaf edəcəkdir. Ermənistanın isə iqtisadi vəziyyəti get-gedə daha da xarablaşacaqdır.
Bilirəm ki, siz Gürcüstana gedəcəksiniz. Bildirmək istəyirəm ki, Gürcüstanla Azərbaycan arasında çox
səmimi dostluq və mehriban əməkdaşlıq mövcuddur. Bizim münasibətlərimizdə heç bir problem yoxdur.
İndi Gürcüstan ərazisində yarım milyon azərbaycanlı yaşayır. Onlar Gürcüstana qarşı heç bir separatçılıq
etmirlər. Özü də bildirmək istəyirəm ki, azərbaycanlılar Gürcüstanın Azərbaycana bitişik hissəsində yaşayırlar,
yəni Gürcüstan ərazisinin bizim ərazimizdən o tərəfdəki hissəsində ancaq azərbaycanlılar yaşayırlar. Ora onların
tarixi vətənidir, orada da yaşayırlar. Biz bunda heç bir problem görmürük və bu, dostluğumuza mane olmur,
əksinə, kömək edir.
Doğrudur, Gürcüstanın da bir neçə problemi var: gürcü-abxaz münaqişəsi var, Osetiya münaqişəsi var.
Gürcüstanda iqtisadi vəziyyət də çətindir. Biz onlara imkan dairəsində yardım edirik.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda hasil olunan neftin ixracı üçün biz Bakıdan Gürcüstanın Qara dənizdəki
limanı Supsaya 800 kilometrdən artıq neft kəməri çəkdik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri barədə müqavilə
bağlanandan sonra onun kommersiya məsələləri həll olunub və bu yaxınlarda biz onun inşasına başlayacağıq.
Bu da Gürcüstan ərazisindən Türkiyə ərazisinə - onun Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına gedəcəkdir.
Biz bu neft kəməri ilə ildə 60-70 milyon ton neft ixrac edəcəyik. Bunlar hamısı Gürcüstanla Azərbaycan
arasında iqtisadi əməkdaşlığın bundan sonra da inkişaf etdirilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Beləliklə, biz
Gürcüstanın da iqtisadiyyatındakı problemlərin həll olunması üçün əlimizdən gələni edirik. İndi görürsünüz,
Cənubi Qafqazda Azərbaycanla Gürcüstan arasında dostluq əlaqələri hər iki ölkəyə yardım edir. Ermənistan ilə
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Azərbaycan arasındakı münaqişə isə hər iki ölkəyə zərər gətirir, daha çox Ermənistana iqtisadi cəhətdən çox
zərər gətirir və ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin edilməsinə mane olur.
Mən bir daha deyirəm, siz Ermənistana gedəcəksiniz. Biz Ermənistanla münaqişəni sülh yolu ilə həll
etməyə çalışırıq və etibarlı sülh yaratmaq istəyirik. Bunun da əsas şərti ondan ibarətdir ki, işğal edilmiş
torpaqlar gərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad olunsun, bir milyondan çox azərbaycanlı öz
yerlərinə, yurdlarına qayıtsın. Hesab edirəm ki, gələcəkdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında, ümumiyyətlə,
Cənubi Qafqazda çox səmərəli əməkdaşlıq yarana bilər.
Bill Qrehem: Cənab prezident, çox tarixi və bizim üçün maraqlı fikirlərinizə görə Sizə təşəkkürlərimizi
bildiririk. Bilirik ki, bu regionda sülhün bərqərar olunması üçün şəxsən Siz səylər qoyursunuz. Biz bu
səylərinizdə Sizə uğurlar arzulayırıq.
Mən ixtisasca tarixçiyəm. Siz Cənubi Qafqaz ölkələri arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivləri barədə
danışarkən 1956-cı ildə yaradılmış Avropa Birliyi ölkələrinin durumu bir anlığa mənim yadıma düşdü. Həmin
dövrdə, belə demək mümkünsə, filiz və dəmir icması ölkələri arasında qarşıdurmanı məhz iqtisadi əməkdaşlıq
vasitəsilə aradan qaldırmaq yolunu tutmuşdur. Biz kanadalılar bu problemlərinizin həll edilməsində Sizə
yardımçı olmağa hazırıq. Mən hesab edirəm ki, biz öz hökumətimizə də lazımi tövsiyələr verəcəyik. Əminəm
ki, ölkəmizin səfiri də, biz də bundan sonra bu sahədə istər ekspertlər səviyyəsində, yaxud hansısa başqa bir
formada Sizə əlimizdən gələn köməyi göstərməyə hazır olacağıq.
Sizin parlament sədrinin müavini bu gün bizə bildirdi ki, ölkənizdə yeni seçki qanunu hazırlanır,
Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul edilmək ərəfəsindədir, respublikanızda çox böyük dəyişikliklər baş
verməkdədir. Sizə deyim ki, bizim cəmiyyətimizdə də çoxlu dəyişikliklər baş verir və bütün bunlar təkamül
yolu ilə olur. Ona görə də biz Sizinlə birgə çalışmağa və daha yaxşı cəmiyyət quruculuğu istiqamətində
əməkdaşlıq etməyə həmişə hazırıq.
Bildirdiyim kimi, bizim nümayəndə heyətinin tərkibində müxalif partiyaları təmsil edən millət vəkilləri də
vardır. Əgər vaxtınız olsaydı, istərdim ki, onlar da öz sözlərini qısaca bildirsinlər.
Qurman Qreval (komitənin üzvü): Zati-aliləri, Siz yaxşı bilirsiniz ki, Kanada dünyanı daha yaxşı
vəziyyətə gətirmək üçün güc mərkəzi olubdur.
Heydər Əliyev: Bir dəqiqə bağışlayın, mən indi çox təcili telefona getməliyəm. Siz burada bir az
gözləyin, mən gedib gəlim.
...
Üzr istəyirəm ki, bir az fasilə verdim. Ancaq Sizdən gizlətmək istəmirəm: Rusiyanın prezidenti Vladimir
Putin telefon edib, siz məni təbrik etdiyiniz kimi, doğum günü münasibətilə məni təbrik edirdi. Bu münasibətlə
bizim aramızda Rusiya ilə Azərbaycan əlaqələri barədə çox əhəmiyyətli söhbət oldu.
Bill Qrehem: Ümidvaram, Siz Putinə söylədiniz ki, kanadalılar onu qabaqladılar.
Heydər Əliyev: Elədir. Buyurun.
Qurman Qreval: Cənab prezident, biz bu günün Sizin üçün xüsusi bir gün olduğunu anlayırıq. Bizə vaxt
ayırdığınıza görə Sizə bir daha təşəkkür edirik.
Bildirmək istəyirəm ki, Kanada dünya ictimaiyyətinə çox böyük töhfələr vermiş bir ölkədir. Müxalifət
nümayəndəsi olaraq biz hesab edirik ki, Kanada digər dövlətlərlə münasibətlərini genişləndirməli və öz
müttəfiqlərinin sayını artırmalıdır. Biz Kanadanın daha uzun zaman çərçivəsi üçün hesablanmış inkişaf,
əməkdaşlıq strategiyasının işlənib hazırlanmasını istəyirik. Biz Kanadanın dünyada oynadığı rolu
genişləndirməklə, uzun illərdən bəri Kanadaya məxsus idealizmin, insan haqlarına hörmətin, insan hüquqlarının
qorunmasının, azad cəmiyyət və hüququn aliliyinin təmin edildiyi cəmiyyət quruculuğunun və bəşəri dəyərlərin
bütün dünya ölkələrinə yayılmasını arzulayırıq.
Cənab prezident, mən Sizə bir sualla müraciət edəcəyəm. Amma bu sualı verməmişdən öncə onu deyim
ki, bizim sabiq baş nazirlərimizdən biri olmuş Pirson regional münaqişələrin həllində xüsusi rol oynadığına görə
Nobel mükafatı almışdır.
Zati-aliləri, bilmək istərdim ki, Siz bu regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına öz
töhfəsini verməsi üçün Kanadanın rolunu nədə görürsünüz? Azərbaycanın Kanada ilə siyasi, diplomatik, iqtisadi
münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində Sizin hansı ideyalarınız, təklifləriniz, məsləhətiniz vardır ki, biz
bunları da öz ölkəmizin hökumətinə çatdıra bilək?
Heydər Əliyev: Bu gün söhbətimizin əvvəlində də dedik ki, biz Kanada ilə bütün sahələrdə - həm
iqtisadi, həm siyasi, həm də humanitar, elm, mədəniyyət sahələrində əlaqələrin genişləndirilməsini və inkişaf
etdirilməsini istəyirik. Dünya dövlətləri içərisində Kanada bizim üçün çox vacib və əhəmiyyətli dövlətlərdən
biridir. Mən bildirdim ki, Kanadanın bir neft şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda başqa ölkələrin
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şirkətləri ilə birlikdə bizimlə müştərək neft hasil edilməsi işi ilə məşğuldur. Kanadanın bir sıra başqa şirkətləri
də burada işləyirlər. Güman edirəm ki, cənab səfir sizə bu barədə məlumat veribdir. Ancaq bunlar hələ azdır.
Biz daha da geniş əlaqələr yarada bilərik. Biz bunun tərəfdarıyıq.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasında Kanadanın iştirak etməsinə gəldikdə isə onu
deyə bilərəm ki, əlbəttə, biz hər bir təklifi məmnuniyyətlə qəbul edirik.
Bilirsiniz ki, bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu yaradılıbdır. Minsk
qrupuna ATƏT-in üzvü olan 12 dövlət daxildir. Ancaq Minsk qrupunun üç həmsədri vardır. Bunlar Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Biz əsasən bu təşkilat vasitəsilə münaqişənin həll olunmasına çalışırıq.
Biz eyni zamanda, imkanı olan hər bir başqa ölkənin təşəbbüsünü alqışlayırıq. Kim bu münaqişənin həll
edilməsində bizə yardım göstərsə, o, iki dəfə Nobel mükafatı ala bilər. Ona görə də təklifinizi verin.
Bill Qrehem: Cənab prezident, bilirik ki, Siz dünən Minsk qrupunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının
həmsədrini qəbul etmisiniz. Həmin görüş səmərəli oldumu?
Heydər Əliyev: Bəli, yaxşı, səmərəli görüş idi. O, buraya gəlməmişdən əvvəl Ermənistanda da olmuşdu.
Biz dünən onunla ətraflı söhbət etdik. Görüşümüz çox səmərəli oldu.
Bill Qrehem: Cənab prezident, xanım Lalond və mən ATƏT-in Parlament Assambleyasında iştirak
edəcəyik və bu məsələlərlə əlaqədar orada gələcəkdə də fəaliyyət göstərəcəyik.
Xanım Fransin Lalond (komitənin üzvü): Cənab prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə
minnətdarlığımızı bildirirəm. Mən Kvebek əyalətini təmsil edirəm, yəni oradan deputat seçilmişəm. Demək
istəyirəm ki, kvebeklilər bu əsrdə iki dəfə öz müstəqilliyini qazanmış Azərbaycan xalqına pərəstiş etdiklərini
heç vaxt gizlətmirlər. Biz sizin ölkənin nə qədər zəngin potensiala malik olduğunu yaxşı bilirik.
Bildirmək istəyirəm ki, üzv olduğumuz komitədə biz bir-birimizlə anlaşma şəraitində əməkdaşlıq edirik.
Mən buradan öz ölkəmə o fikirləri aparacağam ki, Azərbaycan həm zəngin ehtiyatlara malikdir, həm də onun
çox yüksək intellektual potensialı vardır.
Cənab prezident, mən bütün bunlarla bağlı öz ölkəmdə - həm parlamentdə, həm hökumətdə, həm də əhali
arasında hamını inandırmağa çalışacağam ki, dövlət adamları, iş adamları, ayrı-ayrı müəssisələr Azərbaycanla
əməkdaşlığı daha da genişləndirsinlər.
Cənab prezident, mənim bir sualım vardır. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunmaq ərəfəsindədir. Bu
barədə nə deyə bilərsiniz?
Heydər Əliyev: Mən onu deyə bilərəm ki, bu sözlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Biz çox istəyirik ki,
Azərbaycan haqqında obyektiv həqiqətlər dünyanın hər yerinə yayılsın. Bu sahədə öz xidmətlərinizi göstərsəniz,
mən sizə çox minnətdar olacağam.
Sualınız belədir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olur, mən bu barədə nə deyə bilərəm? Mən onu
deyə bilərəm ki, biz üç ildir Avropa Şurasında namizəd sifəti ilə iştirak edirik.
Fransin Lalond: Biz də Avropa Şurasında müşahidəçiyik.
Heydər Əliyev: Siz Avropa Şurasında müşahidəçisiniz, biz isə qonağıq. Biz Avropa Şurasına qəbul
olunmağa namizədik. Çünki biz Avropa ölkəsiyik.
Görünür ki, ötən bu üç ildə biz imtahandan keçmişik və Avropa Şurasının həqiqi üzvü olmağa layiqik. Biz
gözləyirik ki, bu yaxın vaxtlarda Azərbaycanı Avropa Şurasının həqiqi üzvü qəbul etsinlər. Dərk edirik ki, bu,
bizim üzərimizə çox böyük məsuliyyət qoyur. Çünki Avropa Şurasının özünəməxsus prinsipləri vardır. Bu üç il
müddətində çalışmışıq və artıq sübut etmişik ki, biz dövlətimizi bu gün də, gələcəkdə də Avropa Şurasının bu
prinsipləri əsasında inkişaf etdirə bilərik.
Bernard Patri (komitənin üzvü): Zati-aliləri, mənim sualım yoxdur, amma qısaca iki şərh vermək
istəyirəm.
Onu bildirmək istəyirəm ki, bizim səfərimiz çox uğurlu olmuşdur. Səfərimizin məqsədi Azərbaycanı
öyrənmək idi. İndi tanışlıq prosesi davam edir.
İstəyirik biləsiniz, - biz yaxşı anlayırıq ki, Sizin liderliyiniz sayəsində atəşkəs əldə olunubdur. Anlayırıq
ki, Siz münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün ciddi səylər göstərirsiniz.
Bildiyimizə görə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üç qətnaməsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir qərarı
olmuşdur. Bu qətnamələr və qərar işğal edilmiş torpaqların azad olunmasını və Azərbaycana qaytarılmasını
tələb edir.
Mən Sizin ölkənin xarici işlər nazirinin müavinindən öyrəndim ki, gələn il Azərbaycanda yeni Mülki
Məcəllə qəbul olunacaqdır. Sizin parlament sədrinin müavinindən onu da öyrəndim ki, Azərbaycanın Milli
Məclisində 10 müxtəlif partiya təmsil olunubdur və bu payız ölkənizin parlamentinə seçkilər keçiriləcəkdir. Biz
bu məsələlərdə də sizinlə əməkdaşlıq etmək istərdik.

499

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Cənab prezident, çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Mən çox məmnunam. Təşəkkür edirəm.
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ABŞ DÖVLƏT DEPARTAMENTİNİN YENİ MÜSTƏQİLLİK QAZANMIŞ DÖVLƏTLƏRƏ
YARDIM ÜZRƏ KOORDİNATORU SƏFİR UİLYAM TEYLORUN RƏHBƏRLİK ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
11 may 2000-ci il
Hörmətli cənab Teylor!
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında iqtisadi
əlaqələri inkişaf etdirmək üçün yaradılmış ikitərəfli dövlətlərarası işçi qrupunun birinci iclasının Bakıda
keçirilməsi münasibətilə sizi təbrik edirəm. Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin
bütün sahələrdə sürətlə inkişaf etdirilməsinin tərəfdarıyıq və bunun üçün öz tərəfimizdən mümkün olan
tədbirləri həyata keçiririk. Ancaq bu baxımdan iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Hörmətli cənab Teylor, bu barədə biz sizinlə keçən görüşlərimizdə dəfələrlə danışmışdıq və hörmətli
cənab səfir Eskudero da bunu yaxşı bilir. Ona görə də indi bu məsələlərin müəyyən qədər təşkilatlanması, belə
ikitərəfli dövlətlərarası işçi qrupunun yaranması və sizin əməli fəaliyyət göstərməyiniz, təbiidir ki, bizim
tərəfimizdən çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qəbul olunur.
Düşünürəm ki, siz bu gün ilk görüşü çox uğurlu keçirmisiniz. Ona görə də sizin fikirlərinizi bilmək
istərdim. Buyurun.
Səmimi qəbul üçün prezident Heydər Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirən səfir Uilyam Teylor dedi:
Cənab prezident, giriş sözünüzlə bizi Bakıda salamladığınıza görə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz
Azərbaycana gəlməyimizdən çox məmnunuq.
Mən Sizin Vaşinqtonda olan çoxsaylı dostlarınızın birindən Sizə salamlar gətirmişəm. Bizim ölkəmizin
vitse-prezidenti doğum gününüz münasibətilə Sizi təbrik edir və bu münasibətlə Sizə xüsusi məktub
göndərmişdir. Mən o məktubu özümlə gətirmişəm.
Heydər Əliyev: Çox təşəkkür edirəm.
Səfir Uilyam Teylor ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qorun təbrik məktubunu Azərbaycan prezidenti
Heydər Əliyevə təqdim edir:
Cənab prezident, o, ad gününüz münasibətilə göndərdiyi məktubda Sizə ən xoş arzuları ilə bərabər,
həmçinin bizim işçi qrupunun fəaliyyətinə uğurlar arzuladığını bildirir.
Siz çox haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, bu gün biz sizin maliyyə nazirinizlə keçirdiyimiz ilk görüşümüzü çox
uğurlu görüş kimi qiymətləndiririk.
Cənab prezident, bu gün mənimlə Sizin bu görüşümüzdə böyük bir nümayəndə heyəti iştirak edir və bu
nümayəndə heyətini Sizə təqdim etmək istəyirəm. Mənim rəhbərlik etdiyim ofisdən cənab Cerri Oberndorfer
burada əyləşibdir. Xanım Katlin Treyl bu regionla əlaqələrdə çox məsul olan şəxslərdən biridir və buradakı
işlərin görülməsində artıq onun özünün müəyyən təcrübəsi də vardır.
Heydər Əliyev: Burada çox xanım var; ona görə deyirəm. Bu xanımı tanıyıram. Buyurun.
Uilyam Teylor: Cənab Cak Brayer bizim Ticarət Nazirliyimizi təmsil edən mütəxəssisdir. Cənab
prezident, Siz Ticarət Nazirliyinin müşaviri cənab Yan Kalitskini yaxşı tanıyırsınız. O, burada dəfələrlə olubdur.
Cak Brayer cənab Yan Kalitski ilə bərabər çalışır. Cənab Teodor Kyem mənim müşavirimdir və bizim işçi
qrupunun fəaliyyətinin təşkil olunmasında iştirak edənlərdən biridir.
Heydər Əliyev: Bunu tanımıram. Bunu ilk dəfədir görürəm.
Uilyam Teylor: Cənab prezident, Cozef Qrəndmeyson bizim nümayəndə heyətinin ən mötəbər şəxsidir.
O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ticarət və İnkişaf Agentliyinin rəhbəridir. Bu vəzifəsində o, belə demək
mümkündürsə, bütün dünyaya cavabdeh olan şəxsdir.
Heydər Əliyev: Böyük adamdır.
Uilyam Teylor: Cənab Corc İnqram Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yardımlar Təşkilatının və Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyinin direktorunun müavinidir. O, bu regionda Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən göstərilən
bütün yardımlara cavabdeh olan şəxsdir. Cənab Uilyam Makkinni də buradadır. Xanım Şeltonu da Siz
tanıdığınızı artıq qeyd etdiniz.
Heydər Əliyev: Xanım Elizabet Şeltondur. Amma Elizabet Teylor deyildir. Siz Teylorsunuz. Siz o biri
xanımın adını mənə demədiniz?

501

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Uilyam Teylor: Xanım Culiya Panaro "Eksimbank"dandır. O, "Eksimbank"ın Türkiyədəki "Xəzər"
mərkəzini təmsil edir.
Heydər Əliyev: O da mühüm adamdır. Özü də gözəl bir qadındır.
Uilyam Teylor: Bütün amerikalı xanımlar gözəl xanımlardır.
Heydər Əliyev: Təbiidir. Amma azərbaycanlı xanımlar da gözəldirlər. Ora baxın, görün, nə qədər gözəl
xanımlar vardır.
Uilyam Teylor: Biz Bakını ziyarət etməkdən həmişə məmnunluq duyuruq.
Heydər Əliyev: Xanımlara görə.
Uilyam Teylor: Cənab prezident, bu gün səhərdən başlayaraq sizin maliyyə naziri ilə çox gözəl görüş
keçirmişik. Birinci sessiyamız baş tutubdur və istərdim ki, birinci iclasımız barədə Sizə qısa məlumat verim.
Heydər Əliyev: Buyurun.
Uilyam Teylor: Ümidvarıq ki, ilk görüşümüz Amerika-Azərbaycan müştərək dövlətlərarası işçi qrupunun
çoxsaylı görüşlərinin başlanğıcıdır. Bu görüş dövlət məmurlarımız arasında təmasların qurulması baxımından
çox önəmli idi. Biz ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığa yönəlmiş gələcək növbəti çoxsaylı görüşlərin
planlaşdırılmasını da müzakirə etdik.
Cənab Ələkbərov Azərbaycanın iqtisadi durumunun bugünkü vəziyyəti barədə bizə hərtərəfli təhlil verdi
və eyni zamanda Azərbaycanda investisiya şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə hökumətin həyata keçirmək
niyyətində olduğu tədbirlər planı ilə bizi tanış etdi. Hesab edirik ki, bu planlar həm Amerikanın Ticarət və
İnkişaf Agentliyi, həm də "Eksimbank"ı tərəfindən dəstəklənə biləcək layihələr baxımından da çox
əhəmiyyətlidir. Görüşümüz və müzakirələrimiz zamanı bizim iqtisadiyyatımızın da özəyini təşkil edən və indi
sizin iqtisadiyyat üçün əsas fundamental prinsip kimi qəbul etdiyiniz məsələlər ətrafında eyni fikir olduğu tam
müəyyənləşdi. Bu prinsiplər bazar prinsipləri, bazar iqtisadiyyatının qurulması və özəl sektorun inkişafına
yardımçı olmaq üçün hökumətin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının təmin olunmasıdır.
Biz həmçinin islahatların həyata keçirilməsində struktur dəyişiklikləri aparılması və bu islahatların həyata
keçirilməsinin zaman çərçivəsinin müəyyənləşdirilməsi sahəsində də razılığa gəldik. Biz hazırda hökumət
tərəfindən son qiymətləndirilməsi aparılan, parlamentdə artıq ilkin müzakirələri gedən özəlləşdirmə haqqında
qanun sahəsində deyərdim ki, konkret inkişafa nail olduq və dərin fikir mübadiləsi apardıq.
Sizə bir fikri bildirim ki, məsələn, bizim işçi qrupunun keçirdiyi görüşün davam etdiyi müddət ərzində
özəlləşdirmə haqqında qanun layihəsinin indiyə qədər bizdə olmayan variantının, son variantının müzakirəsinə
başladıq. Bunu deməklə göstərmək istəyirəm ki, daha səmərəli fəaliyyətə başlamışıq.
Biz qeyri-neft sektoru sahəsində əməkdaşlığımızın perspektivləri barədə də fikir mübadiləsi apardıq.
Cənab vitse-prezident Qor Sizə göndərdiyi məktubunda ölkələrimiz arasında enerji sektorunda artıq mövcud
olan yaxşı əməkdaşlıqdan söhbət açır. Ona görə də bir daha vurğulayıram ki, biz bugünkü müzakirələrimizdə
qeyri-dövlət sektorundakı əməkdaşlığımıza daha çox diqqət yetirdik və Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafı,
sabitliyi üçün qeyri-enerji sektorunun inkişafının əhəmiyyətindən danışdıq.
Biz müzakirələrimiz zamanı son olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana göstərilən yardımın
proqramlarını təhlil etdik. Düzdür, bu yardım proqramlarının həyata keçirilməsində məlum fakta görə müəyyən
məhdudiyyətlər olsa da, biz Amerika Birləşmiş Ştatları Yardım və İnkişaf Agentliyinin, o cümlədən cənab
Cozef Qrəndmeysonun rəhbərlik etdiyi Ticarət və İnkişaf Agentliyinin həyata keçirdiyi layihələr barədə də
ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Sizin maliyyə naziriniz bizə gələcəkdə hansı sahələrdə əməkdaşlıq etməyin
mümkünlüyü barədə sahələrin, sektorların siyahısını, layihələr təqdim etdi. Biz də bu layihələri gözdən keçirib
gələcək əməkdaşlığımızda onları nəzərə almağa çalışacağıq.
Cənab prezident, fəaliyyətimizin daha bir konkret nəticəsini Sizə bildirmək istəyirəm. Xanım Katlin Treyl
sizin dövlət məmurları ilə birgə çalışaraq, regionda standartlaşdırmanın həyata keçirilməsi üçün və bu regionun
dövlətlərində qəbul olunacaq müəyyən standartın formalaşdırılması barədə çoxlu təmaslar qurdu, fikir
mübadiləsi apardı. Biz bu mövzunu da inkişaf etdirəcəyik.
Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın və Azərbaycana yardımın konkret cəhətlərindən biri olan azərbaycanlı
tələbələrin Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alması və gənclərin təhsilinin davam etdirilməsi sahəsində
mümkün perspektiv əməkdaşlıq barədə də fikir mübadiləsi apardıq. Əgər sülh əldə olunarsa, bu sülhün
beynəlxalq icma tərəfindən dəstəklənməsinin yolları barədə də fikir mübadiləsi apardıq və beynəlxalq
ictimaiyyətin bu sülhün daimi olmasına yardım üçün maliyyə dəstəyi vermək imkanları barədə də geniş
müzakirələr keçirdik.
Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, sözümün əvvəlində bildirdiyim kimi, biz bu müzakirələri, bu
görüşləri başlanğıc hesab edərək, onların davam etdirilməsi arzusu ilə işçi qrupunun növbəti görüşünün,
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iclasının payızda Vaşinqtonda keçirilməsi barədə də razılığa gəldik və bu barədə əlavə məsləhətləşmə
aparacağıq. Ümidvarıq ki, sizin maliyyə nazirini Vaşinqtonda salamlaya biləcəyik.
Cənab prezident, beləliklə, biz dövlətlərarası işçi qrupunun indiki fəaliyyətini uğurlu hesab edirik və
ümidvarıq ki, bu əməkdaşlıq gələcəkdə daha da gücləndiriləcəkdir.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəlcə vitse-prezident hörmətli cənab Albert Qorun doğum günüm
münasibətilə mənə göndərdiyi təbrik ilə əlaqədar təşəkkürümü bildirirəm və xahiş edirəm, minnətdarlığımı ona
çatdırasınız. Vitse-prezident Albert Qorun məktubunda Amerika Birləşmiş Ştatlar-Azərbaycan iqtisadi
əməkdaşlığı üzrə ikitərəfli işçi qrupunun işinə aid də mülahizələri var. Bunlarla da tanış olacağam və təbiidir,
əvvəldən deyə bilərəm ki, mən bunları bəyənirəm. Çünki mən bu gün görüşümüzdə də dedim, ondan əvvəlki
görüşlərimizdə də dedim ki, indi bu addım, yəni dövlətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq üzrə ikitərəfli işçi qrupunun
yaranması özü-özlüyündə, hesab edirəm, irəliyə doğru bir addımdır.
Siz bu gün gördüyünüz işlər haqqında çox ətraflı məlumat verdiniz. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm.
Bilmirəm, bizim maliyyə nazirinin bu məlumata əlavələri var, yoxsa yox. Yəni onun da, sizin də verdiyiniz
məlumatlar eynidir. Belədirsə, demək, birincisi, qarşılıqlı anlaşma, ikincisi, çox səmərəli əməkdaşlıq var. Siz
gələcək üçün çox yaxşı əsaslar yaratmısınız.
Bu işçi qrupunun fəaliyyəti iqtisadiyyatın çox sahələrini əhatə edir. Mən onlarla tanışam və sizin bu gün
keçirdiyiniz görüşün proqramını bilirəm. Siz onların haqqında çox geniş və maraqlı məlumat verdiniz. Mənim
arzum olacaqdır ki, bu iş, bu başlanğıc sürətlə irəliyə getsin. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın
iqtisadi əməkdaşlığını iki hissəyə bölmək olar. Birincisi, çox məmnunam ki, Azərbaycanın neft sektorunda
işləyən Amerika şirkətləri ilə ölkəmizin əməkdaşlığı çox uğurla gedir. Biz yaxşı nəticələr əldə etmişik və
gələcəyə çox gözəl perspektiv açmışıq. Bunların da son nəticəsi Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri
barədə keçən il İstanbulda imzaladığımız sazişin kommersiya məsələlərinin həll edilməsi və son olaraq, mayın
9-da bütün sənədlərin, protokolların İstanbulda imzalanması oldu.
Mən baş nazirin müavini Abid Şərifovu oraya göndərmişdim, əvvəlcə belə bir fikir də var idi ki, bəlkə üç
ölkənin prezidentləri - Süleyman Dəmirəl, Eduard Şevardnadze və Heydər Əliyev bu imzalanma mərasimində
iştirak etsinlər. Amma sonra biz - üç ölkənin prezidentləri bir-birimizlə danışdıq və prezident Süleyman
Dəmirəldən xahiş etdik ki, o, öz ölkəsindən əlavə, Azərbaycanı və Gürcüstanı da orada bir dövlət başçısı kimi
təmsil etsin. Orada sənədlər imzalandı, sonra prezident Süleyman Dəmirəl mənə telefon edərək dedi ki, mən
sizin xahişinizi yerinə yetirdim. İndi artıq bu məsələyə son nöqtə qoyulubdur. İndi gərək biz, xüsusən şirkətlər
bu layihə üzrə, təbiidir ki, inşaat işlərinə başlasınlar. Güman edirəm, bunlar hamısı uğurlu olacaqdır. Bir sözlə,
neft sektorunda bizim işlərimiz yaxşı gedir.
Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə iqtisadiyyatında da böyük irəliləyiş vardır. Məsələn, keçən il
Azərbaycana xarici investisiyanın 40 faizi neft sektoruna, amma 60 faizi qeyri-neft sektoruna gəlibdir. Bu o
demək deyildir ki, Azərbaycanın neft sektoruna investisiya azalıbdır. Bu, onu göstərir ki, qeyri-neft sektoruna
investisiya o qədər artıbdır ki, onu üstələyib. Ancaq təbiidir ki, bu sektorda imkanlar böyükdür və biz
gördüyümüz işlər kafi deyildir. Mən hesab edirəm, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim xüsusən bu sahədə
iqtisadi əməkdaşlığımız indiyə qədər kafi deyildir. Bilirsiniz, 907-ci düzəliş həmişə sizə mane olubdur. Yəni
bizə heç bir şey mane olmayıbdır. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının iş adamlarını, bütün investorlarını
Azərbaycanın müxtəlif sahələrində iş görməyə dəvət etmişik. Amma 907-ci düzəliş sizin işinizi
məhdudlaşdırıbdır.
Mən məmnunam ki, indi siz hətta 907-ci düzəliş aradan götürülmədiyi şəraitdə də belə bir işçi qrupunun
yaranmasının təşəbbüskarı olmusunuz. Siz 907-ci düzəlişin qoyduğu qadağalara baxmayaraq, bu işçi qrupu
vasitəsilə müxtəlif yollarla Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq etmək proqramınızı yaratmısınız.
Bildirdiniz ki, sizin bugünkü birinci görüşünüz uğurlu olubdur. Ümid edirəm ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında, Vaşinqtonda payızda keçiriləcək görüş də uğurlu olacaqdır. Amma bu görüşlər məqsəd deyil,
vasitədir. Gərək biz əməli nəticələr əldə edək. Bunun üçün imkanlar çox böyükdür.
Siz bütün sahələr haqqında fikirlərinizi dediniz. Mən onların üzərində dayanmaq istəmirəm. Sadəcə,
demək istəyirəm ki, mən sizin fikirlərinizin hamısı ilə razıyam. İşçi qrupunun Azərbaycan tərəfindən sədri maliyyə naziri də bunlara heç bir şey əlavə etmədi.
Mən bir məsələni bildirmək istəyirəm. Biz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını sürətlə, tamamilə bərqərar
etmək istəyirik. Sizin dediyiniz kimi, bu sahədə hökumətin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istəyirik. Yəni bu,
bazar iqtisadiyyatının tələbatı, tələbidir. Bu nə sizin, nə də bizim hökmümüz deyildir. Biz yaxşı anlayırıq ki,
özəl sektor nə qədər geniş inkişaf etsə, iqtisadiyyatın - həm istehsalın, həm də bütün başqa sahələrin yükünü öz
üzərinə götürsə, onda hökumətin işi yüngülləşəcək və istər-istəməz onun işi də məhdudlaşacaqdır. Mənim üçün
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vacibdir ki, prezidentin də işi yüngülləşəcəkdir, azalacaqdır. Ona görə də bunu biz hamımız istəyirik. Bəlkə
hamı istəməsə də, mən hamıdan çox istəyirəm.
Dediniz ki, siz özəlləşdirmə haqqında qanun layihəsi ilə tanış oldunuz. Bu qanun tezliklə qəbul
ediləcəkdir. Artıq özəlləşdirmə proqramı hazırlanır. Qəbul edilən kimi, mən proqram haqqında fərman
imzalayacağam. Azərbaycanda özəlləşdirmənin geniş miqyasda yeni mərhələsi başlanacaqdır.
Cəmiyyətdə müəyyən psixoloji hazırlıq da lazım idi. İnsanlar bu işə alışmalı idilər. İndi biz hiss edirik ki,
insanlar buna alışırlar. Təbiidir ki, özəlləşdirmə çox çətin bir prosesdir. Sizin ölkənin iqtisadiyyatı,
ümumiyyətlə, özəl sektor üzərində qurulubdur. Amma ona baxmayaraq, sizin hökumətiniz 1930-cu illərə qədər
ağır vəziyyətə düşmüş özəlləşdirmə sahəsində yeni tədbirlər həyata keçirməyə məcbur olmuşdu. Bizim
ölkəmizin iqtisadiyyatı dövlət sektoru üzərində qurulubdur. Ona görə də özəlləşdirmə aparmaq asan məsələ
deyildir.
Mən bunları deməklə onu izah etmək istəyirəm ki, əgər biz müəyyən sahələrdə bunu istədiyimiz zaman
edə bilməmişiksə, bu, obyektiv, səbəblərdən irəli gəlir. Amma bizim strategiyamız dönməzdir. Təbiidir ki, bu da
özəl sektorun inkişaf etdirilməsinə çox geniş imkanlar yaradacaqdır. Sizin ölkə ilə bizim ölkə arasındakı
əməkdaşlıq daha da uğurlu olacaqdır.
Mən baxdım, siz burada özəl sektora kiçik kreditlər vermək haqqında da lazımi tədbirlər görürsünüz. Bu
da çox yaxşıdır. Çünki Azərbaycanda özəl sektor birdən-birə çox böyük miqyasda ola bilməz. Ona görə də
sərbəst işləməyə qadir olan hər bir iş adamına şərait yaratmaq lazımdır. Biz öz tərəfimizdən yaradırıq, amma
maliyyə məsələlərində onlara ayrılan kreditlər çox əhəmiyyətli olacaqdır.
Bir sözlə, mən çox şadam ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq
artıq bir təşkilat çərçivəsində həyata keçirilir. Bir neçə ay bundan öncə biz Amerika-Azərbaycan Ticarət
Palatasının nümayəndələri ilə də burada görüşdük və onlar da artıq yaxşı fəaliyyətə başlayıblar. Bunlar hamısı
böyük canlanmanın nümunəsidir. Mən bunları alqışlayıram. Ona görə də sizə gələcək işlərinizdə uğurlar
arzulayıram və Azərbaycanın prezidenti kimi öz tərəfimdən həm bu məsələyə nəzarətimi artıracağam, həm də
əlimdən gələn köməyi edəcəyəm.
Bir şeyi də sizə xatırlatmaq istəyirəm. Siz ilk dəfə Azərbaycana gələndə Qafqaz forumu və Qafqaz
iqtisadi əməkdaşlığı haqqında məsələ qaldırdınız. O vaxt mən bunu qəbul etmədim. Çünki bu, real deyildi.
Amma indi sizin bu proqramınız çox realdır. Ona görə gələcəkdə də hər şey reallıq əsasında qurulsun. Sağ olun.
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İSRAİLİN MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
11 may 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
İsrail dövlətinin yaranmasının 52-ci ildönümü münasibətilə, İsrail xalqının mili bayramı münasibətilə sizi
ürəkdən təbrik edir, sizə və dost İsrail ölkəsinin bütün vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və səadət arzulayıram.
52 il bundan öncə İsrail dövlətinin yaranması dünyada böyük bir hadisə olmuşdur. Ötən illər İsrail
dövlətinin yaşaması, inkişaf etməsi və yəhudi xalqının çoxəsrlik əziyyətlərdən sonra, nəhayət, özünün ölkəsi,
dövləti olması bu hadisənin - yəni 52 il bundan öncə baş vermiş hadisənin yəhudilər üçün və bütün bəşəriyyət
üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərmişdir.
Biz bilirik və hörmətli səfir burada düzgün qeyd etdi ki, İsrail dövlətinin yaranması ağır şəraitdə
keçmişdir. Ancaq o dövlətin bugünkü səviyyəyə gəlib çatması da asan olmamışdır. Bu bir daha onu göstərir ki,
dünyada hər bir millət, hər bir xalq müstəqil, azad olmaq istəyir, öz torpağında, öz vətənində sərbəst yaşamaq
istəyir. Yəhudi xalqı uzun əsrlər boyu belə bir imkandan məhrum olmuşdur. Ancaq onlar öz milli
xüsusiyyətlərini, milli ənənələrini heç vaxt unutmamışlar və öz müstəqil dövlətinin olacağına ümidlərini də heç
vaxt kəsməmişlər.
Yaxın Şərqdə İsrail dövlətinin yaranması ilə və sonra gedən müxtəlif proseslərlə əlaqədar hərbi
münaqişələr baş vermiş, müharibə getmiş, qanlar tökülmüşdür. Ancaq İsrail dövləti öz müstəqilliyini qoruyub
saxlaya bilmiş və bu münaqişələrə də get-gedə son qoyulub və qoyulmaqdadır.
Biz Azərbaycanda İsrail dövlətinə bir dost dövlət və yəhudi xalqına dost xalq kimi baxırıq. Eyni zamanda,
İsrailin qonşuları olan ərəb ölkələri də bizim dostlarımızdır. Biz çox arzu edirik ki, Yaxın Şərqdə İsrailin
ətrafındakı münaqişə tezliklə başa çatsın və İsrail ilə onun ətrafında olan bütün ərəb ölkələri arasında sülh,
əmin-amanlıq yaransın. Bunun üçün gözəl nümunə var. 20 il bundan öncə Misirlə İran arasında, ondan sonra isə
İordaniya ilə İsrail arasında sülh müqaviləsi imzalanmışdır. Biz istəyirik ki, o bölgədə İsrail öz müstəqilliyini
qoruyub saxlasın, İsrail dövləti bundan sonra da güclənsin və inkişaf etsin. Eyni zamanda biz istəyirik ki,
fələstinlilər də, ərəblər də öz istəklərinə, arzularına çatsınlar, onlar da öz torpaqlarında müstəqil yaşamaq,
müstəqil dövlət əldə etmək hüququna nail ola bilsinlər.
Yəhudi xalqı dünyada, demək olar, ən çox əzab-əziyyət çəkmiş və böyük soyqırımlarına məruz qalmış
xalqdır. İkinci dünya müharibəsi, alman faşizmi dünyanın bir çox xalqlarına faciələr gətirmişdir. Ancaq ən çox
faciəyə yəhudilər məruz qalmışlar.
Amma bu itkilər, yəhudilərə qarşı edilmiş bu vəhşilik, vandalizm heç də onların iradəsini sındırmamışdır.
Onlar öz dövlətini qurmuşlar və onun hüdudlarından kənarda da dünyada elmin, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın
inkişafında çox görkəmli yer tuturlar.
Azərbaycan ilə İsrail arasında olan dostluğun dərin kökləri var. Azərbaycanda yəhudilər əsrlər boyu
yaşamış, Azərbaycanın bərabər hüquqlu insanları kimi yaşamışlar. Azərbaycanlılar heç vaxt onları burada
hansısa əcnəbi xalqın nümayəndəsi kimi hesab etməmişlər. Bizim xalqımız heç vaxt unutmayacaqdır ki,
Azərbaycanda yaşayan yəhudilər XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlindən başlayaraq indiyə qədər Azərbaycan
elminin, mədəniyyətinin, səhiyyəsinin, iqtisadiyyatının, sənayesinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş və
çox silinməz izlər qoymuşlar.
Bunlar ona görə mümkün olmuşdur ki, Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır. Azərbaycan xalqı heç vaxt
heç bir millətə qarşı pis niyyətlər, mənfi münasibət göstərən xalq deyildir. Məhz buna görə də yəhudilər
Azərbaycanda əsrlər boyu sərbəst yaşamış, öz həyatlarını qurmuş, Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində
fəaliyyət göstərmiş və Azərbaycanın inkişafında fəal iştirak etmişlər. Bu gün də müstəqil dövlətimizdə
yəhudilər Azərbaycanın bərabər hüquqlu vətəndaşları kimi yaşayırlar. Onlar burada öz ölkələri, vətənləri kimi
yaşayırlar.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ölkəmiz ilə İsrail arasında hökumətlərarası əlaqələr
daim inkişaf etmişdir. İsrail hökumətinin, dövlətinin bir çox nümayəndələri Azərbaycanda səfərlərdə olmuş, bir
çox işgüzar görüşlər keçirmişik. Dövlətlərarası, hökumətlərarası əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün
məsləhətləşmələr aparmış, lazımi tədbirlər görmüşük. 1997-ci ildə İsrailin baş naziri cənab Netanyahu
Azərbaycanda qısamüddətli səfərdə oldu, onu qəbul etdik. Bizim çox əhəmiyyətli danışıqlarımız oldu və təbiidir
ki, bu danışıqlar İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına həsr edilmişdi.
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Keçən ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə İsrailin baş naziri Barak ilə mənim
görüşüm olmuşdur. Biz çox səmərəli danışıqlar aparmış və İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı haqqında çox
əhəmiyyətli fikir mübadiləsi etmişik.
Azərbaycan-İsrail əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verərək, mən beynəlxalq təşkilatlarda İsrail hökumətinin,
dövlətinin başçıları ilə həmişə görüşlər keçirmişəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında, başqa ölkələrdə beynəlxalq
təşkilatların sammitləri keçirildiyi zaman mənim keçmiş baş nazirlə də çox səmərəli görüşlərim olmuşdur.
1997-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfər etdiyim zaman Nyu-Yorkda ABŞ-ın yəhudi
təşkilatlarının, Amerikanın bütün ştatlarında olan yəhudi icmalarının yüksək səviyyəli konfransı toplanmışdı.
Biz çox əhəmiyyətli görüş keçirdik, danışıqlar apardıq. Sonra onlardan Azərbaycana gələnlər də oldu. Bütün bu
görüşlər, danışıqlar zamanı onlar hamısı Azərbaycanın mövqelərini, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması istiqamətində ölkəmizin mövqelərini
dəstəklədiklərini bildirmişlər və bu gün deyə bilərəm ki, bizə həmişə yardımçı olmuşlar.
Bu faktlar İsrail ilə Azərbaycan arasında, Azərbaycan ilə bütün dünya yəhudiləri arasında dostluq
əlaqələrinin mövcud olduğunu çox parlaq nümayiş etdirir. Biz bu əlaqələrin gələcəkdə də inkişaf etməsini
istəyirik, bunun üçün öz tərəfimizdən lazımi tədbirlər görürük və görəcəyik. Ümidvaram ki, İsrail-Azərbaycan
əlaqələri get-gedə genişlənəcək və hər iki tərəfə fayda verəcəkdir.
Səfir cənab Milman burada bəyan etdi ki, onun Azərbaycanda səfirlik səlahiyyəti sona çatıb və bir neçə
həftədən sonra Azərbaycanı tərk edəcəkdir. Bu münasibətlə deyə bilərəm ki, birincisi, mən təəssüf edirəm. Ona
görə ki, səfir cənab Milman bu üç il müddətində İsrail-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində,
genişlənməsində çox işlər görmüşdür. Təbiidir ki, öz ölkəsinə çox dəyərli xidmətlər etmiş və İsrail-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində gördüyü işlərə görə Azərbaycan üçün də çox faydalı olmuşdur.
Cənab səfir Milman, bu böyük xidmətlərinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm və gələcək işlərinizdə yeniyeni uğurlar arzulayıram.
Bu əlamətdar gün, bayram münasibətilə sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm, İsrail dövlətinə, İsrail
xalqına müstəqillik yolunda, qarşısında duran böyük və ağır problemlərin həll olunması yolunda uğurlar
arzulayıram. İsrail xalqına səadət, xoşbəxtlik arzu edirəm. Sağ olun.
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YENİYETMƏLƏRİN II RESPUBLİKA OYUNLARININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
12 may 2000-ci il
Əziz yeniyetmələr, əziz uşaqlar, əziz gənclər, əziz balalar!
Yeniyetmələrin II respublika oyunlarının bu qədər uğurlu keçirilməsi münasibətilə sizi təbrik edirəm.
Sizə, Azərbaycanın bütün uşaqlarına, bütün yeniyetmələrinə, bütün gənclərinə şən, xoşbəxt həyat və gözəl
gələcək arzulayıram.
Milli Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin, həmkarlar ittifaqlarının təşəbbüsü ilə keçirilən
və ənənə halını alan yeniyetmələrin respublika oyunları Azərbaycanda əlamətdar bir hadisəyə çevrilmişdir. Bu,
ikinci oyunlardır. Əziz balalar, əziz gənclər, siz birinci oyunlarda da və bu gün ikinci oyunlarda da çox yüksək
istedad, fiziki hazırlıq, böyük ruh yüksəkliyi nümayiş etdirirsiniz. Bu da bu gün Azərbaycan gənclərinin,
uşaqlarının həyat tərzini, təhsilini, tərbiyəsini, fiziki hazırlığını göstərir. Bu bizi sevindirir və əminəm ki,
televiziya vasitəsilə bu oyunları müşahidə edən hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu gün sevinc hissi keçirir. Çünki
hər bir insan üçün uşaq, gənc onun ən əzizi, ən sevimlisidir, onun üçün ən qiymətlidir.
Azərbaycanın dövləti üçün, müstəqil Azərbaycan üçün Azərbaycanın uşaqları, yeniyetmələri, gəncləri
Azərbaycanın əvəzsiz sərvətidir, böyük nemətidir. Çünki siz Azərbaycan xalqının nəslinin, millətimizin nəslinin
davamçılarısınız, millətimizin, xalqımızın gələcəyisiniz. Biz də istəyirik ki, xalqımızın gələcəyi, ölkəmizin,
müstəqil Azərbaycanın gələcəyi bundan da gözəl, bundan da yaxşı olsun. Xalqımız bundan da firavan, xoşbəxt
yaşasın, sevinc içində olsun.
Bu gün sizin nümayiş etdirdiyiniz oyunlar, hər birinizin göstərdiyi məharət, çeviklik, istedad – bunlar hamısı
birlikdə bizə ümid verir ki, Azərbaycanın gələcəyi həqiqətən parlaqdır, gözəldir. Çünki siz bunu bu gün
nümayiş etdirirsiniz. Sizin kimi uşaqları, gəncləri, sizin kimi övladları olan millət, xalq fəxr edə bilər.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bütün Azərbaycan xalqı adından, bütün millətimiz adından bu gün böyük
iftixar hissi keçirdiyimi bildirirəm. Çox məmnunam ki, siz həm gözəlsiniz, həm yüksək fiziki sağlamlığınız var,
həm də gözəl istedadınız var, idmana, incəsənətə, gülməyə, çalıb-oynamağa məhəbbətiniz, sevginiz var.
Təbiidir ki, sizin hamınızın ən böyük məhəbbətiniz, ən böyük sevginiz məktəbədir, təhsilədir, elmə, biliyədir.
Ancaq bunlar bir-biri ilə vəhdət təşkil edir, bir-biri ilə sıx bağlıdır. Siz fiziki cəhətdən nə qədər sağlam olsanız,
nə qədər xoş əhval-ruhiyyədə olsanız, nə qədər istedadlı olsanız o qədər də tez bilik, təhsil alacaqsınız,
böyüyəcəksiniz. Hərtərəfli inkişaf etmiş azərbaycanlı kimi böyüyəcəksiniz və Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyini,
ölkəmizin yüksəlməsini təmin edəcəksiniz.
Bu gün sizin göstərdiyiniz oyunlar, stadiondakı bu əhval-ruhiyyə, təkcə meydandakı çıxışlar deyil,
tribunalarda oturan gənclərin də sizin idman nümunələrinizi, incəsənət nümunələrinizi böyük həvəslə, sevinclə
alqışlaması – bütün bunlar hamısı birlikdə bizim Azərbaycan gəncliyinin nə qədər gözəl, qüvvətli və nə qədər
istedadlı olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Mən sizi bir daha, bir daha təbrik edirəm. Sizə və sizin simanızda Azərbaycanın bütün uşaqlarına, bütün
gənclərinə öz sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm. Sizə bəyan edirəm ki, Azərbaycanın prezidenti kimi, mənim
həyatım xalqımızın bu gününə, gələcəyinə həsr olunubdur. Əziz uşaqlar, mənim həyatım sizin xoşbəxt
gələcəyinizə həsr edilibdir. Sizi əmin edirəm ki, gördüyümüz bütün işlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini,
Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcək, Azərbaycanın hər bir vətəndaşının rifah halının yaxşılaşmasını
təmin edəcəkdir. Bunlar hamısı birlikdə sizə gələcəkdə daha da xoşbəxt, firavan həyat bəxş edəcəkdir.
Siz Azərbaycan gəncliyinin Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycanın müstəqilliyinə, gələcəyinə sədaqətli
olduğunu bir daha nümayiş etdirdiniz. Bu ən sevindirici haldır. Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hər
birinizi öpürəm, bağrıma basıram. Hər birinizə xoşbəxt həyat, gözəl gələcək arzulayıram. Sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ MDB-nin İŞLƏRİ ÜZRƏ NAZİRİ LEONİD DRAÇEVSKİ İLƏ
SÖHBƏTİNDƏN
15 may 2000-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli Leonid Vladimiroviç, hörmətli qonaqlar, mən sizin gəlişinizə şadam. Baş nazir
mənə məlumat verdi ki, siz artıq görüş, söhbət keçirmisiniz. Hiss edilir ki, MDB fəallaşır, canlanır.
Leonid Draçevski: Çalışırıq, Heydər Əliyeviç. Demək istəyirəm ki, indiki halda Azərbaycan ona görə
seçilməmişdir ki, əlifbada birinci gəlir. Ona görə seçilmişdir ki, biz Abbas Aydınoviç Abbasovla konkret
nöqtələr tapmışıq və irəliləyişi də bunlar üzrə irəliləməyi qərara almışıq. Zənnimcə, bu, hamı üçün bir növ
meyar olacaq və biz buradan başlayıb hərəkət edəcəyik.
Heydər Əliyev: Bu yaxşıdır. Biz Azərbaycan ilə Rusiya arasında fəal iqtisadi əməkdaşlıq mövqelərində
həmişə qəti şəkildə dururuq. Siz əvvəllər, Xarici İşlər Nazirliyində siyasi işlərlə daha çox məşğul olurdunuz.
İndi isə hər şeyi, lakin mənə elə gəlir ki, daha çox iqtisadi məsələləri əhatə edirsiniz. Biz bu mövqelərdə ona
görə möhkəm dururuq ki, lazımi səviyyədə əməkdaşlığın, iqtisadi əlaqələrin olmaması təbii ki, nə Azərbaycanın
xeyrinədir, nə də Rusiyanın.
Bir çox onilliklər ərzində iqtisadi inteqrasiya ilə, iqtisadi əlaqələrlə, vahid komplekslə sıx çulğalaşmış
olan ölkələrimiz təbii ki, bu gün də bir-birinə ehtiyac duyurlar. Əvvəla, iqtisadi əlaqələr qırıldıqdan sonra hələ
əvvəlki bir çox əlaqələr, necə deyərlər, heç cür özünə gələ bilmir. İkincisi, yeni şəraitdə - Rusiyada da,
Azərbaycanda da iqtisadi islahatların aparıldığı, özəl sektorun inkişafda olduğu şəraitdə qarşılıqlı fəaliyyəti və
sıx iqtisadi əməkdaşlığı təmin etmək çox vacibdir.
Məsələn, Rusiya bizim üçün həmişə böyük bazar olmuşdur. Doğrudur, o vaxtlar biz bazar demirdik, o
zaman vahid iqtisadi kompleks vardı. Biz çox böyük miqdarda pambıq istehsal edərək, Sovet İttifaqının
müxtəlif regionlarına göndərirdik. Əlbəttə, onun əksər hissəsindən Rusiyada istifadə olunurdu, müəyyən hissəsi
Şərqi Avropa ölkələrinə göndərilirdi.
Yaxud, məsələn, biz təxminən 2 milyon ton üzüm istehsal edirdik. Onun yalnız 5 faizi Azərbaycanda
istehlak olunurdu, qalanı Moskvaya, Rusiyaya göndərilirdi. Belə ki, məsələn, Ukraynanın, Moldovanın öz
üzümü var. Biz öz məhsulumuzu satmaq üçün Rusiyanın müxtəlif guşələrində beş şərab zavodu tikmişdik.
Bizdə çoxlu meyvə, tərəvəz var. Bir vaxtlar Azərbaycanı ümumittifaq bostanı adlandırırdılar, çünki
burada ən faraş tərəvəz yetişdirilir və bu məhsul ən əvvəl Rusiyanın şimal vilayətlərinə göndərilirdi. Bu faraş
tərəvəzi Azərbaycandan əvvəl başqa yerdə yetişdirmək mümkün deyildi. İndi biz bu imkandan da məhrum
olmuşuq. Düzdür, mənə dedilər ki, bu il xurma göndəriblər.
Abbas Abbasov (Azərbaycan baş nazirinin birinci müavini): 30 min ton.
Heydər Əliyev: Bir vaxtlar, 70-ci illərin axırlarında bizim özəl sektorda ildə təxminən 50 min ton nar
tədarük edilirdi. Azərbaycanda nə qədər nar yeyə bilərlər? Rusiyada isə nar delikatesdir. Həkimlər demişlər və
bu gün də deyirlər ki, nar müalicəvi xassələrə malikdir. Bizdə indi də nar var və özü də daha böyük miqdarda,
çünki özəl sektor kənd təsərrüfatının əsas hissəsini təşkil edir.
Əgər bütün bu iş qaydaya salınsa, təşkil edilsə, onda Rusiya özündə olmayan məhsulları alacaqdır - indiki
halda, mən kənd təsərrüfatı məhsullarını deyirəm, Azərbaycan isə öz mallarını satacaqdır. Bunları Rusiya
malları, yəni taxıl, ət, yağ, konserv məhsulu, qənnadı məmulatı barəsində də demək olar. Yəni ticarət canlana
bilər və adamlar bunun hesabına qazana bilərlər. Bu, hər iki tərəf üçün sərfəli olacaqdır. Təbii ki, bütün bunlar
iki suveren dövlət arasında qarşılıqlı münasibətlərdə daha yaxşı mühit yaradacaqdır.
Leonid Draçevski: Heydər Əliyeviç, biz buraya məhz elə bir heyətlə gəlmişik ki, MDB çərçivəsində,
ümumi azad ticarət zonası yaradılması çərçivəsində, necə deyərlər, ilk nümunə yaradaq, dolayı vergilər
tutulmasının yeni qaydası haqqında saziş imzalayaq. Bu qayda dünyada qəbul olunmuşdur və biz onu rüsum
alınmalı olan malların siyahısını nəzərdən keçirmək və azaltmaq, sonra da bu siyahıdan tamamilə imtina etmək
üçün uzaq xaric ölkələri barəsində tətbiq edirik. Zənnimcə, bununla da biz ticarət əməkdaşlığımızı
genişləndirmək üçün perspektivlər yaradacağıq. Çünki hər necə olsa da, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı
münasibətlər təkcə sözlə və bəlkə də hər hansı qadağalarla, o cümlədən də bəzən meydana çıxan ticarət
qadağaları ilə deyil, insanların özləri tərəfindən müəyyən edilir.
Bu baxımdan belə bir rəqəm, - xəcalət çəkirəm ki, mən onu özüm üçün yalnız bu yaxınlarda
aydınlaşdırmışam, - çox maraqlıdır - Bakı ilə Moskva arasında həftədə 31 aviareys həyata keçirilir. Bizimlə
Ukrayna arasında cəmi 14 reys, Gürcüstanla cəmi 12 reys, Belarusla cəmi 14 reys yerinə yetirilir. Yəni
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əlaqələrimiz real surətdə o dərəcədə güclü və o dərəcədə irəlidədir ki, biz geridə qalırıq və bu əlaqələrin təmin
olunması üçün adamlar qarşısında məsuliyyət hiss edirik. Eləcə də Rusiyada yaşayan 2,5 milyon azərbaycanlı
qarşısında. Nə deyirlərsə, desinlər, kimlərin bazarlarda olmasına, kimlərinsə olmamasına istehza edib-etməsələr
də, adamlar bazarlarda da gərəkdir. Bu bazarı təmin edən adamlar?
Heydər Əliyev: Bazarsız həyat yoxdur.
Leonid Draçevski: Məhz belədir. Onlardan əlavə, tanınmış mədəniyyət, elm, texnika xadimləri,
müəllimlər, müxtəlif sahələrdə işləyən çoxsaylı adamlar da var. Buna görə də biz əmtəə dövriyyəmizin
həcminin cəmi 212 milyon dollar olmasından da razı qala bilmərik. Əlbəttə, bu, kiçik əmtəə dövriyyəsidir.
Bununla əlaqədar bizə elə gəlir ki, bu gün gördüyümüz və elə bu gün də başa çatdıracağımız iş elə bir bazisə
çevriləcəkdir ki, biz ticarət-iqtisadi əməkdaşlıqda bütün gələcək işlərimizin genişləndirilməsinə ondan
başlayacağıq.
Bu gün baş nazirlə və Abbas Aydınoviçlə o barədə də danışdıq ki, biz energetika sahəsində çox böyük
ehtiyatlara malikik. Təkcə yanacaq-energetika kompleksində deyil, elektrik elektroenergetikada da. Sənayenin
başqa sahələrində də çox böyük ehtiyatlar var. Sizin haqqında danışdığınız sahələrdə əlaqələr qalmışdır, lakin
onlar yarıbayarı kəsilmişdir. Bunlar elə istiqamətlərdir ki, onları bu iş üçün bilavasitə məsuliyyət daşıyan
adamlar olaraq biz canlandırmağa və normal məcraya yönəltməyə borcluyuq.
Bir sözlə, hər nə desələr də, iqtisadi və humanitar əməkdaşlıq, sadə insanların əlaqələri möhkəm
münasibətlərimizin qarşıdakı bir çox əsrlər üçün rəhnidir. Biz bu gün məhz bunu əsas tuturuq.
Heydər Əliyev: Doğrudur. Bu baxımdan biz yekdil rəydəyik.
Azad iqtisadi zona haqqında qərarımız barədə. Yanvarda MDB dövlət başçıları şurasının axırıncı iclasında
bu məsələ yenidən qaldırıldı. Amma həll edilməmiş qaldı. İndi MDB dövlət başçılarının görüşü iyunun 21-də
olacaqdır. Görünür, həmin vaxtadək hazırlaşmaq lazımdır. Biz bu müqaviləni ratifikasiya etmişik. Hesab edirik
ki, bu, gərəkdir.
Xatirimdədir, bu məsələni Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev çox fəal qaldırmışdı. O, həmin məsələni hər
dəfə qaldırır və hətta gileylənir ki, nə üçün həll edilmir. Artıq burada Rusiya qəti bir qərara gəlməlidir.
Leonid Draçevski: Bax, biz də məhz bütün ölkələrlə ikitərəfli sazişlər bağlamaq istəyirik ki, onları bir
yerə toplayıb ratifikasiyaya çıxaraq. Biz onları tez ratifikasiya edərik və ümidvarıq ki, iyunun 21-də bu
sənədlərlə gələcəyik.
Heydər Əliyev: Yaxşı. Bir daha deyirəm ki, Azərbaycan Rusiya ilə bütün əlaqələri, xüsusən iqtisadi
əlaqələri genişləndirmək mövqelərində möhkəm dayanmışdır. Hər şeyin əsasını iqtisadi əlaqələr təşkil edir.
İqtisadi əlaqələr lazımi səviyyədə olarsa, qalan hər şey olacaqdır.
Aydındır ki. bizim mədəniyyət, elm, təhsil xadimləri çox ünsiyyətdə olurlar. Bütün bunlar çox yaxşıdır,
ölkələrimiz arasında dostluq şəraiti yaradır. Lakin Rusiya üçün də, Azərbaycan üçün də real olan hər halda
iqtisadi əməkdaşlıq, iqtisadi əlaqələr, dediyiniz o əmtəə dövriyyəsidir. Ona görə də biz bunun üzərində möhkəm
dururuq. Mən həmişə belə təlimatlar vermişəm, elə səfəriniz ərəfəsində də baş nazirə tapşırdım ki, sizinlə
danışsın. Bir sözlə, biz bu işə hazırıq.
Leonid Draçevski: Humanitar əlaqələr barədə danışmaq istəyirəm. Biz burada da Sizin dəstəyinizi, Sizin
göstərdiyiniz istiqamətləri hiss edirik. Deməliyəm ki, mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu Sizin təbrikinizi İrina
Konstantinovna Arxipovoya gətirdikdə və o, təbriki oxuduqda onun reaksiyası tamamilə heyrətamiz oldu. Sizin
təbrik göndərməyiniz, Poladın özünün gəlməsi, bunu çox gözəl, nəzakətlə etməsi, - o, diz çöküb İrina
Konstantinovnanın əlini öpdü, - onu çox həyəcanlandırdı. Onu da demək lazımdır ki, İrina Konstantinovna heç
də sentimental qadın deyildir, kifayət qədər sərt adamdır.
Ötən il Rüstəm İbrahimbəyovun filmlərinin retrospektivi, bu il "Rossiya" konsert salonunda Polad
Bülbüloğlunun 55 illiyinin qeyd edilməsi, Tahir Salahovun sərgiləri - bütün bunlar böyük əməkdaşlığı
zənginləşdirən amillərdir. Əgər buna iqtisadi bazanı da əlavə etsək, onda, zənnimcə, qarşıda bizi yaxşı gələcək
gözləyir.
Mən bir ildir Bakıda olmamışam və indi sadəcə heyranam. Necə gözəl, yeni binalar var, necə qəşəng
şəhərdir! Bunlar yaxşı təsir bağışlayır.
Abbas Abbasov: Dünən biz bulvarda gəzdik.
Leonid Draçevski: Heyranedicidir.
Heydər Əliyev: Bu sözləri eşitmək xoşdur. Yeri gəlmişkən, bizim bütün mikrorayonlarımızda böyük, çox
gözəl parklar yaradılmışdır.
Bulvarın əsası əsrin əvvəllərində qoyulmuşdur və o vaxtlar bütün şəhər mərkəzi hissədən ibarət idi. Bu
binadan yuxarıda heç bir ev yox idi və indi parlamentimizin, Şəhidlər xiyabanının olduğu yer şəhərin kənarı
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sayılırdı. Adamlar oraya istirahətə gedirdilər. Bu, şəhərin başqa hissələrinə də aiddir.
Buna görə də o vaxtlar bulvar, əlbəttə, yeganə istirahət yeri idi. Yadımdadır, uşaq ikən Bakıya ilk dəfə
gəldikdə mən bulvarda çox həvəslə gəzirdim. Yeri gəlmişkən, o vaxtlar orada dəniz hamamında çimmək olardı.
Mən orada çimmişəm.
Cümə günü mən Hollandiyanın ölkəmizdəki səfirini qəbul etdim. O, bulvarın 1926-cı ildə çəkilmiş
fotoşəkilini mənə göstərdi. Onu görmək mənə çox xoş idi. Onlar Bakı buxtasını təmizləmək layihəsini təklif
edirlər ki, özünün dediyi kimi, adamlar burada çimə bilsinlər. Mən isə ona dedim: bax, siz 26-cı ili deyirsiniz,
mən isə burada 39-cu, 40-cı illərdə dəniz hamamında çimmişəm. Bunun qiyməti 20 qəpik idi.
Xatirimdədir, hətta bir dəfə, - o vaxtlar mənim hələ 13 yaşım vardı, Naxçıvandan gəlmişdim,
qardaşımgildə yaşayırdım, - vaxt yadımdan çıxmış və mən çox gecikmişdim. Evdə narahat olmağa başlamışdılar
ki, görəsən mən haradayam. Yaxşı ki, qardaşım mənim dəniz hamamında olduğumu bilirdi. Artıq qaranlıq
düşürdü. Qardaşım gəlib məni oradan çıxartdı, orada həddindən çox olduğuma görə məni hətta cəzalandırdı. Bir
sözlə, o vaxtlar bulvarda su çox təmiz idi.
Bulvar bakılıların həqiqətən sevimli yeridir. İndi biz ona Milli park statusu vermişik, onu abadlaşdırırıq.
Bizdə son bir neçə ildə hər bir mikrorayonda yaradılmış çoxlu gözəl parklar var. Elə mikrorayonlar var ki,
hərəsində iki park salınmışdır. Adamlar orada istirahət edirlər. Odur ki, bu baxımdan mən öyünə bilərəm.
İftixar hissi ilə deyirəm ki, mən Bakı şəhərinin kütləvi surətdə yaşıllaşdırılmasının banisiyəm. Axı, Bakıda
yaşıllıq yox idi. Ağaclar yalnız bulvarda və şəhərin mərkəzi hissəsində vardı. Hətta Maksim Qorkinin belə bir
ifadəsi var - o, əsrin əvvəllərində burada olmuş və yazmışdı ki, Bakıda cəmi bir ağac var. Çünki Bakı neft və
küləklər şəhəridir. Su yoxdur, burada çaylar yoxdur, ağac isə suvarılmasa bitməz. O, Rusiyadadır ki, hər tərəfdə
meşələr var və sair - onları nə suvarmaq lazımdır, nə də qulluq etmək.
70-ci illərdə mən Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılmasına dair böyük proqram həyata keçirməyə başladım və
belə bir şüar irəli sürdüm: hər bakılı iki ağac əkib becərməlidir. Məsələn, siz hava limanından şəhərə gəlirsiniz,
yolun hər iki tərəfində ağaclar görürsünüz. 25 il əvvəl bu ağaclar yox idi. Hər yan çılpaq idi. O vaxtlar mən
həmin yolu sahələrə ayırdım, hərəsini rayon partiya komitələrinin birinə tapşırdım, onların arasında yarış təşkil
etdim.
Mən yay aylarında adətən şəhər kənarında yaşayırdım və həmişə də bu yol ilə gedib-gəlirdim. Səhər işə
gedərkən görürdüm ki, ağacların biri solub, başqa birisi isə quruyubdur. İşə gələn kimi zəng vurub tapşırırdım gedin, yoxlayın, nə üçün bu ağac belə olmuşdur. Bax, təxminən on beş il, nə qədər ki, burada yaşayırdım, bu
işlə məşğul oldum. Doğrudur, məndən sonra bu hərəkat zəiflədi. Hərənin bir şeyə həvəsi var, mənim isə meylim
bunadır. Odur ki, qayıtdıqdan sonra, əvvəla, olmadığım dövrdə kəsilmiş ağacları, yaşıllıqları bərpa etdirdim,
ikincisi isə, bu işi daha da genişləndirdim. Buna görə də indi bizdə bulvar kimi yerlər çoxdur. Düzdür, bulvar
dəniz sahilidir, ancaq bizdə başqa gözəl yerlər də var. Bu dəyişiklikləri gördüyünüzə görə sağ olun.
O ki qaldı sizin dediyiniz humanitar, insani əlaqələrə, bilirsiniz, bəxtimizdən, bu əlaqələrimiz əslində
pozulmayıbdır. Rusiyanın, Moskvanın burada nə qədər mədəniyyət günləri keçirilibdir, orada bizim mədəniyyət
günlərimiz keçirilibdir. Bizdə keçirilmiş tədbirlərdən birində siz də iştirak etmisiniz.
Leonid Draçevski: Bu, Rüstəm İbrahimbəyovun yubileyi idi.
Heydər Əliyev: Görün, biz Rüstəmə necə yubiley düzəltmişdik.
Leonid Draçevski: Heyranedici idi!
Heydər Əliyev: Yadıma düşdü ki, o vaxt siz bizim "Gülüstan" sarayında olmuşdunuz. Siz mənim
Arxipovoya göndərdiyim təbrikdən danışdınız. Mən təkcə ona deyil, lap çoxdan, hələ Bakıda, sonralar isə
Moskvada işlədiyim vaxtlarda tanış olduğum bir çox digər görkəmli incəsənət adamlarına da təbriklər
göndərirəm. Mən Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən bir çox sahələrlə yanaşı, mədəniyyətin də
kuratoru idim.
Leonid Draçevski: Yadımdadır. O vaxtlar mən idmanda işləyirdim.
Heydər Əliyev: Mən idmanın da kuratoru idim. Dəmir yolunun, dəniz donanmasının, yüngül sənayenin,
təhsilin də kuratoru idim və s. Ona görə də mən həmin sahələrdə də onlarla çoxlu ünsiyyətlə olurdum. Mən
onları unutmuram və onlar da bizi yaddan çıxarmırlar. Yeri gəlmişkən, onlar burada tez-tez olurlar. Onların,
demək olar, hamısı burada olub, böyük konsertlər veriblər. Biz onlar üçün çoxlu tədbirlər təşkil etmişdik.
Həmyerlimiz Rostropoviç hər il buraya gəlir, burada ustad dərsləri keçir.
Bir sözlə, bu sahə bizdə yaxşı qalıbdır. Çox yaxşı qalıbdır. Amma gərək iqtisadi hissə də bu səviyyədə
olsun.
Leonid Draçevski: Tamamilə doğrudur.
Heydər Əliyev: Hər halda əmin ola bilərsiniz ki, biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında səmərəli
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əməkdaşlığın inkişafına yönəldiləcək bütün tədbirləri qətiyyətlə dəstəkləyəcəyik.
İkitərəfli əlaqələr barədə qərarlarınız çox düzgündür. Çünki biz, dövlət başçıları bir yerə toplaşdıqda
bütün məsələləri bir gündə həll etmək mümkün deyildir. İkitərəfli müqavilələr olduqda isə, məsələlər həll edilir.
Bu, bizə məsələləri dövlət başçılarının görüşündə həll etməyə imkan verəcəkdir.
Vladimir Pokrovski (RF MDB-nin işləri üzrə nazirinin müavini): Heydər Əliyeviç, yadımdadır, Siz
nəinki bir çox sahələrin kuratoru idiniz, həm də müəssisə haqqında ilk ittifaq qanunu hazırlanarkən Nazirlər
Sovetindən rəhbər idiniz.
Heydər Əliyev: Siz iştirak edirdiniz?
Vladimir Pokrovski: Mən bu işdə Sizə kömək edirdim. Sizi indiyədək xatırlayırlar, o mənada ki, bu,
həqiqətən ilk addım idi.
Heydər Əliyev: Bəs siz hansı səviyyədə iştirak edirdiniz?
Vladimir Pokrovski: Mən Prostyakovun müavini idim.
Heydər Əliyev: Hə, Prostyakov. İndi o, harada işləyir?
Leonid Draçevski: O, bizdə nazir müavinidir.
Heydər Əliyev: Mən Prostyakovu yanvarda MDB dövlət başçılarının görüşü zamanı gördüm. O, mənə
yaxınlaşdı, ondan soruşdum: Sən haradasan? O dedi: dövlət xidmətinə qayıtmağı qərara almışam.
Sən deyən 1983-cü ildə olub. Bu, əmək kollektivi haqqında qanun, sonralar isə dövlət müəssisəsi
haqqında qanun hazırladığımız vaxtlarda ilk addım idi. Birinci addımı 1983-cü ildə, ölkəyə Andropovun
rəhbərlik etdiyi vaxtlarda atmışdıq. İkinci addımı isə 1985-ci ildə atdıq. Birinci halda mən Siyasi Büronun üzvü
kimi həmin komissiyanın sədri idim, ikinci halda, sədr Rıjkov olmuşdur, mən onun müavini idim. Amma əsas
işi mən aparırdım.
Xoşdur ki, mən bu qədər adamla işləmişəm. Doğrudur, vaxt keçib getmişdir. Lakin onlarla görüşmək
mənə xoşdur.
Vladimir Pokrovski: Heydər Əliyeviç, xatırlatmaq istəyirəm ki, burada ağacları heç də təkcə sizin
adamlar əkmirdilər. Bakıda təbliğatçıların və təşviqatçıların qurultayı keçirilərkən biz də ağac əkmişdik.
Heydər Əliyev: Mənim proqramımı yerinə yetirirdiniz. Çox xoşdur.
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BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ İNSAN HÜQUQLARI KOMİSSİYASININ
İŞGƏNCƏLƏRƏ QARŞI XÜSUSİ MƏRUZƏÇİSİ NAYCEL RODLİ VƏ ONU MÜŞAYİƏT
EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
15 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bilirəm
ki, bir neçə gündür ki, buradasınız. Mən buna şadam. Çünki gələn qonaqların Azərbaycanda çox olması bizim
üçün nə qədər əhəmiyyətlidir. Ölkəni tanımaq üçün, ölkə ilə tanış olmaq üçün bir gün, iki gün o qədər yetərli
deyil. Siz bu barədə bizim ölkəmizə gələn başqa adamlardan fərqlənirsiniz. Çox görüşlər keçirmisiniz. Amma
hesab edirəm ki, yəqin bizim cəmiyyətimizlə, şəhərlə də tanış olmusunuz. Buyurun.
N a y c e l R o d l i: Cənab Prezident, məni qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun. Həqiqətən, bizim burada
keçirdiyimiz vaxt, səfərimiz çox maraqlı olmuşdur. Təmasda olduğum həmkarlarım əllərindən gələni etmişlər
ki, biz yalnız intensiv görüşlər keçirməyək, yalnız ofislərin içərisini görməyək, həbsxanalarda, zindanlarda
olmayaq, eyni zamanda şəhərin görkəmli yerlərini də görək. Praktiki olaraq onlar bizi şəhərin gözəl yerlərinə
aparmışlar. Onlar əllərindən gələni etmişlər ki, mən az da olsa Azərbaycan mədəniyyəti haqqında məlumat alım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox yaxşıdır. Çünki Azərbaycana gələnlərdən həbsxanalara, zindanlara gedən
yalnız sizsiniz. Onların heç biri zindanı görmür. Ona görə sizin üçün başqa yerləri görmək daha çox lazımdır
ki, bir az balans yaratsın.
N a y c e l R o d l i: Hər şeydən əvvəl, rəsmi dövlət sektorundan olan həmkarlarıma əməkdaşlığa görə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bilirəm ki, cənab Fuad Ələsgərov səfərin proqramını hazırlamaq,
nümayəndələrin buraya gəlməsi və burada hansı planlar üzrə işləməsi üçün həddindən artıq çox iş görmüşdür.
Xarici İşlər Nazirliyində insan haqlarına cavabdeh şəxs də səfər vaxtı bizimlə çox sıx işləmişdir. Praktiki olaraq,
burada olduğum müddətdə məni maraqlandıran bütün nazirlərlə görüşlərim təşkil edildi. İstədiyim bütün təcridxanalara, həbsxanalara baş çəkə bildim. Mənim üçün bu şərait yaradıldı və istədiklərimizin hamısına nail olduq.
Burada olduğumuz müddətdə bütün lazımi yerlərə getdik və gördük ki, keçmiş SSRİ-nin digər yerlərində
olduğu kimi, burada da müəyyən dəyişikliklər baş verməkdədir. Bütün bunlara görə, mənimlə təmasda olan
həmkarlarıma minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar əllərindən gələni etdilər ki, bizim bu səfərimiz səmərəli olsun.
Hazırda, bugünkü vəziyyətdə mən hələ ki, heç bir nəticə çıxarmaq istəmirəm, heç bir şərh vermək, yaxud da
məsləhət vermək fikrində deyiləm. Bizim proqramımız o qədər sıx idi, aldığımız məlumat o qədər çoxsahəli idi
ki, yəni biz həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi – müxtəlif mənbələrdən aldığımız məlumatların hamısı haqqında
yenidən fikirləşməliyik, onlardan nəticə çıxarmalıyıq. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, ölkədə gedən ümumi
inkişaf artıq bizim məşğul olduğumuz sahəyə də toxunmuşdur və bu, çox vacibdir.
Əlbəttə, bu mənim vəzifəmə birbaşa daxil olmasa da, lakin böyük məmnuniyyətlə bildirmək istəyirəm ki,
Sizin ölkədə ölüm hökmü ləğv edilmişdir və buna tam əməl olunur. Bilirəm ki, insan hüquqlarının qorunmasına
dair Sizin bir neçə qərarınız olmuşdur və eyni zamanda işgəncələrə qarşı cəmiyyətin verdiyi məsləhətlərə də
lazımi qaydada əməl edilir. Hazırda Siz və ofisiniz əsas hüquqi islahatlar üzərində işləyirsiniz və bunun ən
böyük kulminasiyası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin qəbul edilməsi olacaqdır. Əlbəttə, çox istərdim səfərim
bir qədər sonra olaydı ki, mən bütün bunların nəticəsini görə biləydim. Lakin artıq indidən əminəm ki, onların
çox böyük təsiri olacaqdır.
Cənab Prezident, Siz cinayətkarların saxlanıldığı yerlərə getmək haqqında danışdınız. Mən böyük
məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Siz beynəlxalq təşkilatlarla, Qızıl Xaç Komitəsi ilə razılığa gəlmisiniz
ki, onlar gəlib zindanlarda saxlanılan adamları görə bilsinlər.
Ümumiyyətlə, mən əsas etibarilə vəziyyəti bu cür qiymətləndirirəm. Lakin əgər siz hansısa spesifik
məsələlərə toxunmaq istərsinizsə, bunu bir qədər dar çərçivədə müzakirə etməyə hazıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm. Sizin verdiyiniz bu məlumatlar, təbiidir ki, məndə böyük
məmnuniyyət hissi doğurur.
Siz artıq qeyd etdiniz ki, bu sahədə biz bir çox qərarlar qəbul etmişik və bir çox tədbirlər həyata keçirmişik.
Ancaq başqa sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də indi beynəlxalq hüquq normalarına uyğun, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının sənədlərinə uyğun iş aparmaq bizim üçün yenidir. Təbiidir, mən hesab etmirəm ki, burada biz hər
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şeyə nail olmuşuq. Amma eyni zamanda çox məmnunam ki, siz qeyd etdiniz – xeyli işlər görülübdür və düz
istiqamətdə gedir.
Sizin bu səfəriniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki indi sizin burada məşğul olduğunuz sahə elə bir
sahədir ki, bunu biz özümüz dərindən təhlil etmək imkanında deyilik.
Mən bir prezident kimi, iqtisadi islahatları keçirəndə onların nəticəsini özüm görürəm, istədiyim şey ilə də
tanış oluram və bunu bilirəm. Kənd təsərrüfatı, sənaye, maliyyə sistemi – bunlar hamısı bizim üçün tanış
sahələrdir. Amma mən şəxsən prezident kimi, yaxud da ki, mənim aparatımın başqa işçiləri həbsxanaya gedib
orada olan vəziyyəti siz öyrəndiyiniz kimi öyrənə bilmərik.
Mən qərarlar qəbul edirəm və tələb edirəm ki, müvafiq icra orqanları o qərarları yerinə yetirsinlər. Bilirəm
ki, onlar yerinə yetirməyə çalışırlar. Bu barədə mənə məlumatlar verirlər. Amma bu nə qədər bizim istədiyimiz
səviyyədədir, yaxud da ki, beynəlxalq hüquq normalarının tələbi səviyyəsindədir – biz onu müəyyən edirik,
amma sizin kimi müəyyən edə bilmərik. Ona görə sizin bu səfəriniz çox əhəmiyyətlidir.
Mən sizə açıq deyə bilərəm ki, sizin bu barədə müşahidə etdiyiniz bütün nöqsanların aradan qaldırılmasına
biz hazırıq. Siz demədiniz, amma bilirəm ki, siz nöqsanlar müşahidə etmisiniz. Mənə deməyə o əsas verir ki, siz
artıq qeyd etdiniz ki, son vaxtlar bizim qəbul etdiyimiz qərarlar nəticəsində müəyyən işlər görülüb və müəyyən
nailiyyətlər əldə olunur. Buna görə sizin bu səfəriniz çox əhəmiyyətlidir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox iş
görmüsünüz.
O ki qaldı – deyirsiniz, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin qəbul olunmasını görmək istərdiniz – dəvət edirəm,
ikinci dəfə gələsiniz, həmin məcəllə qəbul olunandan sonra ikinci dəfə gəlib bunlara baxasınız. Onda hər şey
tamam olar. Mən təşəkkür edirəm. Ola bilər, bəzi məsələləri mənə demək istəyirsiniz.
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RESPUBLİKA MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİNDƏ İDMAN-SAĞLAMLIQ
KOMPLEKSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
16 may 2000-ci il
Hörmətli zabitlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mən sizi – Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bütün əməkdaşlarını, bütün kollektivini bugünkü hadisə
münasibətilə – idman-sağlamlıq kompleksinin tikilib başa çatması və onun istifadəyə verilməsi münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu idman-sağlamlıq kompleksindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər
bir əməkdaşı səmərəli istifadə etsin, öz sağlamlığını möhkəmləndirsin və öz ömrünü uzatsın.
Tikmək, yaratmaq, qurmaq, abadlaşdırmaq həmişə cəmiyyətdə, xalqda böyük minnətdarlıq hissi
doğurmuşdur. Bu gün də belədir, gələcəkdə də belə olacaqdır. Ona görə də burada son illər aparılan bu işlər, tikilmiş
bu gözəl binalar, doğrudan da gözəl bir idman-sağlamlıq kompleksinin yaranması və sizin əsas binanın ətrafının
abadlaşması, gözəlləşməsi təqdirəlayiqdir.
Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm və bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının yaxşı işləməsi, yaxşı
fəaliyyət göstərməsi, öz fiziki sağlamlığını daim saxlaması, hətta möhkəmləndirməsi, yaxşı istirahət etməsi üçün
çox gözəl imkanlar yaranıbdır. Bu imkanlar göz qabağındadır. Bu məni sevindirir. Çünki təhlükəsizlik
orqanlarının əməkdaşları həmişə gərgin işləmişlər. Bu gün isə – Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən
sonra, müstəqil dövlət olandan sonra milli təhlükəsizlik orqanlarının işçiləri daha da çox işləməlidirlər və
onlardan daha da gərgin iş tələb olunur. Gərgin iş tələb olunmaqla yanaşı, onlara qayğı göstərilir, onların həm
şəxsi həyatının, həm də iş şəraitinin bu gərgin işə dözmək üçün layiqli olması təmin edilir.
Bu baxımdan hesab edirəm ki, indi Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin böyük bir kompleksi var və bu
kompleks həm yaxşı işləməyə, həm də yaxşı istirahət etməyə böyük imkanlar yaradır. Bir daha qeyd etmək
istəyirəm ki, burada son illər görülən işləri mən yüksək qiymətləndirirəm. Bunların hamısı səmərəli iş üçün
lazımdır. Bu işlərin belə səviyyədə aparılması münasibətilə Milli Təhlükəsizlik naziri Namiq Abbasovun
fəaliyyətinə yüksək qiymət verirəm.
Qurmaq, yaratmaq, abadlaşdırmaq ənənəsi Azərbaycanda həmişə olubdur. Kim ki bunu edibdir, o həmişə
insanların hörmətini qazanıbdır və izlər qoyubdur.
Burada qeyd edildiyi kimi, vaxtilə – 70–80-ci illərdə görülən işlər Azərbaycanın hər yerində bütün insanlara
məxsusdur, ölkəmizin vətəndaşlarına, bu gün bizim müstəqil dövlətimizə, onun azad vətəndaşlarına məxsusdur.
Bu, böyük nailiyyətdir. Bu işlərdə mənim xidmətim olduğuna görə, mən bununla həmişə fəxr etmişəm və fəxr
edirəm.
Mən bu gün burada ətrafa baxarkən keçmişi xatırlayıram. Keçən dəfə görüşümüzdə biz Azərbaycanın
təhlükəsizlik orqanlarının tarixi haqqında danışdıq. Bu tarixin bir hissəsində mən bu orqanların tərkibində
olmuşam, işləmişəm, zəhmət çəkmişəm və əlimdən gələni etmişəm. Ancaq o vaxtlar bizim belə imkanlarımız,
belə şərait yox idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə indi də məxsus olan o bina – vaxtilə ona sadəcə olaraq
deyirdilər «dəniz kənarındakı bina», gənclər bunu bilmirlər, insanlar bir-biri ilə danışanda, «NKVD», «KQB»
haqqında deyəndə bu təşkilatların adlarını çəkmirdilər, «dəniz kənarındakı bina» deyirdilər. O vaxt həqiqətən,
37–38-ci illərin repressiyasına, ondan sonrakı bəzi bir çox əyintilərə görə, ora qorxulu bir bina idi və insanlar
oradan çox qorxurdular – o bina keçmişdə, əsrin əvvəllərində tikilmiş bir binadır. Hansısa sahibkarlara məxsus
olmuşdur. Gərək ki, Xəzər dənizi gəmiçilərinə, ya kimlərəsə məxsus olmuşdur, onu tikiblər. Azərbaycanda
sovet hakimiyyəti qurulandan sonra o bina təhlükəsizlik orqanlarına verilmişdi. O binada bir çox nəsillər
işləmişdir. O binada işləmək mənə də nəsib olmuşdur. Mən 26 il təhlükəsizlik orqanlarında işləmişəm. Onun,
demək olar ki, 19 ilini o binada işləmişəm.
O vaxtlar biz heç zaman çox böyük tələblər irəli sürmürdük. O vaxtlar – mən 50-ci ildə o binaya gəlmişdim –
mənə elə gəlirdi ki, bu çox gözəl bir binadır, gözəl şəraitdir, yaxşı işləyirik və bina da yaxşıdır, otaqlar da,
kabinetlər də, hər şey də yaxşıdır. İşləmək lazımdı, biz də işləyirdik. Amma təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının
istirahətini təmin etmək üçün o vaxtlar da, demək olar ki, bir yaxşı təşəbbüs irəli sürülmüşdü.
Bu təklif təxminən 50-ci ildə irəli sürülmüşdü ki, Bilgəhdə ilk dəfə bizim təhlükəsizlik orqanlarının istirahət
evi tikilsin. Xatirimdədir, o istirahət evi hələ yox idi. Orada abadlıq işləri aparırdıq. Biz də bazar günləri gedib

514

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

orada iş görürdük, yer qazırdıq, ağac əkirdik. Haradasa mənim arxivlərimdə gərək ki, bir neçə fotoşəkil
olmalıdır – həmin o 50–51-ci illərdə biz orada ağaclar basdırırdıq. Onda bina da yox idi, heç bir şey yox idi.
Ancaq xatirimdədir, 1952-ci ildə orada ilk bina tikildi. Artıq 1953-cü ildə insanlar orada istirahət etməyə
başladılar. Ondan sonra hər il, xüsusən yay vaxtı bizim işçilərimiz orada istirahət edirdilər. Biz Azərbaycandakı
bütün başqa təşkilatlardan fərqlənirdik. Ona görə ki, bizim özümüzün istirahət evimiz vardı, gəlib orada istirahət
edirdik. Çoxları da çalışırdı ki, yay vaxtı ora putyovka alsınlar. Bu da böyük bir problem idi. Çünki putyovka
çatmırdı. Amma kimsə, bizim təhlükəsizlik orqanlarında işləməyən adamlardan – alimlərdən, yaxud da vəzifəli
adamlardan – ora putyovka ala bilirdisə, özünü çox xoşbəxt hesab edirdi.
Mən işləyərək uzun illər orada istirahət etmişəm. Mənim belə xasiyyətim olubdur ki, bəziləri kimi, mən ayrıayrı kurortlara, sanatoriyalara gedən adam olmamışam. Mən həmişə o minimumla kifayətlənmişəm. Demək olar
ki, o illər mənim həyatımın yay dövrü orada keçibdir. Bir müddət olurdu ki, bir aylıq putyovka götürüb orada
istirahət edirdim. Sonra da rəhbər vəzifədə olanda – orada ayrı-ayrı evlər vardı – o evlərdə bizə bir, yaxud iki
otaq verirdilər, orada yaşayırdıq. Sonra isə yenə də mənim təşəbbüsümlə orada, dəniz kənarında ilk istirahət
korpusu tikildi. Köçdük, orada yaşadıq. Bundan sonra isə mən, bilirsiniz ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
sədri oldum, köçdüm o biri evə. İndi orada Namiq Abbasov yaşayır.
Yəni bunları niyə xatırlayıram? Bu gün buraya gəlib kollektivi görəndə bunlar mənim yadıma düşdü.
Məsələn, mənim övladlarım – İlham buradadır, qızım Sevil ondan böyükdür – anadan olandan böyüyənə
qədər onların yay dövrü həyatı həmişə orada keçibdir. Amma tək mən deyildim, bizim bütün kollektiv, çoxları
putyovka alıb, yayda gəlib orada dincəlirdi. Bazar günləri, altıncı günlər çoxları, demək olar ki, hamı ora gəlirdi,
dənizin kənarında yer tuturdu, istirahət edirdi, özləri ilə yemək – yumurta, kotlet və sairə gətirirdilər, istirahət
edirdilər, çimirdilər. Biz özümüzü xoşbəxt bir adam kimi hiss edirdik. Yəni biz milli təhlükəsizlik orqanlarının –
o vaxt «milli» sözü yox idi – işçilərinin istirahətini o vaxtdan təşkil etməyə başladıq. O vaxt mən həmin istirahət
evinin genişləndirilməsi və abadlaşdırılması ilə bağlı xeyli işlər də gördüm.
Orada bir damba vardı, dağılmayıb ki? Siz ondan istifadə edirsinizmi?
N a m i q A b b a s o v: Dağılıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dağılıbdır, təəssüflər olsun. Amma son vaxtlaradək dağılmamışdı. Çünki mən
burada Mərkəzi Komitənin birinci katibi işləyərkən yay vaxtı bir-iki dəfə oraya getmişdim. Onda hələ var idi.
Təxminən 1980–1981-ci illərdə yay vaxtı hərdən mən o istirahət evi üçün darıxırdım, oraya gedirdim. Bəzən də
qayıqla gedirdim, orada çimərliyə çıxırdım. Bizim uşaqlar oraya o qədər öyrənmişdilər ki, mən Zuğulbaya,
dövlət bağına köçəndən sonra da çox vaxt oraya gedirdik – İlham da, Sevil də. Çünki ora bizim üçün doğma
olmuşdu.
Ancaq o vaxt başqa imkanımız yox idi. Sonra isə mən Azərbaycanın rəhbəri olduğum zaman, təbiidir ki, biz
orada bir çox binalar tikdirdik, yaratdıq və bizim Təhlükəsizlik Komitəsinin binasının tikintisi gündəlikdə
durdu. Dedim, yer tapın və bu işə başlayın. Gəlib bu yeri tapdılar. O vaxt layihəni hazırladılar. Mən də bunu öz
himayəmə götürdüm və bu binanı tikdirdik.
Doğrudur, o vaxt mərkəzdən – çünki bu təşkilat həmişə mərkəzdən maliyyələşdirilirdi – layihələri və sair
sənədləri apararaq müəyyən vəsait aldılar. Amma o vəsait çatmadı, yetərli deyildi. O vaxt mən Azərbaycanın
yerli, respublika büdcəsindən daim buraya vəsait ayırırdım. İnşaatçılara həmişə nəzarət edirdim ki, bu bina
tikilib hazır olsun. Azərbaycanda mənim belə əsərlərim çoxdur. Bu bina mənim üçün daha da əzizdir. Çünki
mən gəncliyimi sizin indi işlədiyiniz təşkilatda keçirmişəm, həmin çətin dövrləri görmüşəm. Ona görə də imkanım olduğu vaxtda mənim üçün doğma, gəncliyimi keçirdiyim, vaxtilə işlədiyim bir təşkilata daha da yaxşı
şərait yaratmaq üçün çalışmışam, bunu etmişəm. Mənə doğma olan təşkilat üçün, sizin üçün, gələcək nəsillər
üçün bu binanı mən yaratmışam.
Təəssüf ki, sonra bu bina başqa əllərə düşdü, hansılar ki, bunun nə qədrini, nə də qiymətini bilirdilər, bundan
başqa məqsədlər üçün istifadə edirdilər. Məsələn, təəssüflər olsun ki, 1990-cı ildə Azərbaycana sovet ordusunun
böyük qoşun hissələrinin gəlməsini təmin edən qərargah bu binada yerləşibdir. Təəssüf olsun ki, bu binada
işləyən adamların bəziləri o vaxt böyük cinayətlər də ediblər. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
televiziyanın partladılması planının həyata keçirilməsinə də bu binadan rəhbərlik olunubdur. Bunlar da
həqiqətdir.
Ancaq görürsünüz ki, bunlar müvəqqəti hallar idi. Tarixin müəyyən, ağır mərhələləri idi. Xalqımız o dövrü
yaşadı. İndi bu bina artıq müstəqil Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini təmin edən nazirliyə məxsusdur.
Demək, o illər – sovet hakimiyyəti illərində bizim gördüyümüz işlər bu günümüz üçün faydalıdır. O vaxt
bəlkə də çoxları düşünmürdü ki, bu böyük binalar, qurğular, böyük fabriklər və zavodlar bir ilə, iki ilə, üç ilə
deyil, on illərə, yüz illərə lazımdır.
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Siz buraya neçənci ildə köçdünüz?
N a m i q A b b a s o v: 1989-cu ildə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təsəvvür edin, məsələn, 1920-ci ildən 1989-cu ilə qədər bu təşkilat həmin o köhnə
binada yerləşibsə və əgər bu binanı biz tikib yaratmasaydıq indi müstəqil dövlətimiz belə böyük bir sərvətə
malik olmazdı. Açığını deyim ki, indi belə bir binanı tikməyə bizim imkanımız da yoxdur. Yəni o illərdə bizim
gördüyümüz işlər Azərbaycanın bu gün müstəqil dövlət kimi öz fəaliyyətini həyata keçirməsi, öz istədiyini
yerinə yetirməsi, öz siyasətini aparması üçün gözəl şərait yaradıbdır. İndi siz nazirliyin binasını genişləndirmisiniz, inkişaf etdirmisiniz. Yəni vaxtilə bizim yaratdığımız binanın əsasında siz – yeni nəsil yeni işlər
görmüsünüz. İndi, Allah belə gətiribdir ki, bu işlər yenə də Azərbaycana mənim rəhbərlik etdiyim dövr ilə
əlaqədardır, yəni mənim himayəm altında olubdur. Bu da məni sevindirir.
N a m i q A b b a s o v: Sizin sayənizdə mümkün olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, təbiidir. Ona görə də bütün bunların hamısı birlikdə çox sevindirici haldır.
Keçmişə nəzər salaraq demək istəyirəm ki, tarixdə Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları işçilərinin belə iş
şəraiti, belə istirahət şəraiti heç vaxt olmayıbdır.
İndi burada idman-sağlamlıq kompleksi yaranıbdır. Bizim təşkilatda o vaxtlar da idman-sağlamlıq proqramı
var idi. Moskvadan əmr vardı ki, hər bir çekist gərək mütləq daim fiziki hazırlıqla məşğul olsun. Yadımdadır,
məcburi olaraq, bilmirəm həftədə iki dəfə idi, yoxsa üç dəfə idi – yəqin Yusifzadənin yadındadır – mütləq fiziki
hazırlıqla məşğul olmaq üçün iş vaxtından bir saat ayrılırdı. Mənim özüm də həmin o proqram çərçivəsində
çalışan adamlardan olmuşam.
Ancaq o vaxt bizim nə imkanımız vardı? O vaxt bizim o binanın yanında «Dinamo» klubu vardı, onu da bizə
həmişə vermirdilər. Çünki o həm bizim idi, həm də Daxili İşlər Nazirliyinin idi. Orada başqa idmançılar da
olurdular. Məsələn, işimiz saat 9-da başlayırdı, biz saat 8-də oraya gəlirdik. Kimi voleybol oynayırdı, kimi
basketbol oynayırdı, kimi ştanq qaldırırdı, sonra kim isə adicə gimnastika edirdi. Mən özüm bunların hamısını
keçmişəm. Düzdür, bəziləri zorla gəlirdilər. Hətta proqramın bu hissəsini buraxanları o vaxt cəzalandırırdılar.
Bu məcburi idi. Nəyə görə məcburi idi? Çünki hərbi qulluqda olan belə adamlar mütləq gərək fiziki cəhətdən
sağlam olsun, möhkəm olsunlar.
O vaxt bizim belə çarhovuzumuz, belə imkanlarımız da yox idi. Yenə də deyirəm, «Dinamo»nun bir zalında
hamımız yığışırdıq, kim ora düşə bilmirdisə ətrafda – bulvarda qaçırdı. Yaxud da, bizim orada bədən tərbiyəsi
təlimatçımız vardı, o bizi dəstə ilə düzürdü, gimnastika üzrə ayrı-ayrı təmrinləri yerinə yetirməyimizə rəhbərlik
edirdi. Ona görə də o vaxt biz bu çətinliklər içərisində yaşamışıq, gərgin işləmişik. Amma indi isə müstəqil
Azərbaycanda sizin üçün çox gözəl imkanlar yaranıbdır.
Yenə də deyirəm, mən bu gün bütün bunlarla tanış olaraq sizə görə sevinirəm. Çünki Azərbaycanın
prezidenti kimi, mən istəyirəm ki, ölkəmizin vətəndaşlarının hamısı sağlam, hamısı yaxşı fiziki hazırlıqlı olsun.
Xüsusilə, dövlət işində, hərbi işdə, təhlükəsizlik orqanlarında işləyənlər. Siz fiziki cəhətdən nə qədər sağlam
olsanız, o qədər də yaxşı işləyəcəksiniz. Təbiidir ki, həm fiziki hazırlığınız, həm də ümumi hazırlığınız olmalıdır. Amma fiziki hazırlıq əsas şərtlərdən biridir.
Ona görə də mən əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bu imkanlardan səmərəli istifadə edəcəksiniz və
daha da yaxşı işləyəcəksiniz. Amma burada bir təhlükə var. Belə gözəl bir yer bəzən adamları çaşdırır – işi
qoyub gedir, orada məşğul olur. Soruşanda da deyir ki, «mən fiziki hazırlığımı, fiziki vəziyyətimi
möhkəmləndirirəm». Belələri də olubdur. Vaxtilə, biz işləyən vaxtlarda içərimizdə belələri də vardı. Mən bunların hamısını görmüşəm. Ona görə mən belə mücərrəd söz danışmıram, həyatda gördüklərimi danışıram. İndi
də belələri ola bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, müəyyən rəislər nəzarət edəcəklər ki, belə imkanlardan suiistifadə olunmasın. İş vaxtı işləmək, istirahət vaxtı istirahət etmək lazımdır. Fiziki hazırlıq tədbirlərini vaxtında
aparmaq lazımdır. Bunu mənim sizə deməyim bəlkə də artıqdır. Başqa adam olsaydı, bunu deməzdi. Amma
mən həyatımda bunu, belə faktları gördüyüm üçün və rəhbər vəzifədə olduğuma görə bəzən ayrı-ayrı işçiləri
buna görə cəzalandırdığım üçün bunları sizə deyirəm ki, biləsiniz.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qarşısında çox böyük vəzifələr durur. Məni sevindirən hal budur ki, indi
görürəm ki, böyük bir kollektiv, gənc insanlar və hamısı da azərbaycanlı, bizim bu vacib təşkilatımızda – Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyirlər, çalışırlar.
Doğrudur, 1987-ci, 1988-ci illərdən sonra bizim təhlükəsizlik orqanlarında bu təşkilata zərbə vurmaq halları
olmuşdur. Amma ona baxmayaraq, 1993-cü ildən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibi sağlamlaşdı,
təmizləndi, layiqli olmayan adamlar bu təşkilatdan kənarlaşdırıldılar. İndi mən belə hesab edirəm ki, burada
sağlam bir kollektiv yaranıbdır. Bu sağlam kollektiv Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin üzərinə düşən vəzifələri
yerinə yetirməyə qadirdir.
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Bu indi artıq bizim – bilavasitə müstəqil Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin mühüm orqanıdır. Məni
sevindirən odur ki, bu millidir. Milli adıdır, amma tərkibi də millidir. Mən bunu nə üçün deyirəm? Çünki biz
sizinlə təhlükəsizlik orqanlarının yaranmasının yubileyini qeyd edərkən o tarix haqqında demişik. O tarix bir
tərəfdən, şərəfli tarixdir, çünki orada da çox şərəfli insanlar olub. Amma eyni zamanda çox əzab-əziyyətli,
faciəli tarixdir. Çünki o repressiyalar və başqa ədalətsizliklər ki, bu orqanlarda olubdur, bizim xalqımıza,
millətimizə böyük zərbələr vurubdur. Bunların da səbəbləri çoxdur. Çünki bu repressiyalar o vaxtkı
hakimiyyətin, kommunist rejiminin siyasəti idi. İkinci tərəfdən, mən onu da xatırlayıram ki, o vaxt bizim bu
təşkilatda milli kadrlar çox az idi, demək olar ki, yox idi.
Mən 1950-ci ildə burada, Bakıda işə başlayarkən, xatirimdədir ki, yerli kadrlar – azərbaycanlılar on faizdən
çox təşkil etmirdi. Qalanların hamısı başqa millətlərə mənsub idi. Özü də hər millətdən var idi. Amma – indi
adlarını çəkmək istəmirəm – çoxluğu təşkil edən millətlər də vardı. Azərbaycanlılar həm az idi, olanların da
bəziləri bacarıqsız idi. O vaxtkı siyasəti mən xatırlayıram. Bəzən rəhbər vəzifəyə bacarıqsız bir azərbaycanlını
təyin edirdilər ki, sonra desinlər – görürsünüzmü, azərbaycanlı bu işi bacarmır, ona görə də bu vəzifəni
başqasına vermək lazımdır.
Mən 1950-ci ildə – o vaxt əks-kəşfiyyat şöbəsi vardı, elə indi də var – o şöbədə işə başladım. Şöbənin altı
bölməsi vardı. Altı bölmədən yalnız birinin rəisi – təkcə mən azərbaycanlı idim. Qalanları başqa millətlərdən
idi. Şöbənin rəisi azərbaycanlı idi, o qədər də bacarıqlı adam deyildi. Onun üç müavinindən biri də azərbaycanlı
deyildi. Bax, 1950-ci ildə buranı mən bu vəziyyətdə görmüşəm. Təbiidir ki, hər şey onların əlində idi.
Ancaq onu da xatırlayıram ki, 1953-cü ildə Stalin rejimi, buradakı Bağırov rejimi başa çatdıqdan sonra bir az
imkanlar yarandı. Mən 1953-cü ildə həmin o əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi təyin olundum. Bu imkandan istifadə
edib şöbəni milliləşdirməyə çalışdım və xeyli iş gördüm. Ancaq eyni zamanda cəzalandım da. İki ildən sonra
məni cəzalandırdılar, vəzifədən çıxartdılar. Şöbə rəisliyindən baş əməliyyat müvəkkilliyinə qədər vəzifəmi aşağı
saldılar. Nəyə görə? Apardığım həmin o milliləşmə siyasətinə görə. Çünki onlar o qədər güclü idilər ki, mən
azərbaycanlıların sayını artırıb şöbədə onları azaltdığıma görə bir bəhanə tapıb məni işdən çıxartdılar. Ancaq
onlar istədiklərinə nail olmadılar. Sonra yenə məcbur olub məni pillə-pillə, üç ildən sonra öz vəzifəmə
qaytardılar. Buna məcbur oldular. Ona görə yox ki, onlar bunu istəyirdilər, amma iş bunu tələb edirdi, bu lazım
idi.
Bu milliləşdirmə üzündən mən bir dəfə cəzalanmışam. Sonra biz xeyli milliləşdirmə apara bildik. Xüsusən
mən Azərbaycanın başçısı olduğum dövrdə biz xeyli işlər görə bildik. Təhlükəsizlik Komitəsinin tərkibini xeyli
milliləşdirə bildik, dəyişdirə bildik. Ancaq Yusifzadənin xatirindədir ki, mən Moskvaya gedəndən sonra – sən
bir neçə dəfə gəlib Moskvada mənə məruzə etmişdin ki, yuxarıdan məcbur edirlər, başqa vilayətlərdən 10–15
nəfər adamı göndərirlər ki, biz onları yerləşdirək. Yadındadırmı?
Amma mənim vaxtımda bu yox idi. Mən Azərbaycana rəhbərlik edəndə bu yox idi. Mən respublikadan
gedəndən sonra bu proses başlandı. Yusifzadə sədr idi, Moskvada Kremldə mənim yanıma gəlirdi və bir-iki dəfə
bunu mənə dedi. Ancaq bu, təkcə təhlükəsizlik komitəsində deyildi. Bütün respublika belə idi. Məsələn, məndən
sonra Kamran Bağırov da bir-iki dəfə gəldi ki, məcbur edirlər ki, başqa-başqa vilayətlərdən kadrlar gətirək.
Adını da «kadrlar mübadiləsi» qoymuşdular: guya siz azərbaycanlıları verin, getsinlər Ryazanda işləsinlər,
oradan da gəlib Azərbaycanda işləsinlər. Buradan Ryazana gedən azərbaycanlı o qədər yox idi. Getmək istəyən
də, təbii ki, az idi. Amma Ryazandan, ya Bryanskdan, o biri, bu biri yerlərdən Azərbaycana gəlmək istəyən çox
idi. Ona görə də, əlbəttə ki, burada müvazinət pozulurdu və bunu da bilirdilər. Amma adını «kadrlar mübadiləsi» qoyurdular. Bunu həm Təhlükəsizlik Komitəsinin tərkibində, həm də respublikanın başqa sahələrində
edirdilər.
Mən bunları xatırlayıram. 1988-ci ildə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi başlayandan sonra təkcə sizə
yox, Daxili İşlər Nazirliyinə də nə qədər adam gətirib doldurdular. Neçənci ildə səni sədr təyin etdik?
Z i y a Y u s i f z a d ə: 1980-ci ildə.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1980-ci ildə. Mən böyük çətinliklə bu Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrliyinə
azərbaycanlı təyin edilməsinə nail oldum. 1988-ci ildə yenə də Moskvadan başqa millətə mənsub olan adamı
bura gətirdilər. Gətirən də, təşəbbüskar da o vaxt burada Azərbaycanın rəhbəri olmuşdu. O demişdi ki, burada
azərbaycanlılar dövlətə sədaqətli deyillər, gərək Moskvadan adam gəlsin. Bunlar da burada işləyənlərin
bəzilərinin xatirindədir.
1987-ci ildə mən bir daha Kommunist Partiyasının milli siyasəti haqqında öz fikirlərimi dediyimə və bir çox
tədbirlərin əleyhinə çıxdığıma görə – elə əsas səbəblərdən biri bu oldu – istefa verməli oldum.
Beləliklə, bir dəfə Azərbaycanda bu milli siyasəti həyata keçirmək, milliləşdirmək üstündə 1955-ci ildə
cəzalandım, bir dəfə də Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biri olarkən başqa millətlərin hüquqlarını qoruduğuma
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görə, məsələn, Şimali Qafqazda respublikaların başında yerli, həmin millətə mənsub olan adamı çıxarıb onun
yerinə Moskvadan və ya başqa vilayətlərdən adam gətirib qoyduqlarına görə, yaxud da Qazaxıstanda Kunayevi
vəzifədən çıxarıb onun yerinə Moskvadan bir adam gətirib qoyulmasına etiraz etdiyimə görə, mən 1987-ci ildə
istefa verməyə məcbur oldum.
Burada tarixdən bəzi epizodları mən ona görə yada salıram ki, indi bizə heç kəs deyə bilmir ki, hansı
millətdənsə kimi hara qoymalısan. Bu məni sevindirir.
Təbiidir ki, indi Azərbaycanda başqa millətlər də var, onların nümayəndələri də işləyirlər və işləyə bilərlər.
Ancaq o vaxt biz öz Vətənimizdə, ölkəmizdə, torpağımızda öz millətimizin inkişafını, xüsusən bu dövlət
orqanlarında, dövlət təhlükəsizlik sistemində bunu təmin edə bilmirdik. İndi isə bu, təmin olunubdur.
Görürsünüz, buradakıların hamısı milli kadrlardır. Mən buna sevinirəm.
Arzum, istəyim nədir? Bu ondan ibarətdir ki, bizim milli kadrlar gərək yüksək səviyyəli olsunlar. Onlar həm
bilikli, həm peşəkar, həm də işə can yandıran, qəlbən işə bağlı adamlar olmalıdırlar.
Sizin peşəniz elə peşədir ki, burada hər adam özünə yer tapa bilməz. Ola bilər, bu işdə işləməyə kiminsə
həvəsi olsun, amma onun xüsusiyyətləri buna çatmasın. Ona görə də kadrların seçilməsində, yeni gənclərin işə
qəbul olunmasında və kadrların irəli çəkilməsində çox həssas, diqqətli olmaq lazımdır. Burada kadrları
tanışlıqla, dostluqla təyin etmək gərək olmasın. Təəssüf ki, bu qüsur bizdə, Azərbaycanda hələ var. Amma
burada olmamalıdır. Çünki, yenə də deyirəm, bir Təsərrüfat Nazirliyində, yaxud da başqa bir nazirlikdə
müəyyən bir vəzifəni tutan adam, ola bilər, öz peşəsini bəlkə o qədər də bilməsin. Amma burada, Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyində – mən bunu öz təcrübəmə, keçdiyim yola görə deyirəm – gərək bu peşəni daxilən
sevən adam olsun, öz şəxsi xüsusiyyətlərinə görə bu peşəyə gərək yararlı adam olsun, eyni zamanda yüksək
bilikli, işə sədaqətli adam olsun. Bu peşəni sevərək, heç bir şeylə hesablaşmayaraq gecə-gündüz çalışmağa qadir
adam olsun. Burada belə kadrlar olmalıdır.
Ümidvaram ki, belə kadrlar get-gedə yaranacaqdır. Çünki sizin qarşınızda çox böyük vəzifələr durur.
Keçmişdə biz Sovetlər İttifaqının Təhlükəsizlik orqanlarının bir hissəsi idik. Biz Sovetlər İttifaqının
təhlükəsizliyini qoruyurduq və bu orqanlarda xarici ölkələrin kəşfiyyatçılarının casuslarını axtarırdıq, yaxud da
ki, daxildə bəzi problemlərlə məşğul olurduq.
Amma Sovetlər İttifaqı böyük idi. Mən indi bəzən xatırlayıram – bəlkə heç Azərbaycanda o vaxt
Amerikanın, yaxud da o vaxtkı Sovetlər İttifaqının başqa düşmənlərinin təsəvvür edilən qədər casusları yox idi.
Bizim beynimizə yerləşdirirdilər ki, axtarmalısınız, tapmalısınız. O vaxt, məsələn, bəlkə də xarici kəşfiyyat
orqanlarının əsas istiqaməti o yerlərə idi ki, orada həqiqətən Sovetlər İttifaqının xüsusi sirləri – hərbi və başqa
sirləri var idi.
Ona görə də o vaxtkı işlə indiki iş arasında fərq böyük olmalıdır. İndi müstəqil Azərbaycana xarici ölkələrin
xüsusi xidmət orqanlarının marağı hədsizdir, çoxdur. Bunu siz özünüz bilirsiniz. Amma mən də bunu yaxşı
bilirəm. Bəlkə də siz bunu əlinizdə olan faktlarla, sənədlərlə bilirsiniz. Mən isə bunu o ölkələrin siyasi
fəaliyyəti, siyasi xətti ilə bilirəm.
Azərbaycana indi çox böyük maraq var. İqtisadi maraq bizi sevindirir, başqa dostluq maraqları bizi
sevindirir. Amma Azərbaycanda təxribat aparmaq, ölkəmizin müstəqilliyinə zərbə vurmaq, daxili ictimai-siyasi
vəziyyəti pozmaq, terror aktları həyata keçirmək, başqa bu cür hərəkətlər həyata keçirmək istəyən və bu
istiqamətdə fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları var və artıq sizdə olan bir neçə faktlar da
bunu sübut edir.
Ona görə də bu gün sizin işiniz o dövrdəki işdən tamamilə fərqlidir. Bu gün siz Azərbaycanın müstəqilliyini
qoruyanlarsınız. Azərbaycan xalqının azadlığını qoruyanlarsınız. Bizim dövlətimizə xarici ölkələrdən və daxili
düşmən qüvvələr tərəfindən yönəldilmiş təxribatların qarşısını alanlarsınız. Belə halları aşkara çıxarıb, onları
ifşa edənlərsiniz. Ona görə də sizin işiniz çoxdur. Bir də deyirəm, sizin işiniz keçən dövrlərdən fərqlidir.
Azərbaycanın bu keçid dövrü və xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar torpaqlarımızın işğal
edilməsi ilə bağlı yaranmış ağır vəziyyət xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda fəaliyyət
göstərməsi üçün daha da əlverişli şərait yaradır.
Məsələn, bizim neft strategiyamız dünyada böyük əks-səda, böyük maraq yaradıbdır. Neft strategiyamızın,
təbiidir ki, Azərbaycanın bu günü, gələcəyi üçün hədsiz qiyməti var. Azərbaycan xalqının gələcək xoşbəxt
həyatı üçün bu, böyük imkanlardır. Ancaq bunu istəməyənlər, bunun əleyhinə çıxanlar da vardır. Bizim bu
siyasətimizlə razı olmayan başqa ölkələr də vardır. Onlar bizim bu siyasətimizi pozmaq istəyirlər. Bu
siyasətimizə görə onlar bizə zərbə vurmaq istəyirlər. Bunlar da vardır. Mən bu sahəni ona görə deyirəm ki, bu
sahə Azərbaycana ən çox maraq cəlb edən bir sahədir. Amma tək bu sahə deyil.
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Müstəqillik əldə etmək bizim üçün çətin deyildi. Çünki Sovetlər İttifaqı dağıldı və müstəqillik əldə olundu.
Bəziləri hesab edir ki, onlar Azərbaycanın müstəqilliyi üçün vuruşublar və müstəqilliyi onlar əldə ediblər. Bu,
yanlış fikirdir, yalandır.
Sovetlər İttifaqı dağıldı. İstəsəydin də, istəməsəydin də gərək sən öz müstəqilliyini elan edəydin. Sovetlər
İttifaqı dağılandan sonra sən durub deyəsən ki, yox, mən müstəqil olmuram, Sovetlər İttifaqının tərkibində
olmaq istəyirəm – bu, mümkün deyil.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndə çox ağır bir vəziyyətdə idi. Həm Ermənistanla müharibə
vəziyyətində idi, həm də daxili ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdu. Amma bu, həqiqətən tarixi bir hadisədir ki,
Azərbaycan nəhayət, müstəqilliyini əldə etdi. Müstəqilliyi yaşatmaq, qorumaq, müstəqilliyimizi əbədi və
dönməz etmək – bu, əlbəttə ki, asan iş deyildir. Bu, müstəqilliyi əldə etməkdən qat-qat çətindir. Yenə də
deyirəm ki, müstəqillik bizə verildi. Bu, dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin məntiqi nəticəsi idi. Sovetlər
İttifaqı dağılmalı idi: ola bilər, bir il tez, bir il gec. Sovetlər İttifaqı dağılanda, demək, bu ittifaqı qurmuş,
yaratmış respublikaların hər biri mütləq ayrılmalı idi. Yəni bu, tarixin hökmü idi.
Buna görə də Azərbaycan xalqı Sovetlər İttifaqına daxil olan başqa respublikalar kimi, bu imkanı əldə etdi və
bu bizim üçün tarixi hadisədir. Amma indi bəzi yerlərdə proseslər gedir ki, bu müstəqillik niyə, nə üçün verildi.
Bu müstəqilliyi məhdudlaşdırmaq istəyənlər, yaxud bu müstəqilliyi pozmaq istəyənlər, sadəcə, Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi yaşamasına mane olmaq istəyənlər var. Ona görə də indi bu müstəqilliyi yaşatmaq, inkişaf
etdirmək və onu dönməz etmək ən çətin vəzifədir, amma eyni zamanda şərəfli vəzifədir. Bu bizim üzərimizə
düşən tarixi missiyadır. Biz bu tarixi missiyanı həyata keçiririk və keçirəcəyik.
Bu gün mən bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan müstəqillik yolundan heç vaxt dönməyəcəkdir,
müstəqilliyini göz bəbəyi kimi qoruyacaqdır. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Bunun keşiyində bizim xalqımız
və xalqın seçdiyi prezident durur. Ancaq bu, hamıdan asılıdır. O cümlədən, birinci növbədə bizim xüsusi
orqanlarımızdan, hüquq-mühafizə orqanlarımızdan, ordumuzdan, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, sizdən
asılıdır. Bax, buna görə də indi sizin işiniz daha da çətindir, eyni zamanda çoxdur. Həm də indi sizin işiniz
konkret nəticələri ilə üzə çıxa bilər. Yəni müstəqilliyimizə qarşı xarici və daxili qüvvələrin hərəkətlərinin indi
bir müstəqil nazirlik kimi, heç bir ölkədən asılı olmayan təşkilat kimi araşdırılmasına, aşkar edilməsinə sizin
imkanlarınız daha da çoxdur. Mən arzu edirəm ki, siz bu imkanlardan səmərəli istifadə edəsiniz və bu vəzifələri
layiqincə yerinə yetirəsiniz.
Mən bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə etibar edirəm, inanıram. Başqa cür də ola bilməz. Əgər mən sizə
inanmasam, etibar etməsəm, birincisi, siz işləyə bilməzsiniz, ikincisi, mən də işləyə bilmərəm. Çünki əgər mən
belə bir təşkilata, onun rəhbərliyinə, burada olan adamların bəzilərinə inanmıramsa, onda mən dövlət başçısı
kimi necə işləyə bilərəm? Ona görə də mənim sizə etibarım o vaxta qədərdir ki, nə qədər ki, siz bu etibarı
doğruldacaqsınız. Sizin də vəzifəniz ondan ibarətdir ki, hər gün, hər dəqiqə çalışasınız ki, bu inamı, bu etibarı
doğruldasınız. Mən inanıram ki, siz həmişə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin etibarlı əsgərləri
olacaqsınız.
Bugünkü görüşümüz idman-sağlamlıq kompleksinin açılışı ilə əlaqədar idi. Ancaq mən hesab edirdim ki,
burada sadəcə, idmandan, sağlamlıqdan danışmaq az olar. Ona görə də bu fürsətdən istifadə edib, mən sizə öz
fikirlərimi və bir az da tarixdən olan bəzi faktları dedim. Bir də ona görə ki, yenə də deyirəm, düzdür, o vaxtlar,
mənim dövrümdə işləyən adamlar, görürəm, burada azdır. Təbiidir, yeni-yeni nəsillər gəlir. Ancaq bu ənənələr
yaşayır, ənənələr davam edir. Mən sizin hamınızı, elə o vaxt işlədiyim kimi, özümə doğma insanlar hesab
edirəm.
Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm və cansağlığınız üçün yeni imkanlar əldə etmisiniz. Sizə bütün
işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Ümidvaram ki, sizin hamınız – Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər bir
əməkdaşı, nazirdən tutmuş lap kiçik əməliyyat müvəkkilinə, adi işçiyə qədər – Azərbaycanın dövlətçiliyinə,
müstəqilliyinə və Azərbaycanın prezidentinə sadiq olacaqsınız. Sağ olun.
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QƏTƏR DÖVLƏTİNİN NƏQLİYYAT VƏ KOMMUNİKASİYA NAZİRİ ŞEYX ƏHMƏD BİN
NASİR BİN FƏLİH ƏL–TƏNİ BAŞDA OLMAQLA BU ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
16 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz, mən sizi salamlayıram. Güman edirəm ki, bu sizin
ölkədən Azərbaycana gəlmiş yüksək səviyyəli ilk nümayəndə heyətidir. Mən bundan çox məmnunam. Qətərlə
Azərbaycan arasındakı əlaqələr dostluq əlaqələridir. Bu dostluğu daha da inkişaf etdirmək və genişləndirmək
lazımdır. Bu mənada sizin səfərinizin əhəmiyyəti var.
Ş e y x Ə h m ə d b i n N a s i r ə l – T ə n i: Cənab Prezident, ikinci Vətənimiz olan Azərbaycanda
belə gözəl qarşılandığımıza görə təşəkkürümüzü bildirirəm. Buraya gələndə tikintisini bu yaxınlarda başa
çatdırdığınız möhtəşəm, gözəl hava limanı kompleksi məni heyran etdi. Yol boyu Sizin nazirlə söhbət zamanı
gələcəkdə bir çox sahələrdə Azərbaycanla ölkəmiz arasında əlaqələrin genişləndirilməsi yollarını müzakirə
etdik.
Mənim buraya səfərimin əsas məqsədi ölkəmizin başçısı əmir Həmad əl–Təninin məktubunu Sizə
yetirməkdir. Əlahəzrət əmir Sizi İslam Konfransı Təşkilatının Dohada keçiriləcək iclasına dəvət edir. Bu iclas
ilin sonunda keçiriləcəkdir. İcazənizlə, məktubu Sizə təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi bir də salamlayıram və bu dəvətə görə də təşəkkür edirəm. Biz islam
ölkələri olaraq bir təşkilatdayıq – İslam Konfransı Təşkilatındayıq.
Azərbaycan prezidenti kimi, mən İslam Konfransı Təşkilatının zirvə görüşlərində iştirak etmişəm. Son zirvə
görüşü 1996-cı ilin sonunda İranda – Tehranda olmuşdur. Orada sizin ölkənin əmirinin başçılığı ilə böyük
nümayəndə heyəti də vardı.
Biz orada qərar qəbul etdik ki, növbəti zirvə görüşü Qətərdə keçirilsin. Bu barədə sizin ölkənin müraciəti
olmuşdu. Biz də bu müraciəti qəbul etdik, mən də bu qərarın qəbul olunmasına məmnuniyyətlə səs verdim. Çox
məmnunam ki, siz zirvə görüşünün keçirilməsinə ötən illərdə hazırlıq görmüsünüz və bu ilin sonunda sizin
ölkədə – Qətərdə İslam Konfransı Təşkilatının yeni zirvə görüşü keçiriləcəkdir.
Bir də qeyd edirəm ki, biz İslam Konfransı Təşkilatına çox böyük əhəmiyyət veririk, bu təşkilatın daha da
möhkəmlənməsi və inkişaf etməsi üçün çalışırıq. Şübhə etmirəm ki, sizin ölkənin paytaxtında yeni zirvə
görüşünün keçirilməsi üçün imkanlar yaranıbdır.
Mən ümid edirəm ki, konfrans yüksək səviyyədə keçəcək və uğurla başa çatacaqdır. Bu dəvəti
məmnuniyyətlə qəbul edirəm və mütləq konfransa gələcəyəm. Əlahəzrət Qətər əmirinin mənə Qətərə rəsmi
səfər etmək barədə dəvəti var.
Təəssüf ki, mən indiyə qədər bu dəvətdən istifadə edə bilməmişəm. Bu ilin sonunda konfransda iştirak
edərkən sizin ölkənizdə ilk dəfə olacağam. Ondan sonra isə, şübhəsiz, biz əlaqə saxlaya bilərik ki, sizin ölkəyə
rəsmi səfərimi də həyata keçirmək mümkün olsun.
Mən məmnuniyyətlə izləyirəm, müşahidə edirəm ki, sizin ölkənizdə ictimai-siyasi sabitlik bərqərardır. Sizin
ölkənizin çox güclü iqtisadiyyatı var, çox şeylər qurub-yaratmısınız. Əraziniz, əhaliniz çox olmasa da,
eşitdiyimə görə, qurub-yaratdıqlarınız çox əzəmətlidir. Allah sizə çox neft bəxş edibdir, ona görə də çox
zənginsiniz. Arzu edirəm ki, Allah sizin ölkənizin üzərindən əlini heç vaxt çəkməsin.
Ə h m ə d b i n N a s i r ə l – T ə n i: Biz bu gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti zati-aliləri
Heydər Əliyev ilə görüşümüzdən olduqca məmnunuq. Eyni zamanda İslam Konfransı Təşkilatının bu ilin
sonunda keçiriləcək zirvə görüşündə iştirak üçün ölkəmizin əmirinin göndərdiyi dəvəti qəbul etdiyinizə görə
Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Onu da bəyan edirik ki, biz bütün səviyyələrdə – həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi
səviyyələrdə həmişə Sizin qulluğunuzda hazırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v : Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Ə h m ə d b i n N a s i r ə l – T ə n i: Eyni zamanda Sizə bildirmək istəyirəm ki, Qətər əmiri İslam
Konfransı Təşkilatının zirvə görüşünün Dohada keçirilməsi ideyasına dəstək verdiyinizə və bu dəstəyi ilk
verənlərdən biri olduğunuza görə Sizə öz minnətdarlığını ərz edir.
Məlumdur ki, müsəlmanlar xüsusən son illərdə dünyanın bir çox yerlərində müxtəlif sınaqlarla üzləşirlər.
İslam Konfransı Təşkilatının da qarşısında bu problemlərin, müsəlmanların mənafelərinin müdafiəsi
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məsələlərinin müzakirəsi mühüm vəzifə kimi durur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti zati-aliləri Heydər
Əliyevin bu zirvə görüşündə iştirak edəcəyi bizi sevindirir. Bizə göstərilən səmimiyyətə görə bir daha
təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Siz doğru buyurdunuz ki, dünyanın müxtəlif yerlərində müsəlman
ölkələri bir çox problemlərlə üzləşirlər. Belə ağır problemlərlə üzləşmiş ölkələrdən biri də Azərbaycan və onun
müsəlmanlarıdır.
Bilirsiniz ki, 12 il bundan öncə qonşu Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarının bir qismini ələ keçirmək üçün
ölkəmizə hərbi təcavüz edibdir. Bu təcavüz nəticəsində müharibə başlanmış, 1994-cü ilə qədər müharibə
gedibdir. Bu müharibədə Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal ediblər. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyon azərbaycanlı, müsəlman zorla yerindən-yurdundan çıxarılıb
və 7–8 ildir ki, onlar çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Təsəvvür edin, ölkənin 8 milyon əhalisinin bir
milyonu qaçqın vəziyyətindədir.
1994-cü ildə biz Ermənistanla atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq. O vaxtdan indiyə qədər müharibə getmir,
məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Sülh yolu da ondan ibarətdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş
torpaqlardan çıxmalı, yerindan-yurdundan didərgin düşmüş müsəlmanlar, azərbaycanlılar öz yerlərinə qayıtmalıdır,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Ancaq altı il gedən sülh danışıqları hələ ki, bir nəticə verməyibdir.
Ermənistan bəzi ölkələrin dəstəyindən istifadə edərək böyük iddialar irəli sürür. O cümlədən, Azərbaycanın torpağı
olan Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana birləşdirilməsini tələb edir.
Biz Dağlıq Qarabağa özünüidarə statusu verməyə hazırıq. Amma öz torpağımızı başqa ölkəyə verə bilmərik.
Mən inanıram ki, sülh danışıqları, nəhayət, məsələlərin həll olunmasını təmin edəcəkdir. Ancaq hələlik bizim
böyük problemimiz odur ki, bir milyon qaçqının çoxu çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
İslam Konfransı Təşkilatının zirvə görüşlərində–Mərakeşdə də, İranda da bu barədə çox ciddi, yəni
Ermənistanı təcavüzkar kimi məhkum edən və Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxması
haqqında qətnamələr qəbul olunmuşdur. Amma hələ ki, vəziyyət dəyişməyibdir.
Sizin ölkəniz Azərbaycandakı müsəlman qardaşlarına, qaçqınlara müəyyən humanitar yardım göstəribdir.
Burada sizin ölkənin bir xeyriyyə təşkilatı da var. 1996–1997-ci illərdə ildə təxminən 250 min ABŞ dolları
məbləğində humanitar yardımlar edilmişdir. Amma axır zamanlar bu yardım azalıbdır. Ona görə xahiş edirəm
ki, hökumətinizə, xüsusən əlahəzrət əmirə çatdırasınız ki, qaçqınlar hələ çadırlarda yaşayırlar, onlara
əvvəlkindən də çox yardım lazımdır. Gərək yardımlarınızı nəinki azaltmayasınız, hətta artırasınız. Bizim dinimizin, müsəlmanlığın, Qurani-şərifin tələbləri bundan ibarətdir.
Ə h m ə d b i n N a s i r ə l – T ə n i: Zati-aliləri cənab Prezident, Azərbaycanın, onun xalqının
üzləşdiyi problemlər haqqında və bugünkü söhbətimizdə bu məsələ ilə bağlı müzakirə barədə mən mütləq
xüsusi bir məruzə hazırlayıb hökumətimizə və zati-aliləri əmirə yetirəcəyəm ki, Azərbaycanda müsəlman
qardaşlarımızın böyük bir hissəsi yenə də çadır şəhərciklərində, ağır məişət şəraitində yaşayır. Mən bu məruzəni
mütləq təqdim edəcəyəm və vəziyyət haqqında onlara məlumat verəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Bir şeyi də bilin və əlahəzrət əmirə də çatdırın ki, keçmiş Sovetlər İttifaqı
dağılandan sonra müstəqillik əldə etmiş 15 cümhuriyyətdən biri Azərbaycandır və yeganə müsəlman ölkəsidir
ki, belə hərbi təcavüzə məruz qalıbdır.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ MURTUZA
SƏRMADİ VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
17 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Sərmadi!
Hörmətli səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Sizin bu səfəriniz İran–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi yolunda əhəmiyyətli bir səfərdir. Siz
burada bir çox görüşlər keçirmisiniz və güman edirəm ki, müəyyən nəticələr, müsbət nəticələr əldə olunubdur.
Mən də sizi dinləməyə və sizinlə bəzi məsələləri müzakirə etməyə hazıram.
M u r t u z a S ə r m a d i: Sizə çox təşəkkür edirəm. Mənə və məni müşayiət edən nümayəndə heyətinə
bəzi məsələləri müzakirə etmək üçün yaratdığınız imkana görə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda cənab prezident
Xatəminin səmimi, isti salamlarını Sizə çatdırıram. Biz 9–10 iyunda EKO-nun Tehranda keçiriləcək iclasında
Sizi gözləyirik.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ildönümü münasibətilə öncədən Sizi və Sizin simanızda bütün
Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Xoşbəxtlikdən, iki ölkənin əlaqələrindəki ab-hava qəbul oluna
biləcək səviyyəyə yüksəlmişdir. Nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi, keçirilən görüşlər, sərginin təşkili – bunlar
iki ölkənin əlaqələrində baş verən müsbət hərəkətlərin göstəricisidir. Əlaqələrin genişlənməsi, ticarət
mübadiləsinin artması, İranın iqtisadiyyat sektorunun, xüsusilə də sənayeçilərinin Azərbaycana marağının
çoxalması bu istiqamətdə baş verən müsbət göstəricilərdir. Eyni zamanda iki ölkənin vətəndaşları arasında
gediş-gəlişin artması – bizim konsulluq sahəsində olan statistikamız buna dəlalət edir – bunlar da iki ölkə
arasında olan xoşagəlimli münasibətlərdən xəbər verir.
Mənim Azərbaycana səfərim, Sizin buyurduğunuz kimi, çox münasib bir vaxtda həyata keçirildi və mən
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində, eləcə də digər qurumlarda öz həmkarlarımla çox faydalı və gözəl
danışıqlar apardım. Xarici İşlər Nazirliyində, eləcə də digər orqanlarda məsul şəxslərlə Dağlıq Qarabağ
probleminə, Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə dair gözəl danışıqlar apardıq.
Biz bu fikirdəyik ki, regional təhlükəsizlik məsələsi daşıdığı, malik olduğu strateji əhəmiyyəti ilə birlikdə
bütün bölgə ölkələrinin ciddi yanaşmalı olduğu məsələdir. Həmçinin bu fikirdəyik ki, regional təhlükəsizlik
regiondakı ölkələrin, eyni zamanda qonşu ölkələrin birgə tərəfdaşlığı sayəsində təmin edilməlidir.
Müzakirələrin digər tərəfi iki ölkənin imkanlarından daha faydalı istifadə etmək olmuşdur. Xüsusilə də
enerji, neft, qaz məsələlərinə aid olan sahələr, eyni zamanda enerjinin daşınması məsələsi üzrə.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti cənab İlham Əliyevlə çox faydalı danışıqlar
aparmışıq. Hörmətli Baş nazirlə görüşdə iki ölkənin maraq doğurduğu layihələr və digər sahələrə aid məsələlər
müzakirə obyekti olmuşdur. Milli Məclisin hörmətli sədri ilə görüşdə parlamentlərarası əlaqələr, Qarabağ
probleminin tənzimlənməsi prosesi müzakirə edilmişdir. Bizim fikrimizcə, İran–Azərbaycan əlaqələrinin
genişlənməsi ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin möhkəmlənməsinə gətirib çıxaran bir işdir. Ümidvaram ki,
bu munasibətlər elə istiqamətə yönələcəkdir ki, xalqlarımızın dəstəyinə nail olacaqdır.
Bizim ölkənin malik olduğu böyük, geniş potensial Azərbaycanla çox məzmunlu əlaqələr qurmağa imkan
verir. Biz öz əlaqələrimizə elə məzmun verməliyik ki, bu, heç bir təsirlər altında dəyişikliklərə uğramasın, təsir
altına düşməsin. İran İslam Respublikasının iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığa dair irəli sürdüyü təkliflər,
xüsusilə enerji daşınmasına aid təkliflər iqtisadi məziyyətlərindən əlavə, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün
tələb olunan xərcləri də azaltmış olur. Bu yalnız həmin xərclərin azaldılması ilə deyil, Azərbaycanın regional və
beynəlxalq səviyyələrdə manevr imkanlarını artırması ilə də müşayiət olunur. Bu, eyni zamanda İranın mehriban qonşuluq siyasətinin prinsiplərinə uyğun olmaqla yanaşı, bizim mənafelərimizi də təmin edir. Yaratdığınız
imkana görə Sizə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəla, mən çox məmnuniyyətlə prezident cənab
Xatəminin salamlarını sizdən qəbul edirəm və öz tərəfimdən xahiş edirəm ki, mənim hərarətli salamlarımı,
səmimi salamlarımı və ən xoş arzu-larımı prezident cənab Xatəmiyə çatdırasınız.
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Gələn ayın 9–10-da Tehranda keçiriləcək EKO zirvə görüşündə mən mütləq olacağam, Tehrana gələcəyəm
və güman edirəm ki, həm EKO təşkilatı çərçivəsində bizim əməkdaşlığımız üçün faydalı işlər görəcəyik, həm də
ki, İranda xüsusən prezident cənab Xatəmi ilə görüşüb lazım olan bütün məsələləri müzakirə etmək
fikrindəyəm.
Bilirsiniz ki, bu il mənim bundan əlavə, İrana rəsmi səfərim də nəzərdə tutulubdur. Güman edirəm ki, bu
rəsmi səfər zamanı bizim daha da geniş imkanlarımız olacaqdır ki, həm bir çox məsələləri müzakirə edək, həm
də rahat-rahat söhbət edək.
Verdiyiniz məlumatdan mən görürəm ki, siz burada artıq çox iş görmüsünüz. Çox faydalı görüşlər
keçirmisiniz və bu da sizin Azərbaycana səfərinizin çoz əhəmiyyətli olduğunu bir daha sübut edir. Sizin
toxunduğunuz məsələlər elə bizi də maraqlandıran məsələlərdir. Yəni burada İranın və Azərbaycanın maraqları
tamamilə üst-üstə düşür. Bunlar o məsələlərdir ki, biz onları həll edə bilsək, irəliyə apara bilsək, təbiidir ki,
İran–Azərbaycan əlaqələrini daha da genişləndirə bilərik və daha da yüksəldə bilərik.
Mən onu bəyan etmək istəyirəm ki, biz–Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın prezidenti İran ilə
Azərbaycanın əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət veririk. Mən Azərbaycanda, Bakıda İran sərgisinin açılışı
mərasimində çıxış edərək öz nitqimdə bu barədə fikirlərimi açıqca bəyan etdim. Bu fikirlər dəyişməzdir. Yəni
bu, Azərbaycan prezidenti kimi, mənim dəyişməz siyasətimdir və bu siyasət də heç bir başqa təsirə görə dəyişə
bilməz. Yəni biz müstəqil dövlətik, biz özümüz öz siyasətimizi müstəqil olaraq aparırıq.
Mən bu gün bir də bəyan edirəm ki, İran bizim üçün dost ölkədir, qardaş ölkədir. İran bizim üçün bütün
sahələrdə əməkdaşlıq edilməsi üçün çox vacib bir ölkədir. Biz dərk edirik ki, İran böyük iqtisadi potensiala
malikdir və bu iqtisadi potensial dünyanın bütün ölkələri ilə yanaşı, qonşu, dost Azərbaycan ilə də əməkdaşlıq
etmək üçün böyük imkanlar yaradır. Biz burada, Azərbaycanda İrandakı iqtisadi inkişafı görürük, İranda
mövcud olan dövlət üçün çox əhəmiyyətli ictimai-siyasi vəziyyəti görürük və biz İran ilə bütün sahələrdə
əməkdaşlıq etmək istəyirik.
İran bizim yaxın qonşumuzdur. Biz çox dərin köklərlə bir-birimizə bağlıyıq və bu gün də biz İranın inkişaf
etməsinin, İran hökumətinin qarşısında qoyduğu bütün məqsədlərin həyata keçirilməsinin tərəfdarıyıq.
İqtisadi sahədə əməkdaşlığımızı genişləndirmək üçün həqiqətən çox böyük imkanlar var. Bu barədə sizin
apardığınız söhbətlər, danışıqlar həqiqətən çox əhəmiyyətlidir. Mən bu fikirlərlə razıyam. Sizin dediklərinizi
təkrar etmək istəmirəm. Ancaq sizin burada danışıqlar apardığınız zaman müzakirə etdiyiniz bütün məsələlərin
həm İran üçün, həm də Azərbaycan üçün vacib olduğunu mən də təsdiq edirəm.
İranın daxilində gedən müsbət prosesləri də biz məmnuniyyətlə izləyirik. İranın fəal xarici siyasətini də
məmnuniyyətlə müşahidə edirik. Yəni İranın mövqelərinin möhkəmlənməsini. Bir dost ölkə kimi, biz sizin bu
nailiyyətlərinizə görə sevinirik və arzu edirik ki, ölkənizdə gedən bu müsbət proseslər davam etsin, İran öz
xarici siyasətində və başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqələrində daha da yaxşı uğurlar əldə etsin.
Bilirsiniz ki, bizim üçün ən böyük məsələlərdən biri Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll
olunmasıdır. Bu barədə biz sizinlə əməkdaşlıq etmişik və bundan sonra da əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bu
baxımdan, bizim bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın təmin olunması ilə əlaqədar vaxtilə mənim
İstanbulda irəliyə sürdüyüm fikir və ümumiyyətlə, bir çox ölkələr tərəfindən irəliyə sürülmüş fikirlər də çox
əhəmiyyətlidir. Mən bunu bəyan etmişdim və bu gün də bəyan edirəm ki, bizim bölgədə sülh, əmin-amanlıq və
təhlükəsizlik paktı yaratmaq üçün və bunu təmin etmək üçün İran heç vaxt kənarda qala bilməz. İran bu prosesin
iştirakçısı olmalıdır.
Biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Bilirik ki, siz
Azərbaycanın bu məqsədlərini dəstəkləyirsiniz. Çünki Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin ləğv olunması,
sülhün yaranması, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi və
qaçqınların öz yerlərinə qayıtması bizim bölgədə, xüsusən İran–Azərbaycan sərhədində təhlükəsizliyin, sülhün
təmin edilməsi üçün əsas şərtlərdəndir. Bu bizim iqtisadi əməkdaşlığımız üçün də çox böyük imkanlar
açacaqdır. Buna görə hesab edirəm ki, İran indiyə qədər olduğu kimi, bu gün də, gələcəkdə də bu işlərə çox
maraq göstərməlidir.
Mən sizə bu səfərinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Əgər hansı bir məsələni xüsusi müzakirə etmək
lazımdırsa, mən sizi dinləyə bilərəm.
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NORVEÇ KRALLIĞININ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİ TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL
OLUNMUŞ NORVEÇİN MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
17 may 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Norveç xalqının milli bayramı - Konstitusiya günü münasibətilə, Konstitusiyanın qəbul
olunmasının 186-cı ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Norveç xalqına sülh, əmin-amanlıq və rifah
arzu edirəm.
Norveç xalqı 186 il bundan öncə öz Konstitusiyasını qəbul edərək, öz müstəqilliyinə nail olaraq böyük
səadətə çatmış və sevindirici haldır ki, ötən illər ərzində Norveç bir ölkə kimi, dövlət kimi sürətlə inkişaf
etmişdir.
Norveç-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra yaranıbdır və sevindirici
haldır ki, qısa bir müddətdə sürətlə inkişaf edibdir. Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti keçmişdə Norveç
haqqında az məlumata malik idi. Bəlkə də coğrafiya kitablarında, xəritələrdə Norveçi görüb tanıyırdı. Norveçdə
isə Azərbaycan haqqında demək olar ki, heç bir məlumat yox idi. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi.
Sovetlər İttifaqının tərkibində idi.
Biz Norveçi bu ölkədən Azərbaycana ilk səyahətə gəlmiş Tur Heyerdalın adı ilə tanıyırdıq. Azərbaycanı
da Norveçdə tanıdan ilk şəxslərdən biri böyük səyyah Tur Heyerdal olmuşdur. Amma indi nə qədər
xoşbəxtlikdir ki, bizim ölkələrimiz arasında qısa bir zamanda belə geniş əlaqələr yaranıb. Biz dostuq,
əməkdaşlıq edirik, biz öz həyatımızı eyni ümumbəşəri dəyərlər əsasında qururuq.
Norveç ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq, deyə bilərəm ki, başqa ölkələrlə müqayisədə çox
görkəmli yer tutur. Nəzərə alsaq ki, Norveç o qədər də böyük ölkə deyil, həm əhalisinə, həm də ərazisinə görə
kiçik ölkədir, ancaq onun şirkətləri Azərbaycana gəlmiş investorlar içərisində böyük ölkələrin iri şirkətləri ilə
çox cəsarətlə rəqabət aparırlar.
Mən bu bayram günü böyük məmnuniyyət hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, biz bu əməkdaşlıqdan çox
razıyıq və Norveç şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyətinə mən yüksək qiymət verirəm. Ancaq bizim
əməkdaşlığımızın gələcəkdə yaxşı perspektivləri də vardır. Səfir bu barədə bir balaca işarə vurdu. Mən bilirəm o
nə deyir, nə istəyir. Güman edirəm ki, o istəklərə də gəlib çatacağıq.
Beləliklə, qeyd etdiyim kimi, bizim ölkələrimiz qısa bir zamanda dostluq və sağlam iqtisadi əməkdaşlıq
əlaqələri yaradıblar. Bu əlaqələrimizin əsasını iqtisadiyyat təşkil etsə də, bizi bir-birimizlə təkcə iqtisadiyyat
bağlamır. Bizi bir-birimizlə bağlayan, münasibətlərimizi inkişaf etdirən demokratiyaya, bazar iqtisadiyyatına,
ümumbəşəri dəyərlərə hər iki ölkənin, hər iki dövlətin sadiqliyidir. Təbiidir ki, bütün bunlar bizim gələcək
əlaqələrimizin daha da sağlam, daha da geniş olacağından xəbər verir.
Cənab səfir çox düzgün qeyd etdi ki, may ayı həqiqətən çox xoşbəxt aydır. Ona görə ki, səfirin dediyi
kimi, 186 il bundan öncə may ayında Norveç xalqı Konstitusiyasını qəbul edərək müstəqilliyinə çatıbdır.
Azərbaycan xalqı 1918-ci ilin may ayında ilk dəfə dövlət müstəqilliyini əldə edib və xalq cümhuriyyəti
yaradıbdır. Altı il bundan öncə may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında uzun illər davam edən
münaqişədə atəşkəs əldə olunubdur və altı ildir ki, xalqımız atəşkəs şəraitində yaşayır.
Norveç xalqı da 186 il bundan öncə öz Konstitusiyasını qəbul edən zaman sülhün, əmin-amanlığın əsasını
qoyubdur. Bunların hamısı göstərir ki, bizim tariximizdə də çox bənzərlik vardır. Bunlar da bizi bir-birimizə
bağlayan amillərdir.
Bu bayram günü münasibətilə mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanda iş görən Norveç
vətəndaşlarına işlərində uğurlar arzulayıram. Norveç xalqına sülh, əmin-amanlıq və daim inkişaf arzulayıram.
Sağ olun!
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QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN VƏZİYYƏTİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
«İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ VƏ STRATEJİ PROBLEMLƏR» MÖVZUSUNDA
BEYNƏLXALQ KONFRANSDA NİTQİ
18 may 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar, konfrans iştirakçıları!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi, Azərbaycanda qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə həsr olunmuş "İnkişaf problemləri və
strateji istiqamətlər" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayıram
və konfransın işində sizə uğurlar arzulayıram.
Bu konfrans Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki müstəqil Azərbaycanın həyatında
keçid dövrünün problemləri içərisində ən ağır problem, ən əzab-əziyyətli problem və ən çətin problem
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaqdır; Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsidir; işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış, öz ölkəsinin daxilində
yaşadığı yerlərdən məhrum olmuş, məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş insanların problemidir; qaçqınların,
Ermənistandan qaçqın düşüb Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızın problemidir. Ona görə də bu
problemlərin bir hissəsi olan qaçqınların və ölkə daxilində öz yaşayış yerlərindən məhrum olmuş məcburi
köçkünlərin vəziyyətinə həsr olunmuş konfrans, təbiidir ki, bizim üçün, bir daha qeyd edirəm, çox
əhəmiyyətlidir. Konfransın keçirilməsi münasibətilə irəli sürülmüş təşəbbüs çox təqdirəlayiqdir. Konfransın
başlanğıcı bunu göstərir ki, o, bizim üçün nə qədər zəruridir, nə qədər də vacibdir.
Konfransda baş nazirin müavini Əli Həsənov, hörmətli Şərif Amin Zaher, hörmətli Tevfik Yaprak,
hörmətli Uilyam Holbruk bu problemlə əlaqədar çox ətraflı, geniş məlumatlar verdilər və bu problemlərin həll
olunması ilə bağlı öz fikirlərini, təkliflərini irəli sürdülər. Eyni zamanda bu çıxışlarda bu sahədə indiyə qədər
görülmüş işlər və əldə olunmuş nailiyyətlər haqqında danışıldı. Bu çıxışlarda gələcək üçün hansı işlər
görülməlidir və nə etmək lazımdır, - bu barədə təkliflər və fikirlər irəli sürüldü. Güman edirəm ki, bunlar
konfransın işinin əsasını təşkil edir və bundan sonra da konfransda məhz bu məsələlərin ətrafında müzakirə
getməlidir. Ancaq konfransın məqsədi təkcə fikir mübadiləsi aparmaq, müzakirə etməkdən ibarət deyil,
məsələlərin həll olunması üçün əlverişli yollar tapmaq və xüsusən o yollarla gedərək məsələləri həll etməkdən
ibarətdir.
Azərbaycanda qaçqınların və məcburi köçkünlərin - öz ölkəsi daxilində yerlərindən məhrum olmuş
vətəndaşlarımızın, yəni bu problemin tarixi böyükdür. Burada müxtəlif rəqəmlər deyildi, amma mən bunu
dəqiqləşdirmək istəyirəm.
Bunun 12 illik tarixi vardır. Çünki 12 il bundan öncə - 1987-ci ilin sonunda və 1988-ci ilin ilk aylarında
Ermənistan Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə çıxış edərək, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb
Ermənistana birləşdirmək məqsədi ilə bu münaqişəni başlamışdır. Bu münaqişə get-gedə dərinləşmiş,
kəskinləşmiş, sonra isə böyük bir müharibəyə çevrilmişdir.
İlk köçkünlər, qaçqınlar Azərbaycana Ermənistandan 1988-ci ildə gəlmişlər və demək olar ki, o il
Ermənistanda yaşayan bütün azərbaycanlılar oradan zorla çıxarılmış, böyük məhrumiyyətlərə, böyük itkilərə
məruz qalmış və məcburi olaraq onların hamısı Azərbaycana köçmüşlər, burada müxtəlif yerlərdə
yerləşdirilmişlər. Onlar indiyə qədər də çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Demək, beləliklə, bu problem 12 il bundan öncə başlanmışdır. Onda hələ Azərbaycan müstəqil dövlət
deyildi, Sovetlər İttifaqı mövcud idi və Ermənistan, Azərbaycan Sovetlər İttifaqının daxilində müttəfiq
respublikalar idi. Ondan sonrakı dövrdə, - ilk növbədə münaqişə get-gedə genişləndiyinə görə, - Dağlıq
Qarabağda yaşayan azərbaycanlılar öz yerlərindən-yurdlarından zorla çıxarılmışlar və itkilər də vermişlər. Heç
kəs unutmamalıdır ki, 1990-cı ildə Dağlıq Qarabağın mərkəzi Xankəndində azərbaycanlıların evlərinin hamısı
yandırılmışdır. Xatirimdədir, gərək ki, 250 ev yandırılmış və orada yaşayan azərbaycanlılar oradan
qovulmuşdular.
Bundan öncə də Dağlıq Qarabağın ərazisində ayrı-ayrı kəndlərdə münaqişələr baş vermiş, itkilər olmuş və
bəzi kəndlərdən - ermənilər üstünlük təşkil edən kəndlərdən - azərbaycanlılar zorla çıxarılmışlar. Dediyim kimi,
1990-cı ildə azərbaycanlılar Xankəndidən də zorla çıxarılmışlar. Bundan sonra gedən proseslərdə isə 19901991-ci illərdə artıq Dağlıq Qarabağın ərazisində demək olar ki, azərbaycanlılar çox az qalmışdır.
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Nəhayət, bu günlər biz bu faciəli hadisənin səkkiz illiyini qeyd edirik. Dağlıq Qarabağda yalnız Şuşada və
onun bir neçə kəndində yaşayan azərbaycanlılar 1992-ci ilin may ayında Şuşa işğal olunduğuna görə oradan da
zorla çıxarılmışlar. Sonra, 1992-ci ilin may ayında məhz bu gün Laçın rayonu, yəni Dağlıq Qarabağla
Ermənistanı ayıran ərazi, Azərbaycan ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur və Laçın
rayonunun 50 mindən artıq əhalisi də belə bir vəziyyətdə öz yaşayış yerlərindən məhrum olaraq, böyük itkilər
verərək, öz var-yoxlarından məhrum olaraq Azərbaycanın başqa bölgələrinə köçmüşlər.
Bu mərhələlərin tarixini davam etdirmək olar. Ancaq hesab edirəm, buna ehtiyac yoxdur. Çünki bunlar
məlumdur. Mən bu nöqtələrə, bu tarixlərə nəzər salaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda köçkün problemi
12 il bundan öncə yaranıbdır və bəlkə də dünyada çox nadir bir hal olan - öz ölkəsinin içərisində öz daimi
yaşayış yerindən məhrum olmaq problemi Azərbaycanda 1989-1990-cı illərdən başlayıbdır.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, Azərbaycanın torpağıdır. Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar
əsrlər boyu yaşamışlar. Sonralar ora ermənilər də gəlib azərbaycanlılarla bərabər yaşamışlar. Amma 1989-1992ci illərdə oradan - Dağlıq Qarabağ ərazisindən azərbaycanlılar tamamilə çıxarılmışlar.
Sonra isə məlumdur ki, Dağlıq Qarabağın ətrafında olan başqa rayonlar da Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal edilmiş və beləliklə, Azərbaycan ərazisində, öz torpağında yaşayan azərbaycanlılar öz yaşayış
yerlərindən məhrum olmuşlar. Bunların da sayı 700-800 minə qədərdir və indi Azərbaycanda belə vəziyyətdə
yaşayan bir milyona qədər insan vardır. Bunların bir hissəsi 12 ildir belə vəziyyətdə yaşayır, digər hissəsi isə
səkkiz, altı ildir belə vəziyyətdə yaşayırlar.
Biz altı il bundan öncə - 1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs sazişi
əldə etdik. Bundan sonra artıq bu proses dayanmışdır. Ancaq 1988-ci ildən 1994-cü ilə qədər - altı il müddətində
bu proses çox sürətlə inkişaf etmiş və bir milyona qədər azərbaycanlı ağır bir vəziyyətə düşmüşdür.
Biz bilirik ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi indi dünyada mövcud olan yeganə münaqişə deyildir.
İndi dünyada, dünyanın bəzi məntəqələrində, bəzi bölgələrində münaqişələr var. Ancaq bu münaqişəyə bənzər
münaqişə, mən bu gün cəsarətlə deyirəm ki, yoxdur.
Beynəlxalq humanitar təşkilatlar Azərbaycanda belə vəziyyətə düşmüş insanlara yardıma xeyli gec
başlamışlar. Xüsusən, bu proses Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra başlanmışdır. Bu
proses 1993-1994-cü illərdə genişlənmiş, yəni beynəlxalq təşkilatların, ayrı-ayrı qeyri-dövlət təşkilatlarının,
yaxud ayrı-ayrı ölkələrin Azərbaycandakı qaçqınlara, məcburi köçkünlərə humanitar yardımı prosesi 1992-ci,
1993-cü, 1994-cü illərdə başlanmışdır. O zaman bu yardımlar böyük həcmdə olmuş və bizim ölkəmizə, bizim
xalqımıza yardım etmişdir. Bu yardımlar indiyə qədər də davam edir. Ancaq artıq burada deyildiyi kimi, bu
yardımlar ilbəil azalır və hətta beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri burada açıq bəyan etdilər ki, dünyanın
başqa bölgələrində münaqişələr olduğuna görə bu yardımlar bundan sonra da azalacaqdır.
Təbiidir, bu, bizi çox narahat edir. Ona görə yox ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq ömür boyu, daim
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, onun Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının, başqa beynəlxalq təşkilatların,
donorların, qeyri-dövlət təşkilatlarının yardımları ilə yaşamaq istəyir. Yox. Ancaq vəziyyət hələ
dəyişilməyibdir. Yəni 1992-1993-1994-cü illərdə olan vəziyyət indi də mövcuddur. Bəlkə də bu, kəskinləşibdir.
Çünki o ilk illərdə insanlar hələ belə bir vəziyyətdə yaşamağa dözümlü idi, ümid var idi ki, bu dövr az
olacaqdır. Bununla yanaşı, o illərdə humanitar yardımlar indikindən xeyli çox idi. Amma indi humanitar
yardımlar azalıbdır və eyni zamanda insanlar altı, yeddi, səkkiz il belə bir vəziyyətdə yaşayaraq, təbiidir ki, daha
da çox əzab-əziyyət çəkirlər, daha da böyük çətinliklər içindədirlər. Ona görə də bu məsələ bizim üçün bu gün
də aktualdır. Mən hesab edirəm ki, konfrans bu məsələnin həll olunmasında ciddi addımlar atacaqdır.
Ancaq bu barədə öz fikirlərimi deməzdən əvvəl, istəyirəm Azərbaycanın ağır vəziyyətdə yaşayan
qaçqınlarına və məcburi köçkünlərinə, yerlərindən-yurdlarından didərgin düşmüş insanlara bir daha dərin
hörmət və ehtiramımı bildirim, belə bir ağır vəziyyətdə, ağır şəraitdə yaşamağa dözümlü olduqları üçün, öz
torpaqlarına qayıtmaq ümidlərini daim qəlblərində saxladıqları üçün onlara təşəkkür edim. Onları əmin edim ki,
Azərbaycan dövləti indiyə qədər apardığı ardıcıl və gərgin siyasəti bundan sonra da davam etdirəcək və işğal
olunmuş torpaqların hamısının azad edilməsinə, sülh yolu ilə azad edilməsinə nail olacaqdır və onlar belə bir
ağır vəziyyətdən xilas olacaqlar, öz yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqlar.
Konfransın əsas mövzusu humanitar yardım prosesi ilə bərabər, inkişaf problemləri və bunun strateji
istiqamətləridir. Mən bu fikirlərlə razıyam. Ancaq hesab edirəm ki, belə bir məsələnin qoyuluşunda da biz
hamımız gecikmişik. Çünki əgər indi əsas istiqamət götürülürsə ki, qaçqın vəziyyətində yaşayan, yaxud məcburi
köçkün vəziyyətində yaşayan insanlara yardımı azaldıb, onları işə cəlb etmək vasitəsilə maddi vəziyyətlərini
təmin etmək lazımdır - bunu elə bir neçə il bundan öncə də etmək olardı. Burada mən, təbiidir ki, bizim

526

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

özümüzü də, Azərbaycanın hökumətini də tənqid edirəm. Amma eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara da
deyirəm ki, siz bu məsələləri daha da erkən, bir neçə il bundan öncə qaldıra bilərdiniz.
Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə iş yerləri açmaq, təbiidir ki, lazımdır. Ancaq bu, asan məsələ deyil və
bu iş yerləri elə olmalıdır ki, onlar müvəqqəti xarakter daşımamalıdır. Bəzən ayrı-ayrı xarici ölkələrdən gələn
nümayəndələr elə fikirlər söyləyirlər və bu fikirləri daha da çox Ermənistan təbliğatı beynəlxalq təşkilatlarda,
yaxud ayrı-ayrı ölkələrdə olan dairələrdə yayır ki, nə üçün Azərbaycan dövləti öz daxilində yerlərindən məhrum
olmuş insanları daimi yaşayış yerlərinə müəyyən etmir, onlar üçün daimi yaşayış binaları tikmir, yaratmır və
onları məskunlaşdırmır.
Bu, Azərbaycana qarşı olan zidd fikirlərdir. Bu o deməkdir ki, bu insanlar əsrlər boyu yaşadıqları
torpaqlardan uzaqlaşmalıdırlar, Azərbaycanın başqa yerlərində məskunlaşdırılmalıdırlar.
Birincisi, Azərbaycanın ərazisinin başqa yerlərində belə imkanlar yoxdur. İkincisi isə, Azərbaycanın işğal
edilmiş torpaqları azad olunmalıdır və azad olunmuş yerlərə Azərbaycanın başqa bölgələrindən vətəndaşlar
köçməyəcəklər, oranın öz qədim sakinləri öz yerlərinə, dədə-baba yurdlarına köçəcəklər və orada həyatlarını
davam edəcəklər. Başqa cür ola bilməz. Bu, təkcə mənim fikrim deyil. Mən qaçqınlarla, məcburi köçkünlərlə
dəfələrlə görüşürəm. Onlar bütün bu ağırlıqlara dözürlər, amma öz doğma torpaqlarının həsrəti ilə yaşayırlar. O
doğma torpağın hər bir daşının, hər bir qayasının, hər bir bulağının, hər bir bağçasının həsrəti ilə yaşayırlar.
Doğma yurdlarında əsrlər boyu torpağa verilmiş əcdadlarının, qəbiristanlıqların xatirələri ilə yaşayırlar. Onları
uzun müddət belə ağır şəraitdə dözümlü etmək amili budur.
Buna görə də onlar mütləq öz yerlərinə qayıdacaqlar. Əgər kim istəməsə də, onlar öz yerlərinə
qayıdacaqlar. Təbiidir ki, o yerlər işğaldan azad olunandan sonra onları zorla saxlasan da qalmayacaqlar. Çünki
hər insan üçün dədə-baba yurdu hər şeydən əzizdir.
Ona görə də o fikirlər yanlış fikirlərdir və mən onları tamamilə rədd edirəm. Amma eyni zamanda,
məcburi köçkünlərin, qaçqınların məskunlaşdığı ərazilərdə onlara müəyyən iş yerləri açmaq, onları işlə məşğul
etmək zəruri bir vəzifədir.
Əli Həsənov burada məlumat verdi ki, bu barədə müəyyən işlər görülübdür. Məcburi köçkünlərin,
qaçqınların bir qismi belə işlərə cəlb olunub və bundan müəyyən fayda götürürlər. Ancaq bu, az hissəsidir. Əgər
bu gün desək ki, hamını belə işlə təmin etmək mümkün olacaq, bu da real olmaz, buna da inanmaq olmaz.
Ancaq müəyyən bur hissəsini bu işlərlə təmin etmək olar. Xüsusən kənd təsərrüfatı işləri ilə. Həsənov bəyan
etdi ki, onların orada işləməsi üçün 47 min hektar torpaq ayrılıbdır. Bu, müsbət haldır. Ancaq 47 min hektar
torpağı üç il, dörd il, beş il bundan öncə də ayırmaq olardı. Yəni o torpaqlar yeni torpaqlar deyil. O torpaqlar
mövcud olan torpaqlardır. Əgər bunu üç il, dörd il bundan öncə ayırsaydıq, onlar o torpaqlarda, təbiidir ki,
müəyyən kənd təsərrüfatı işləri görərdi, oradan lazımi gəlir əldə edərdi və öz maddi vəziyyətlərini müəyyən
qədər yüngülləşdirərdilər. Yəni təəssüflər olsun ki, bizim hökumətimiz, müvafiq təşkilatlarımız bu qərara, bu
fikrə də çox gec gəliblər.
Ancaq gec də olsa, indi bu, gündəlikdə duran bir məsələdir. 47 min hektar torpaq ayrılıbdır. Bu, bir az
yaxşı səslənir. Ancaq indi yaz mövsümü keçibdir. Bu il üçün bu torpaqlarda nə etmək olar? Heç bir şey. Orada
bir az mal - heyvan saxlayıb, yem götürüb heyvandarlıq məhsulları almaq olar. Yəni bu torpaqların istifadə
edilməsi üçün gərək payız olsun, torpaqlar hazırlansın, ondan sonra qış olsun, yaz gəlsin və əkin əkilsin, ondan
sonra yay gəlsin, payızda məhsul götürülsün. Kənd təsərrüfatı prosesi bundan ibarətdir.
Mən bununla heç də bədbin olduğumu bildirmək istəmirəm. Mən bu gün sadəcə, vəziyyətin reallığını
açmaq istəyirəm. Çox arzu edirəm və bu gün qəti tapşırıq verirəm ki, ayrılmış torpaqlardan indi mümkün qədər
istifadə olunmağa başlansın.
Başqa iş yerləri açmaq. "Başqa iş yerləri" deyəndə, bu, infrastrukturdur, sənayedir, ticarətdir, başqa
sahələrdir. Təbiidir ki, bunların bir qismi, müəyyən xırda ticarət işləri və s. ilə məşğul ola bilərlər və məşğul
olurlar. Bunu da təşkil etmək ola bilər. Ancaq onlar üçün sənaye istiqamətli, sənaye xarakterli iş yerləri açmaq
çətindir. Bunu açıq demək lazımdır. Təbiidir ki, bu barədə səylər göstərmək lazımdır. Ancaq illüziya yaratmaq
lazım deyil ki, burada hansısa böyük iş yerləri açmaq olar. Bizim böyük sənaye müəssisələrində işləyən
adamların çoxu indi şəhərlərdə işsizdirlər - Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində, Gəncə şəhərində, Mingəçevir
şəhərində, Əli Bayramlı şəhərində, Lənkəran şəhərində. Çünki o müəssisələrin bir çoxu əvvəlki gücü ilə işləmir.
Nəinki əvvəlki gücü ilə işləmir, çoxu cüzi bir güclə işləyir. Ona görə də bizdə işsizlik problemi var.
Amma bu, təkcə Azərbaycanda deyil. Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra müstəqillik əldə etmiş bütün
dövlətlərin, ölkələrin hamısında bu işsizlik problemi vardır. Xüsusən sənaye sahəsində. Məsələn, kənd
təsərrüfatı sahəsində indi, deyə bilərəm ki, bizdə problemlər yoxdur. Biz torpaq islahatını 1996-cı ildən çox
cəsarətlə, radikal addımlar atmaqla həyata keçirərək kənd təsərrüfatında vəziyyəti artıq tamamilə dəyişdirmişik.
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Bu hamısı göz qabağındadır. Torpaqların paylanması, özəlləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
hamısının özəlləşdirilməsi kənd şəraitində yaşayan, kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olan və kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalı ilə məşğul olan insanların hamısının səmərəli iş görməsi üçün və kənd təsərrüfatını inkişaf
etditməsi üçün, kənd təsərrüfatı məhsullarını artırması üçün, öz gəlirlərini artırması üçün şərait yaradıbdır.
Məsələn, təsadüfi deyil ki, keçən il də, bu il də kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı təxminən yeddi faiz
artıbdır. Bu, ölkə üçün ümumi rəqəmdir. Amma bizim kənd təsərrüfatı rayonlarının hansı nümayəndəsi ilə
danışırsan, soruşursan, - mal-qaranın sayı iki-üç dəfə artmışdır. Torpaqlardan istifadə indi sərbəstdir.
Keçmişdəki kimi deyil ki, "sən mütləq pambıq əkməlisən, yaxud mütləq taxıl əkməlisən, yaxud da mütləq başqa
bitki əkməlisən". Torpağın sahibi baxır ki, burada hansı bitkini əksə daha da səmərəlidir. Amma bəzisi isə heç
başqa bitki də əkmir, yem əkir, mal-heyvan saxlayır. Yem bitkisinin yaratdığı imkanlar onun mal-heyvan
bəsləməsindən böyük gəlir gətirdiyinə görə o, bununla məşğuldur. Ona görə də burada problem yoxdur.
Əgər bu çadır şəhərciklərinin ətrafında, başqa yerlərdə torpaqların məcburi köçkünlərə vaxtında ayrılması
təmin olunsaydı, onlar da bundan çox səmərəli istifadə edə bilərdilər.
Ancaq şəhərlərdə sənaye müəssisələrində olan işçilərin indi hamısının işlə təmin edilməsi çox böyük bir
problemdir. Biz bu problemin həlli üzərində işləyirik.
Məsələn, keçən il də, ondan öncəki il də, bu il də sənaye istehsalı orta hesabla üç faiz artıbdır.
Azərbaycanda keçən il ümumi daxili məhsul yeddi faiz artmışdır, bu ilin dörd ayında da yeddi faiz artıbdır. Yəni
Azırbaycanın iqtisadiyyatı 1996-cı ildən inkişaf dövrü keçirir. Amma bu, ümumi rəqəmlərdir və bu ümumi
rəqəmlər bir çox sahələrin sürətlə inkişaf etdirilməsi nəticəsində əldə olunmuşdur. Əgər biz bu gün bütün böyük
sənaye potensialımızı heç olmasa 50 faiz, 60 faiz həcmində hərəkətə gətirə bilsək, işsizliyin çoxunu ləğv edə
bilərik və insanların əksəriyyətini işlə təmin edə bilərik.
Bu, bizim respublikada olan ümumi vəziyyətdir. Mən bu barədə ona görə məlumat verirəm ki, yenə də
deyirəm, məcburi köçkünlərin işlə təmin edilməsi məsələsində hansısa sənaye müəssisələrinə böyük ümid
bəsləmək bir az reallıqdan kənar olardı. Mən demirəm ki, bunu etmək lazım deyil. Nə mümkündür - onu etmək
lazımdır. Ancaq reallığı da unutmamaq lazımdır. Ona görə də biz mütləq bundan sonra da humanitar yardıma
möhtacıq.
Bu gün verilən təkliflər ki, Azərbaycana gələn yardımlar inkişaf problemlərinin həll edilməsinə sərf
olunsun, - bu, tamamilə doğrudur və əsaslıdır. Ancaq bu inkişaf bir gündə təmin olunmur. Bu inkişafı təmin
etmək üçün gərək maliyyə gəlsin, müəyyən bir sahəyə bu vəsait qoyulsun, sonra inkişaf əldə edilsin, o inkişafın
nəticəsində gəlir əldə olunsun və bu gəlir də məcburi köçkünlərə, qaçqınlara çatsın. Bu proses qısamüddətli
proses deyildir. Mən yenə də deyirəm, bu prosesin əleyhinə çıxmıram. Mən bunu dəstəkləyirəm, hesab edirəm
ki, bu proqramı həyata keçirmək lazımdır. Ancaq təkcə buna ümid bəsləmək olmaz. Ona görə də bizim
humanitar yardımlara ehtiyacımız var.
Mən bütün illərdə, indiyə qədər Azərbaycana humanitar yardım göstərən bütün ölkələrə, bütün dövlətlərə,
bütün humanitar təşkilatlara - Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və onun humanitar yardım göstərən təşkilatlarına,
başqa donorlara - hamısına təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm və bəyan edirəm ki, biz bu yardımları heç
vaxt unutmayacağıq, yüksək qiymətləndirəcəyik. Azərbaycanın bu ağır dövrünün tarixində bu təşkilatların,
ölkələrin Azərbaycana göstərdiyi yardımlar mütləq həkk olunacaq və gələcək nəsillərə çatdırılacaqdır. Eyni
zamanda hesab edirəm ki, bizim bu əməkdaşlığımız bundan sonra da davam etməlidir.
Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti haqqında doğru-düzgün məlumatlar vermək lazımdır. Bəli, son vaxtlar
erməni təbliğatının, yaxud da ayrı-ayrı ölkələrdə olan müxtəlif dairələrin irəli sürdikləri əsassız fikirlərdir ki,
guya Azərbaycan neft müqavilələrindən artıq indi böyük gəlirlər götürür, ona görə də Azərbaycana yardım
etmək lazım deyil. Bunlar tamam əsassızdır. Bizdə hər şey şəffafdır. Hər şey açıqdır. Biz ilk neft
müqaviləsindən ancaq bu il gəlir əldə etməyə başlamışıq və cəmi 52 milyon dollar miqdarında gəlir gəlibdir.
Amma Azərbaycanın nə qədər problemləri var. Bu gəlirin - 52 milyon dolların harada istifadə olunması da
böyük bir problemdir. Yaxın illərdə, yəni qarşıda duran illərdə bu gəlir az miqdarda olacaqdır.
Bəli, dörd-beş ildən sonra bu gəlir artacaqdır. Amma güman edirəm ki, dörd-beş ildən sonra biz bu
qaçqınlar problemini də həll edəcəyik. Həll edəcəyik, sülh yaradacağıq, insanlar öz yerlərinə qayıdacaqlar.
Hörmətli Tevfik Yaprak indi burada bərpa işləri haqqında danışdı. Mən buna da toxunacağam. Orada da bizim
qarşımızda çox böyük vəzifələr durur. Ona görə bu fikirlər də yanlışdır.
Ümumiyyətlə, mən bu gün konfransda bir daha bildirmək istəyirəm ki, təəssüflər olsun, Azərbaycan, qeyd
etdiyim kimi, 12 ildir Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalır və hərbi münaqişəyə cəlb olunubdur. Bu
müddətdə Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizə qədəri işğal edilibdir və işğal olunmuş torpaqlarda hər şey
dağıdılıbdır. Hörmətli Tevfik Yaprak bildirdi ki, beynəlxalq təşkilatlardan oraya gedən nümayəndələr məlumat

528

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

verirlər. Sizin bu məlumatınıza görə çox təşəkkür edirəm. Orada daş üstündə daş qalmayıbdır. Bu, həqiqətdir.
Bu, həqiqətin bir tərəfi. İkinci tərəfi isə budur ki, oradan, o torpaqlardan zorla yerindən çıxarılan, öz ölkəsinin
daxilində köçkün vəziyyətinə düşən insanlar ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Amma bu reallığı biz təəssüf ki,
dünyanın bir çox ölkələrində, demək olar ki, hamısında həqiqi təbliğ edə bilməmişik və həqiqəti çoxları
bilmirlər. Təbiidir, burada təmsil olunan təşkilatlar bilirlər. Amma çoxları bilmirlər.
Bir-iki gün bundan qabaq Kanadanın parlament nümayəndə heyəti Azərbaycanda olmuşdur.
Onlarla mən də görüş keçirdim. Məni çox sevindirən hal o oldu ki, onlar özləri məcburi köçkün
düşərgələrinə getmək arzularını bildirdilər və getdilər, gördülər, həmin yerlərdən göz yaşları ilə çıxdılar.
Respublika televiziyası onların bu təəssüratı haqqında məlumat verdi. Onlar bəyan etdilər ki, biz insanların belə
şəraitdə yaşadığını təsəvvür edə bilməzdik. Amma bunlar yeganə nümayəndə heyəti deyil. Azərbaycana gələn
bir çox xarici ölkələrin nümayəndələri çadır şəhərciklərinə gedirlər, vəziyyəti gözləri ilə görürlər və hamısı
beləcə hiddətlənir, təəccüblənir, təsirlənir.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bununla bərabər, müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana gələn bir çox nümayəndələr
bizim təkidlərimizə baxmayaraq, həmin yerlərə getmirlər. Onlar gəlib Bakıda bizimlə danışıq aparırlar, şəhərlə
tanış olurlar, bundan sonra Azərbaycan haqqında öz təəssüratlarını toplayırlar. Bakıda məskunlaşmış qaçqınların
məkanlarına bəzi hallarda gedirlər.
Mən heç kəsi günahlandırmıram. Mən özümüzü günahlandırıram. Bu, Azərbaycan hökumətinin, bütün
təşkilatların, hər bir Azərbaycan vətəndaşının günahıdır ki, biz indiyə qədər ölkəmizin bu faciəli vəziyyətini,
Ermənistan təcavüzünün Azərbaycana vurduğu bu zərbələri və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanların
nə qədər dözülməz şəraitdə yaşadığını dünyada, beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusən Avropada, Amerikada, başqa
yerlərdə əslində olduğu kimi göstərə bilməmişik. Mən demirəm ki, geniş təbliğ etməmişik, vəziyyəti olduğu
kimi göstərə bilməmişik. Bundan da nəticə çıxarmaq lazımdır.
Bu məsələ hələ sona çatmayıbdır. Biz hələ qarşıdakı bu problemlərlə məşğul olacağıq. Ona görə də bu
barədə fikirlərimi bildirərək, mən Azərbaycan hökumətindən və bütün təşkilatlardan, nazirliklərdən, hökumət
üzvlərindən, hər bir dövlət adamından, ictimai təşkilatlardan tələb edirəm ki, onlar bu sahədə öz fəaliyyətlərini
göstərsinlər.
Müəyyən qədər arxayınlaşma əmələ gəlibdir. Azərbaycanda insanların çoxu altı ildir atəşkəs, sülh
şəraitində yaşayır, döyüşlər yoxdur, qan tökülmür. Ölkəmizin bir çox sahələrində iqtisadiyyat inkişaf edir,
insanların həyat tərzi yaxşılaşır və çoxları da bu bazar iqtisadiyyatı prosesində daha yaxşı yaşayır, zənginləşir.
Ancaq gərək heç kəs unutmasın ki, bizim əhalimizin belə təbəqəsi ilə yanaşı, başqa təbəqəsi də vardır. Onlar
yerindən-yurdundan zorla çıxarılaraq ağır şəraitdə yaşayanlardır. Onlar on illərlə, yüz illərlə, nəsillər boyu
topladıqları mülkdən, varidatdan məhrum olan insanlardır. Onlara qayğı göstərmək lazımdır.
Bu problemi ümumiyyətlə, dünya miqyasında daha da uğurla həll etmək üçün Azərbaycanın hər bir
vətəndaşı gərək bu sahədə fəal iştirak etsin, ona öz payını versin. Əgər o, özü yaxşı yaşayırsa, düşünsün ki,
çadırlarda məskunlaşan adamlarla onun yaşayışı arasında yerlə göy qədər fərq vardır. Düşünsün ki, qaçqınların
bu vəziyyətdə yaşaması onu incitməlidir. Əgər incidərsə o, öz tərəfindən müxtəlif tədbirlər görə bilər.
Mən bu gün konfransda Azərbaycan hökumətinə - Nazirlər Kabinetinə, bütün nazirlər, dövlət orqanlarına
göstəriş verirəm ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin və Əli Həsənovun çıxışlarında göstərilən
nöqsanları aradan qaldırsınlar. Mən təəccüb edirəm, əgər Azərbaycana humanitar yardım gəlirsə, gərək hər kəs
əllərini qaldırsın, onun üçün yaşıl işıq göstərsin. Amma bu humanitar təşkilat Azərbaycana gələndə ona
sərhəddə maneçilik edirlərsə, gömrük, nə bilim, polis, DYP buna maneçilik edirsə və bəzi hüquq-mühafizə
orqanları humanitar yardımın içinə burnunu soxurlarsa ki, guya orada nə isə axtarırlar, təbiidir ki, bu, dözülməz
haldır. Əgər sənin özün yararlı bir iş görə bilmirsənsə, xaricdən gələn beynəlxalq təşkilatların, donorların
humanitar yardımını sən gərək başında aparıb yerinə çatdırasan ki, doğrudan da bu yardım sahibinə tez çatsın.
Buna görə də mən bu nöqsanları tamamilə dözülməz hesab edirəm. Bir də qəti tələb edirəm ki, bu nöqsanlar
aradan qaldırılsın.
Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin buradakı çıxışlarında da bildirildi ki, gələcək bərpa işlərinə
hazırlaşmaq lazımdır. Bəli, biz hazırlaşmalıyıq. Nəyə görə bu məsələ indi gündəliyə gəlibdir? Çünki 1999-cu
ildə apardığımız danışıqlar və xüsusən Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidenti arasında bilavasitə
danışıqlar bizi sülhün əldə olunmasına xeyli yaxınlaşdırır.
Deyə bilərəm ki, keçən ilin oktyabr ayında biz bu nöqtəyə çox yaxın idik. Ancaq sonra Ermənistanda baş
vermiş hadisələr bu danışıqlar prosesini dayandırdı. Bu, sadəcə, dayanıbdır, davam edəcəkdir. Biz danışıqları
aparıb sülhə nail olmalıyıq. Mən bu gün bir də bəyan edirəm ki, sülhə nail olmaq üçün hər iki tərəf
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kompromisslərə, güzəştlərə getməlidir. Bunsuz sülhə nail olmaq mümkün olmayacaqdır. Biz bunsuz bundan
sonra da neçə il belə vəziyyətdə yaşamalı olacağıq. Bu da ki, dözülməzdir.
Doğrudur, Azərbaycanda bəzi qüvvələr, xüsusən, müxalifət mənim bu siyasətimə, fəaliyyətimə nəinki çox
tənqidi yanaşır, böyük etirazlarla çıxış edirlər. Ancaq mən bu gün bəyan edirəm ki, onların çiynində heç bir
məsuliyyət yoxdur. Yeddi ildir ki, bu ölkənin məsuliyyətini biz daşıyırıq, respublikanın problemləri ilə,
qaçqınların və öz ölkəsinin daxilində yerindən-yurdundan məhrum olub məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş
insanların problemləri ilə biz məşğul oluruq.
Hansı tədbirlər gördüyümüz haqqında buradakı çıxışlarda deyildi. Biz iki ildə vəsaiti üç dəfə artırmışıq.
Bunlarla biz məşğul oluruq və bilirik ki, vəziyyət necədir. Amma kənarda oturub, qəzetlərdə müxtəlif
məlumatlar yazıb, siqaret çəkib küçələri gəzməklə Azərbaycanın bu problemlərini həll etmək olmaz. Hər şeyə
etiraz etmək olar, hər bir fikrə müxalif çıxmaq çətin bir şey deyildir. Heç müxalif olmasan da deyərsən ki, "mən
bunu istəmirəm", olarsan müxalif. Ancaq sən müxalifsənsə, gəl bunun yolunu göstər. Bəziləri deyirlər ki, "bəli,
yolu budur, - gedək müharibə edək, yenə də müharibəyə başlayaq, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edək".
Mən açıq deyə bilərəm ki, bu, ağılsız fikirdir, hətta cəfəngiyatdır. Altı il atəşkəs dövrü yaşayandan sonra
əgər Azərbaycan müharibəni başlasa, bunun birinci günahkarı Azərbaycan olacaqdır və müharibə yeni itkilər
verəcək, qan töküləcəkdir. Müharibə ilə nəyəsə nail olmaq olar, bəli, torpaqları da işğaldan azad etmək olar.
Amma bu, nəyin bahasına olacaqdır? Bunu ölçüb-biçmək, düşünmək lazımdır.
Mən ona görə də münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasını əsas imkan hesab edirəm və məsələnin sülh
yolu ilə həll olunması üçün də müəyyən addımların atılmasını zəruri hesab edirəm. Hər iki tərəfdən güzəştlər
olmalıdır. Bunların nəticəsində də biz sülh əldə edə bilərik.
Məhz bu ab-havanı görən, hiss edən beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri
keçən ilin oktyabr ayından yeni bir prosesə - işğal olunmuş torpaqlar azad ediləndən sonra onların bərpa
olunması prosesinə başladılar. Təsəvvür edin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin on illik dövründə bu, ilk
belə təşəbbüs idi. Bəli, beynəlxalq təşkilatların böyük bir qrup nümayəndələri Ermənistandan Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərinə getdilər. Doğrudur. Onlar həmin rayonların hamısını ziyarət edə bilmədilər, ancaq
Ağdam rayonunda oldular. Sən oraya getmişdin?
Tevfik Yaprak (Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəsi): Xeyr.
Heydər Əliyev: Sən getməmişdin. Amma başqaları var idi. Onlar Ağdam rayonunda oldular. Bir sıra
başqa təşkilatların nümayəndələri də ayrı-ayrı rayonlarda olublar və vəziyyətin necə olduğunu görüblər.
Görüblər ki, bu bərpa işləri nə qədər vəsait, nə qədər zaman tələb edir. İndi bunlar hamısı aydındır. Ona görə də
bərpa işlərinin proqramı da paralel olaraq hazırlanmalıdır.
Mən burada bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bərpa işləri proqramını hazırlayaraq heç kəsdə
arxayınlıq olmamalıdır ki, nə bilim, torpaqlar bu yaxınlarda azad ediləcək, biz bərpaya başlayacağıq, humanitar
təşkilatlar və humanitar yardımlar daha lazım deyildir.
Mən sizə demək istəyirəm, - sülhün əldə olunması çox ağır və çətin prosesdir. Mən yeddi ildir ki, bu işlə
məşğul oluram və bunu bilirəm. Bəlkə də bunu mən bildiyim qədər Azərbaycanda heç kəs bilmir. Bu, ağır, çətin
bir prosesdir. Əgər biz buna nail olarıqsa, o, tarixi bir hadisə olacaqdır. Ancaq buna nail olandan sonra bu sülh
sazişinin həyata keçirilməsi özü-özlüyündə çox çətin bir proses olacaqdır bu böyük bir zaman tələb edəcəkdir.
Bu zaman da onun üçün lazım olacaqdır ki, gərək Ermənistan silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan
çəkilsin, burada deyildiyi kimi, həmin torpaqlar minalardan təmizlənsin, orada ilkin bərpa işləri başlansın və o
torpaqların sahibləri öz yerlərinə-yurdlarına qayıtsınlar. Amma, burada doğru deyildi, - həmin ərazilərdə yüz
illərlə yaranmış varidatı indi qısa müddətdə yaratmaq mümkün deyildir.
Bizim özümüz Azərbaycanda 30-40 ili götürsək - həmin dövrü mənim kimi müşahidə edən adamlar
çoxdur - bilirik ki, məsələn, Ağdam rayonu 1940-cı ildə, 1960-cı ildə, 1970-ci ildə, 1980-ci ildə nə vəziyyətdə
idi. Bütün bunlar mənim gözümün qabağındadır. Mən oraya 1950-ci illərdə də, 1960-cı illərdə də və nəhayət,
1970-ci illərdə və 1980-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanın başçısı olduğum zaman da getmişəm. Biz həmin
dövrdə Ağdam rayonunu xeyli inkişaf etdirmişik, orada böyük müəssisələr, məktəblər, xəstəxanalar, sənaye
müəssisələri yaratmışıq. İnsanlar palçıq evlərdən daş evlərə köçüblər, özləri üçün gözəl-gözəl imarətlər tikiblər,
təsərrüfat inkişaf edib, təsərrüfatın infrastrukturu yaranıb, yollar - dəmir yolları, avtomobil yolları salınıb,
telefon, elektrik, qaz şəbkələri qurulubdur, - saymaqla qurtarmaq olmaz. Bunların hamısı məhv olubdur.
Təbiidir ki, o səviyyəyə çatmaq bir ilin, iki ilin işi deyildir. Bu, böyük bir zaman tələb edəcəkdir. Mən ona görə
də deyirəm ki, sülhə nail olmaq lazımdır.
Biz bu vəziyyətdə nə qədər yaşasaq, ölkəmizin, millətimizin və xüsusən, işğal olunmuş torpaqlardan
didərgin düşmüş insanların həyatı - onlar 8-10 ildir ki, belə ağır vəziyyətdə yaşayırlar - sülh əldə ediləndən
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sonra da hələ elə bu qədər də ağır vəziyyətdə olacaqdır. Ancaq üstünlük ondan ibarət olacaqdır ki, onlar öz
doğma torpaqlarına dönəcəklər. Doğma torpağında o, əvvəlki evini, xəstəxananı, məktəbi 1-2 ildə əldə edə
bilməyəcəkdir, amma get-gedə əldə edəcəkdir. Minimumdan başlayıb müəyyən bir mərhələdə lazım olan
cəviyyəyə gəlib çatacaqdır. Ona görə də buna həm böyük vəsait, həm zaman, həm də bunları dərk etmək və ona
hazırlaşmaq lazımdır.
Mən beynəlxalq təşkilatların, xüsusən beynəlxalq maliyyə qurumlarının bu barədə təşəbbüslərini və bizə
göstərdikləri münasibətləri yüksək qiymətləndirirəm. Minsk qrupunun həmsədrlərinin dünən Cenevrədə görüşü
keçirilibdir. Bu gün isə onların beynəlxalq maliyyə qurumlarının donorların nümayəndələri ilə birlikdə görüşü
keçirilir ki, bu bərpa məsələləri ilə əlaqədar hansı hazırlığı görmək, hansı vəsaiti haradan almaq mümkündür.
Sizə deyə bilərəm ki, mən sülh prosesini bu səviyyəyə çatdırdığımız zaman və xüsusən, ATƏT-in İstanbul
zirvə görüşündə Avropanın bir neçə ölkəsinin, Avropa Birliyinin rəhbərləri ilə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və
digər dövlətlərin prezidentləri ilə görüşdüm. Onların bu məsələdə bütün səylərini qoymağa, maliyyə imkanlarını
səfərbər etməyə söz verdilər.
Bizim üçün birinci növbədə sülh lazımdır. Ancaq mən bilirəm ki, Avropa dövlətləri də, qonşu dövlətlər də
- Rusiya, İran, Türkiyə, - Amerika Birləşmiş Ştatları da və bu bölgəyə marağı olan ölkələr, dövlətlər, insanlar da
istəyirlər ki, sülh yaransın. Onlar sülh yaranmasını istəyərək, müxtəlif yardımlar etməyə hazır olduqlarını
bildirirlər. Bu da bizim üçün çox sevindirici haldır.
Mən bu gün sizə deyə bilərəm ki, əgər beynəlxalq yardım olmasa, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, dünyanın
maliyyə mərkəzləri, Avropa birliyi və müxtəlif donorlar bu işə səfərbər olmasa, işğal edilmiş torpaqlar azad
olunandan sonra həmin yerlərdə bərpa işləri aparılmasında böyük çətinliklərlə rastlaşacağıq və bəlkə də bu,
bizim üçün qeyri-mümkün olacaqdır. Torpaq azad ediləcək, amma bərpanı təmin etmək asan olmayacaqdır.
Məsələn, Horadizdə, yaxud Ağdam, Tərtər rayonlarının bəzi kəndlərində aparılan bərpa işləri barədə
burada danışıldı. Bir məsələni unutmaq lazım deyildir ki, Horadiz qəsəbəsi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən 1993-cü ildə işğal olundu, amma biz altı aydan sonra onu azad etdik. Orada da çoxlu dağıntılar baş
vermişdi. Amma başa düşürsünüz, oranı o qədər də dağıda bilmədilər. O cümlədən, elə Ağdam rayonunun bəzi
kəndləri də belə oldu. Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun bəzi kəndlərini işğal edirdilər, sonra
bizim Silahlı Qüvvələr gedib oranı yenə də azad edirdilər, amma Ermənistan silahlı qüvvələri yenə də gəlib zəbt
edirdilər. Əlbəttə, bu döyüşlər zamanı binalar və sairə müəyyən zərər çəkirdi. Ancaq həmin kəndlər işğalçıların
əlində az müddət olmuşdur. Lakin qalan yerlərdə - 1991-1992-1993-cü illərdə tamamilə işğal olunmuş və indiyə
qədər işğal altındakı ərazilərdə hər şey sökülüb, dağıdılıbdır. Bu, məlumdur. Yenə də deyirəm, hörmətli Tevfik
Yaprak burada çox düzgün bir ifadə işlətdi ki, "daş üstündə qalmayıbdır". Əgər altı ayda oradakıların hamısı
sökülübsə, indi başa düşün ki, həmin yerlərdə nə var.
Ona görə biz bu bərpa işlərinə hazır olmalıyıq. Hazırlıq işləri getməlidir. Mən konfransın bu istiqamətdə
işini, fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirirəm və qeyd edirəm ki, biz doğrudan da sülhə nail ola bilərik, bərpa
işlərinə başlaya bilərik.
Nəhayət, mən əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, konfrans çox əhəmiyyətli olacaqdır. Mən bu
konfransın təşkil edilməsi üçün bütün təşəbbüskarlara bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, konfransın bundan sonrakı prosesində də bir çox vacib məsələlər müzakirə olunacaqdır.
Ancaq yenə də deyirəm, mən bütün beynəlxalq təşkilatlardan xahiş edirəm ki, Azərbaycana humanitar yardım
azaldılmasın, bu inkişaf strategiyası birlikdə həyata keçirilsin, bərpa işlərinə başlamaq proqramı hazırlansın.
Bizim də, şəxsən mənim də bunlarla bərabər vəzifəm ondan ibarət olacaqdır ki, bundan sonra da çalışıb sülhün
əldə edilməsinə nail olaq.
Mən sizin işinizə bir daha uğurlar arzulayıram. Beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycana gələrək bu
konfransın işində iştirak edənlərə təşəkkür edirəm. Konfransda iştirak etdiklərinə görə xarici ölkələrin səfirlərinə
təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, xarici ölkələrin bütün nümayəndələri - həm səfirlər, həm də
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Azərbaycanın bu problemlərinin hamısının kompleks şəkildə həll
olunması üçün öz səylərini əsirgəməyəcəklər.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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"JURNALIST" JURNALININ BAŞ REDAKTORU GENNADI MALTSEVƏ MÜSAHIBƏSİ
18 may 2000-ci il
- İyirmi il əvvəl bizim "Jurnalist" jurnalında "Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələrinin
səmərəliliyini və təsirini yüksəltməli" adlı məqaləniz dərc edilmişdi. Ötən müddət ərzində çox böyük
dəyişikliklər baş vermişdir. Bu gün siz cəmiyyətin həyatında KİV-in rolu barədə nə düşünürsünüz?
- Həqiqətən, heyrətamiz dəyişikliklər baş vermişdir. Cəmiyyət totalitar sistemdən çıxaraq demokratiya
hüdudlarına keçmişdir. Mətbuatın funksiyaları da dəyişmişdir. Yadımızdadır ki, "sosialist ideologiyası" kütləvi
informasiya vasitələrinin vəzifələrini müəyyənləşdirərkən klassik tərifin ehkamına əsaslanırdı: "Qəzet yalnız
kollektiv təbliğatçı və kollektiv təşviqatçı deyil, habelə kollektiv təşkilatçıdır". Leninin bu tərifi qanun halına
salınmışdı və uzun illər mətbuata rəhbərlik sahəsində partiyanın göstərişinə çevrilmişdi. "Partiya-dövlət"
hibridinin mətbuatı inhisara aldığı şəraitdə ona bu üç funksiyanın verilməsi hökmran siyasi-ideoloji təsisatların
mütləq hakimiyyətinə təminat yaradır, onların qərarlarını əslində alternativsiz edirdi. Mətbuatın rəhbərlik və
idarəetmənin sırf ideoloji (çox vaxt da birbaşa, direktiv şəkildə idarəetmə) vasitəsinə, ictimai şüurun
manipulyasiya edilməsi mexanizminə çevrilməsi mətbuatı deformasiyaya uğratmaya, onu başlıca sosial
vəzifədən - cəmiyyətdə gedən proseslər barədə məlumat vermək, auditoriyanı maksimum tam həcmdə
xəbərlərlə təmin etmək vəzifəsindən məhrum etməyə bilməzdi.
Yada salaq, keçmiş ittifaqın informasiya məkanı necə idi? Bu məkan əzəl başdan cəmiyyətin komandasiqnal sistemi kimi formalaşmışdı. Qəzet və efir partiya və hökumətin fərmanlarını, direktivlərini auditoriyaya
çatdırır, növbəti təbliğat-təşviqat müddəalarını adamların şüuruna yeridir, "sosialist yarışı"nın gedişinə nəzarət
edir, "xalq düşmənləri"ni gözdən qoymur və şəxsiyyətə pərəstişin xronikasını yaradırdı. Lakin ideoloji
senzorların aradan qaldıra bilmədikləri başqa hal da vardı: sıravi insana, vətəndaşa, onun ehtiyac və qayğılarına
diqqət yetirilməsi. KİV ilə auditoriya arasında birbaşa və əks-əlaqə yaranmışdı. Hər bir böyük və kiçik qəzetdə
məktublar şöbəsi vardı. Vətəndaşlar haqlı olaraq qəzetə ən mötəbər instansiyalardan biri kimi baxır, öz
problemlərini onlara etibar edir, öz fikir və düşüncələrini, təkliflərini bölüşürdülər. Kütləvi informasiya
vasitələrindəki tənqiddən oddan qorxan kimi qorxurdular. Bununla yanaşı, mətbuatda tərif ən yüksək mükafat
kimi qarşılanırdı. Bu mənada sovet dövrünün kütləvi informasiya vasitələri yüksək səmərəliyə malik idi.
Məsələn, respublikamızda mətbuat korrupsiya, oğurluq, yerlibazlıq, mənəvi düşgünlük və s. eybəcər hallara
qarşı çox fəal mübarizə aparırdı. Mən iyirmi il əvvəl sizin jurnalınızda dərc edilmiş məqaləmdə məhz bütün
bunların barəsində yazmışdım.
İndi mətbuat özünün təbliğat funksiyalarını itirmişdir. O, sərbəst olmuşdur: həm siyasi, həm ideoloji
mənada, həm də maliyyə baxımından. Demokratik mətbuat nə deməkdir? Çox ümumiləşdirilmiş şəkildə desək,
bu, rəsmi və sırf fərdi nöqteyi-nəzərlərin ifadəsi üçün hüquqların bərabərliyinə nail olmaqdır, hakimiyyətin
müxtəlif qollarının (o cümlədən də "dördüncü" qolunun, yəni mətbuatın özünün) fəaliyyəti haqqında operativ
xəbərlər axınıdır. Nəhayət, mətbuat dövlətlə cəmiyyəti birləşdirən canlı əlaqə vasitəsidir, fasiləsiz ikitərəfli
əlaqə kanalıdır. Yalnız bu şərtlər təminat yaradır ki, hökumət xalqın iradəsinə uyğun olaraq hərəkət edəcəkdir.
- Azərbaycan informasiya baxımından həmişə zəngin region olmuşdur. Kütləvi informasiya vasitələri
bazarında vəziyyət necədir? Respublikada müxalifət mətbuatı deyilən mətbuat varmı?
- Cənubi Qafqazda ən iri qəzet-nəşriyyat kompleksi Azərbaycandadır, biz onu hələ sovet dövründə
tikdirmişdik. Təkcə Bakıda, - mən hələ rayonları demirəm, - beş yüzədək qəzet çıxır. Onlardan yalnız üçü, "Xalq" qəzeti, "Azərbaycan" və "Bakinski raboçi" rəsmi qəzetdir. Mətbuatın qalan hissəsi müstəqil, necə
deyərlər, kommersiya və müxalifət mətbuatından ibarətdir. Respublikada müstəqil agentliklər ("Trend",
"Turan", "Assa-İradə", "Şərq" və digərləri), telekanallar ("ANS", "Speys") fəaliyyət göstərir.
Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda KİV-in azad fəaliyyət göstərməsi konstitusiyanın müvafiq maddələri
ilə, KİV haqqında qanunla, nəhayət, senzuranın hədsiz hakimiyyətinə son qoyulması ilə təmin olunmuşdur. On
illər ərzində hər bir mətbu nəşrin buraxılışını nəzarət altında saxlayan, ictimaiyyətə yönəldilmiş hər bir sözü az
qala zərrəbinlə yoxlayan qlavlit mənim fərmanımla qəti şəkildə ləğv edilmişdir. Biz bütün bunları Azərbaycan
cəmiyyətinin Qərbin demokratiya standartlarına yaxınlaşdığını sübut edən müsbət əlamətlər sayırıq.
Əlbəttə, KİV-in demokratikləşməsi prosesi mürəkkəbdir, birmənalı getmir. Biz mətbuatın və elektron
informasiya vasitələrinin müstəqilliyinin hüdudlarını genişləndirməkdən danışarkən, jurnalistlərin hüquq və
vəzifələrini uyğunlaşdırmağın zəruriliyini də unutmamalıyıq. Söz azadlığı məsələlərinə ictimai
məqsədəuyğunluq mövqeyindən, dövlətin maraqları və milli rifah baxımından yanaşmaq lazımdır.
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Azərbaycan jurnalistləri yeni mövzular, janrlar, faktların şərhi metodlarının axtarışında təkcə Qərbin
kütləvi informasiya vasitələrinin təcrübəsini öyrənib mənimsəməli deyil, həm də Azərbaycan demokratik
mətbuatının baniləri H.Zərdabinin, C.Məmmədquluzadənin, Sabirin, Üzeyir Hacıbəyovun və bir çox
başqalarının dərslərini hökmən nəzərə almalıdırlar.
Respublikada müxalifət qəzetlərinin spektri kifayət qədər genişdir. Mən bunu normal hal hesab edirəm demokratik cəmiyyətdə müxalifət mövcud olmalı və öz nöqteyi-nəzərini bildirmək, hakimiyyət orqanlarını və
onların həyata keçirdikləri tədbirləri tənqid etmək hüququna malik olmalıdır. Biz konstruktiv və obyektiv
tənqidi nəzərə alırıq, sivil müxalifətlə dialoqa gedirik.
Lakin, təəssüflər olsun, plüralizm vasitiəsi bəzi nəşrlərin redaktor və jurnalistlərinin əllərində demokratik
təsisatların möhkəmlənməsinə deyil, hərdən tamam zidd məqsədlərə xidmət edir. Totalitar rejim mətbuatının
ənənələrində fəaliyyət göstərən, opponentləri barəsində siyasi dözümsüzlük, davakarlıq, öz baxışlarının
müdafiəsində hansısa neobolşevik fanatizmi nümayiş etdirən müxalifət qəzetləri az deyildir. Onlar demokratiya
qanunlarını pozaraq, öz səhifələrində hakimiyyəti ələ keçirməyin yol verilməyən, konstitusiyaya zidd
metodlarını təbliğ edirlər. Azərbaycan xalqı hakimiyyətə hər cür vasitələrlə gəlmək cəhdlərinin nə kimi
avantürizm ilə nəticələndiyini Xalq Cəbhəsi Partiyasının hakimiyyəti illərində başa düşmüşdür.
Bəzi müxalifət qəzetləri iqtidarla və rəqib radikal partiyaların liderləri ilə barışmaz mübarizəyə
başlayaraq, siyasi duel, digər partiyalarla açıq-aşkar haqq-hesab çəkmək vasitəsinə çevrilmişdir. Siyasi
diskussiyalar aparmaq metodlarında çox vaxt mənəvi məhdudiyyətlər, əxlaq normaları pozulur. Məsələn, bu
yaxınlarda müxalifətçi Müsavat Partiyasının mətbu orqanı Naxçıvandakı Nehrəm kəndi sakinlərinin ünvanına
təhqiramiz yazı dərc etmişdi. Azərbaycanlı temperamentini və mentalitetini nəzərə alaraq, onların buna necə
münasibət göstərəcəyi qabaqcadan bəlli idi. Onlar "Yeni Müsavat" qəzetinin redaksiyasına gələrək, öz
etirazlarını kifayət qədər emosional şəkildə bildirmişdilər.
Lakin, əlbəttə, ən çox da Azərbaycan prezidentinin payına düşür. Hətta ürəyimdə cərrahiyyə əməliyyatı
aparılması ilə əlaqədar ABŞ-da olanda da müxalifət mətbuatı mənə də rəhm etmədi.
Mətbuat azadlığı müxtəlif baxışları, nöqteyi-nəzərləri, ideyaları, rəyləri açıq ifadə etməyi nəzərdə tutur.
Amma bəla burasındadır ki, tənqid bəzən tənqidbazlığa çevrilir. Belə olanda isə konstruktivlik, obyektivlik
itirilir. Aşkar dezinformasiya, böhtan, şantaj, şişirdilmiş sensasiyalı ifşalarla birlikdə bu cür siyasi nihilizm
cəmiyyətə, insanların mənəvi sağlamlığına, demokratiya mədəniyyətinin özünə ağır ziyan vurur.
Nəşrlərin başqa bir tipi də var. O, ancaq kommersiya mənafelərinə yönəldilmiş qəzetləri birləşdirir: onlar
ideoloji amirlikdən bəzən ən bəsit instinktlərlə oynamağa keçmişlər. Belə münasibət olanda ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin nizama salınması yolları, bir milyondan artıq qaçqının sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, Xəzər neftinin hasilatına və nəqlinə dair qlobal layihələrin həyata keçirilməsi və sair kimi
respublika üçün aktual problemlər diqqətdən kənarda qalır.
Bəzi nəşrlərdə geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulan informasiyanın keyfiyyəti tələbatın yanlış yozulmuş
strukturu, problemin qətiyyən öyrənilməməsi əsasında formalaşdırılır: oxucu, tamaşaçı, dinləyici bu gün nəyə
xüsusilə kəskin ehtiyac duyur? Onu əsasən nələr düşündürür, o, qəzet səhifələrində və efirdə nə axtarır? Bəzi
redaktorlar və jurnalistlər bu sualların cavablarını bilmirlər və bilmək də istəmirlər. Onları yalnız bir şey
maraqlandırır - mənfəət! Onlar diqqəti özlərinə çəkmə və öz nəşrlərinə reklam yaratmaq üçün söz azadlığından
açıq-aşkar sui-istifadə edirlər. Tam bir sıra bu cür nəşrlər öz vəzifəsini sensasiya, "yağlı faktlar" ardınca
qaçmaqda, respublikanın tanınmış şəxslərini nüfuzdan salmaq məqsədi ilə böhtanlar, uydurma ifşalar yaymaqda
görürlər. Oxucu faktları riyakarcasına saxtalaşdıran, kriminal əhvalatlardan ləzzət alan, özlərindən toxuduqları
uydurmalarla adamların beynini dolduran bu qəzetlərin təsiri altına düşür. Nədənsə, onlar bunların hamısını
nöqsanların tənqidi və mənəviyyatı düzəltmək metodu adlandırırlar.
- Yeri gəlmişkən, tənqid haqqında. Siz Rusiya mətbuatında Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi
və mənəvi həyatına həsr edilmiş yazılara necə yanaşırsınız? Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrində öz
ünvanınıza olan tənqid sizə toxunurmu?
- Tənqidə normal yanaşıram, hesab edirəm ki, o, cəmiyyətin demokratik inkişafının ən mühüm
şərtlərindən biridir. Tənqidsiz heç bir irəliləyiş, heç bir tərəqqi ola bilməz. Mən Rusiyanın və ya bizim,
Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində öz ünvanıma olan tənqidi qeydlərə müsbət yanaşıram. Lakin,
təkrar edirəm, bir şərtlə ki, bu, xeyirxah, konstruktiv tənqid indi gənc müstəqil dövlətin üzləşdiyi mürəkkəb
keçid dövründə Azərbaycana, onun xalqına, onun liderinə ürəkdən kömək etmək arzusundan irəli gələn tənqid
olsun.
Sirr deyil ki, Rusiya mətbuatında verilən bir sıra məqalələri sifarişlə yazılmış məqalələr, onların
müəlliflərini isə müəyyən siyasi qüvvələr tərəfindən ələ alınmış adamlar adlandırmaq olar. Həm də belə bir
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qanunauyğunluq özünü göstərir: Şəxsən mənim ünvanıma heç bir aşkar tənqidi iradlar tutulmur, əvəzində,
respublikanın xarici siyasətindəki hər şey amansızcasına inkar edilir, Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının
qiymətləndirilməsinin reallığı şübhə altına alınır. Bakının Böyük İpək yolunun dirçəldilməsinə yönəldilmiş
təşəbbüsləri zaman-zaman Rusiyanın mənafelərini məhdudlaşdırmaq, onu Qərblə, ən əvvəl ABŞ-la
toqquşdurmaq cəhdləri kimi qələmə verilir.
Mən dəfələrlə bəyan etmişəm və indi də deyirəm: Müstəqil Azərbaycan müxtəlif dövlətlərin mənafeləri
ilə oynamır, o, öz xarici siyasətində "soyuq müharibə" dövründən miras qalmış metodları tətbiq etməyəcəkdir.
Suveren respublika heç bir ayrı dövləti yeni "böyük qardaş" rolunda görmək istəmir, lakin ona xeyirxahlıqla
yanaşanların, əməkdaşlığın əsarətli rejimini ona zorla qəbul etdirməyənlərin və bərabər hüquqlu, qarşılıqlı
surətdə faydalı şərtlər seçənlərin, nəhayət, Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsindən Azərbaycan ilə Rusiya
arasında süni surətdə yaradılmış qarşıdurmanı sərtləşdirmək üçün sui-istifadə edənlərlə deyil, bu münaqişənin
tezliklə ədalətli şəkildə nizama salınmasına həvəs göstərənlərin hamısı ilə tərəfdaşlığa açıqdır.
Bəli, bu gün Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin bəzi vicdansız jurnalistləri azərbaycanlılardan
düşmən obrazı yaradılmasında, azərbaycanlılar barəsində aşkar mənfi rəy və onlara qarşı etimadsızlıq doğurmalı
olan mənfi stereotiplərin formalaşdırılmasında yarışırlar. Bu belədir. Lakin Rusiya KİV-nin əksəriyyətində
vicdanlı jurnalistlər işləyirlər. Azərbaycan ərazisinin beşdə bir hissəsini işğal etmiş Ermənistana Rusiya
tərəfindən təmənnasız olaraq bir milyard dollarlıq ağır silahlar verilməsi kimi görünməmiş faktdan dünya bu
jurnalistlərin sayəsində xəbər tutmuşdur. Azərbaycan ərazisində guya çeçen yaraqlılarının düşərgələrinin olduğu
barədə, respublikamız vasitəsilə Çeçenistana silah ötürüldüyü barədə uydurmanı Rusiya mətbuatı hamıdan daha
fəal yayır və hamıdan da fəal ifşa edir.
Rusiyanın bir sıra iri qəzetləri və agentliklərinin rəhbərləri bu yaxınlarda respublikamızın qonağı oldular.
Özlərinin dediklərinə görə, onlar Cənubi Qafqazın bəzi moskvalı "biliciləri" tərəfindən yaradılmış mənfi
Azərbaycan obrazı ilə respublikanın bugünkü reallıqları arasındakı təzadı gördükdə yaxşı mənada
təəccübləndilər. Onlar azərbaycanlıların Rusiyaya, ruslara meyl göstərdiklərini hiss edən və bunu təsdiqləyən
minlərlə misal tapa bildilər. Rusiya jurnalistlərinin hamısı deyirdi ki, Azərbaycan postsovet məkanında yeganə
respublikadır ki, burada ruslar özlərini yad hiss etmir, çoxlu rus məktəbi fəaliyyət göstərir, hətta ayrıca rus dili
institutu var və rus dilində çoxlu qəzet çıxır.
Mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, Rusiya bizim strateji tərəfdaşımızdır. Ölkələrimiz inteqrasiya,
kooperasiya prosesinə tarixən cəlb olunmuşlar. Bu, sübuta ehtiyacı olmayan həqiqətdir.
SSRİ-nin dağılmasının mənfi nəticələrindən biri də respublikalar arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin
bünövrəsini sarsıtması olmuşdur. Bu süqut Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə də mənfi təsir
göstərmişdir. Lakin, gəlin, hələ bu yaxınlaradək ümumi olmuş tariximizdən haqq-hesab istəməyək. Yaxşısı
budur, düşünək: Keçmiş mehriban qonşuluq münasibətlərini necə dirçəltməli, etimadsızlığı necə aradan
qaldırmalı, maddi və mənəvi sahələrdə ənənəvi əməkdaşlığı necə bərpa etməli? Əminəm ki, bu nəcib vəzifənin
həllində jurnalistlərdən, onların istedadından və Azərbaycanın həyatının müxtəlif sahələrində gedən proseslər
barədə məlumat verərkən nə dərəcədə obyektiv, səmimi və ədalətli olmalarından çox şey asılıdır.
- Heydər Əliyeviç, söhbətə görə sağ olun.
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MDB-nin İCRAÇI KATİBİ YURİ YAROVU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
18 may 2000-ci il
Prezident sarayı
Yuri Yarov: Heydər Əliyeviç, mən buraya gələrkən qarşıma üç vəzifə qoymuşam. Birincisi - bundan
əvvəlki, yanvarın 25-də keçirilmiş zirvə toplantısı qərarlarının yerinə yetirilməsinin gedişi barədə Sizə məlumat
vermək. İkincisi, mən iyunun 21-də keçiriləcək növbəti iclasda Sizin müzakirənizə çıxarılması təklif olunan
məsələlərə dair proqram layihəsini Abbas Aydınoviç Abbasova təqdim etmişəm. Həmin iclasdan əvvəl xarici
işlər nazirlərinin və hökumət başçıları şurasının iclasları keçiriləcəkdir. Üçüncüsü, bir sıra məsələlər var və mən
gələcəkdə həmin istiqamətlər üzrə daha inamla fəaliyyət göstərmək və Dövlət Başçıları Şurası iclaslarının
məsələlərinə daha keyfiyyətlə hazırlaşmaq mümkün olsun deyə, bu barədə öz mövqeyimizin düzgünlüyünü
yoxlamaq və Sizin məsləhətinizi almaq istərdim.
Lakin mən hər şeydən əvvəl Sizinlə görüşmək, Sizə məruzə etmək və hesabat vermək imkanı
yaratdığınıza görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bundan əlavə, Sizə uğurlar da diləmək istəyirəm - lap bu
yaxınlarda biz Sizi məktubla təbrik etmişik.
Sizin nə etdiyiniz, dedikləriniz bizim üçün həmişə çox vacibdir. Mən dəfələrlə demişəm ki, Sizin
fikirləriniz bizim üçün mühümdür. Son hadisələr də sübut edir ki, Sizin sayənizdə biz həqiqətən daha çox
konsensusa gəlməyə, başlıcası isə, müəyyən olunmuş istiqamətdə irəliləməyə başlamışıq. Buna görə Sizə
ürəkdən təşəkkür edirik.
Daha bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Mən hər dəfə buraya gələndə paytaxtınızın necə inkişaf etdiyini,
burada necə çoxlu yeni tikintilərin getdiyini görəndə heyran oluram. Bunlar dərhal gözə çarpır. Bu, Sizin
götürdüyünüz xəttin düzgünlüyünü təsdiqləyir və biz bunu məmnunluqla vurğulayırıq.
Heydər Əliyeviç, icazə versəniz, hər şeydən öncə haqqında qərarlar qəbul etdiyimiz istiqamətlərin hamısı
barədə danışardım. Bu qərarlar üç yerə bölünür. Birincisi, yerinə yetirilmiş qərarlardır - mən sözümə bunlardan
başlayacağam; ikincisi, başa çatmaq mərhələsində olanlardır; üçüncüsü isə yerinə yetirilməmiş qərarlardır, mən
sonuncuların səbəbini izah edəcəyəm.
Heydər Əliyev: Yuri Fyodoroviç, dediyiniz sözlərə görə, xoş arzularınıza və xoş münasibətinizə görə sağ
olun. MDB çərçivəsində fəal əməkdaşlıq etməyə tərəfdar olduğumuzu bir daha təsdiqləyirəm. Mən iyunun 21də dövlət başçıları görüşünün keçirilməsinə razılıq vermişəm. Bu görüş ərəfəsində xarici işlər nazirlərinin və
hökumət sədrlərinin görüşlərinin keçirilməsi ilə də razıyam.
Düşünürəm ki, indi, Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiyanın prezidenti seçildikdən sonra, - biz hamımız,
MDB-nin dövlət başçıları yanvarın 25-də Moskvada onu dəstəkləmişdik, - Rusiyanın həyatında yeni mərhələ
başlayır. Hesab edirəm ki, bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əməkdaşlıq, - bu barədə bu günlərdə
MDB işləri üzrə nazir Leonid Draçevski ilə danışmışıq, - habelə MDB çərçivəsində əməkdaşlıq üçün də daha
əlverişli şərait yaradır.
Azərbaycan həm ikitərəfli səviyyədə, həm də MDB çərçivəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
mövqelərində möhkəm dayanır. Ona görə də sizin informasiyanızı eşitməyə şad olacağam. Biz öz
mülahizələrimizi bölüşə bilərik. Şadam ki, siz bu məsələ ilə əlaqədar xüsusi olaraq Bakıya gəlmisiniz. İndi isə
mətbuata təşəkkür etmək istəyirəm ki, biz hər şey barəsində ətraflı söhbət edə bilək.
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UKRAYNANIN HÖKUMƏT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
19 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salam, xoş gəlmisiniz. Hiss edilir ki, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə birgə
komissiya işləyir və fayda gətirir.
Y u r i Y e x a n u r o v (Ukrayna Baş nazirinin birinci müavini, həm də iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri
üzrə ikitərəfli hökumətlərarası Azərbaycan–Ukrayna komissiyasının həmsədri): Bilirsinizmi, bu gün Ukraynada
hansısa Azərbaycan dalğasından danışırlar. Çünki bütün son həftə ərzində televiziyamız sizin Xarici İşlər
nazirinin Kiyevə səfərini işıqlandırmışdır. Buraya gəldik və dərhal da çox mehriban qarşılandıq.
Dünən və bu gün biz çox fəal işlədik. Çox vacibdir ki, prezidentimizin bu ilin martında Bakıya səfəri zamanı
Sizin verdiyiniz impuls əməli təcəssümünü tapsın.
Bakıya yola düşməzdən əvvəl mən prezidentin yanında oldum və Leonid Daniloviç Kuçma Sizə salamını və
ona ünvanladığınız məktuba görə təşəkkürünü çatdırmağı xahiş etdi. Deyə bilərəm ki, «strateji tərəfdaş»
anlayışını müxtəlif cür başa düşmək olar. Lakin prezident Azərbaycanla bağlı qarşıya konkret vəzifələr
qoyduqda, ölkənizə də, şəxsən Sizə də xüsusi münasibət bəsləndiyini duydum. Prezidentimiz bunu tam dəqiq və
inandırıcı şəkildə nümayiş etdirdi.
Başa düşürəm ki, bizim vəzifəmiz sizin imzaladığınız müqaviləni real işlərə çevirməkdən ibarətdir. Odur ki,
bütün bu günlər ərzində biz bu görüşü çox səylə hazırladıq və bu gün səmərəli işlədik. Deməliyəm ki, Ukrayna
nümayəndə heyətinin başçısı olaraq mən görüşün nə dərəcədə yaxşı hazırlandığını, materialların nə dərəcədə
yaxşı işləndiyini çox yüksək qiymətləndirirəm. Hələ dünən bizim məsələlərimiz vardı, lakin bu səhər biz onları
razılaşdıra bildik.
Bu gün biz bir neçə saziş imzaladıq və noyabradək qarşımıza vəzifələr qoyduq. Noyabrda görüş Kiyevdə
olacaqdır. Zənnimcə, onda biz qarşımıza qoyduğumuz vəzifələrin yerinə yetirilməsinin növbəti mərhələsindən
danışa bilərik.
Demək istəyirəm ki, əməkdaşlıq məsələləri var və onlar bununla bağlıdır ki, son il bizdə böhranla əlaqədar
əmtəə dövriyyəsinin həcmi bir qədər azalmışdır. Buna görə də komissiyamızın başlıca vəzifəsi bunun
səbəblərini araşdırmaqdan, yeni səviyyəyə çıxmaq üçün iş görməkdən ibarətdir. Bununla əlaqədar, bizim
prezident qarşımızda dəqiq və geniş vəzifələr qoyur. Bizim siyasi münasibətlərimizin səviyyəsi çox yüksəkdir.
İqtisadi münasibətlərdə də belə səviyyəyə çıxmalıyıq.
Deməliyəm ki, prezidentlərimiz – siz və Leonid Daniloviç – münasibətlərimizin səviyyəsini çox yüksəyə
qaldırmısınız. Odur ki, bu səviyyəyə çatmaq üçün bir çox işlər görməliyik.
Demək istəyirəm ki, bu gün məsələləri sadə vətəndaşlar üçün həll etməyimiz çox vacibdir. Ukraynada çoxlu
azərbaycanlı yaşayır. Diasporun rəhbərləri bizimlə birlikdə gəliblər. Biz nə kimi işlər görülməsi barədə onlarla
fikir mübadiləsi aparmışıq. Diasporun xahişi ilə biz vətəndaşların sərbəst gedib-gələ bilməsi üçün vizasız
rejimin mümkünlüyünü nazirlər səviyyəsində payızadək işləyib hazırlamağı qarşımıza vəzifə qoyuruq.
İkincisi, təsərrüfatçılıq işi üçün şərait yaratmağımız bu gün çox vacibdir. Nümayəndə heyətimizə
müəssisələrin direktorları və ticarət şirkətlərinin təmsilçiləri daxildirlər.
Deməliyəm ki, bizim yeni hökumətimiz, Baş nazir – Leonid Daniloviç mənə söhbəti məhz bundan
başlamağı tapşırdı – səpin kampaniyası zamanı yanacaq sarıdan kömək göstərdiyinizə görə Sizə çox
minnətdardırlar. İndi bu kömək payız üçün də nəzərdə tutulmuşdur. Bu kömək bizim yeni hökumətimiz üçün
çox vaxtında edilmişdi. Çox mühümdür ki, işimiz üçün xüsusi rejim yaradılıb, indi yanacaq göndərilir.
Daha bir mühüm məsələ barəsində. Hazırda MDB çərçivəsində azad ticarətlə bağlı problemləri həll etmək
lazımdır. Qarşıdakı yüksək səviyyədə görüş zamanı ölkələrimizin birgə mövqe tutması çox vacibdir. Azad
ticarət zonası haqqında qərarlar artıq qəbul edilmişdir, amma istisnalarsız. Bilirəm ki, Azərbaycan bu barədə
Rusiya ilə danışıqlar aparıbdır. Təsəvvür edin ki, bizdə 320 istisna var. Belə də azad ticarət zonası olar? Sizdən
xahiş edərdik ki, MDB-nin zirvə görüşündə bu məsələdə birgə mövqe tutaq.
Bununla yanaşı, biz GUÖAM daxilində xüsusi münasibətlər məsələsinə baxılmasını təklif etmişik.
Düşünürəm ki, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin nümunəsi maraqlıdır – mən Polşa, Slovakiya, Macarıstan və
Çexiyanı nəzərdə tuturam. Onlar qarşılıqlı münasibətlərin xüsusi rejimini, xüsusi ticarət rejimi qəbul etmişlər. Bu
onlara Avropa Birliyinin tələblərinə hazırlaşmağa, habelə öz təşkilatının daxilində daha yaxşı işləməyə imkan
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vermişdir. Biz bu barədə komissiya çərçivəsində də, Azərbaycanın Baş naziri ilə görüşdə də danışdıq. Zənnimcə,
bu işi inkişaf etdirməli, sınaqdan çıxarmalıyıq ki, necə edə bilərik ki, bütün ticarət-iqtisadi münasibətlərimiz işləsin.
Daha bir məsələ barəsində. Torpağınızda əmin-amanlığın nə demək olduğunu başa düşürük. Leonid
Daniloviç deyirdi ki, Bakıya səfəri zamanı o, qaçqınların yaşadığı evlərin birində oldu və bu ona çox ağır təsir
bağışladı. O, hökumətə yaxın vaxtlarda buraya 40 konteyner göndərmək barədə tapşırıq vermişdir.
Demək istəyirəm ki, mart ayında televiziyamızda Azərbaycan haqqında, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərdə Sizin rolunuz haqqında çox ciddi materiallar göstərildi. Bilirsinizmi, bu, komissiyamızın işinə
təsir göstərir, işgüzar adamlar komissiyamıza müraciət edirlər.
Əlbəttə, bizi buraya nə kimi malların gətirilməsi, Ukraynaya nə kimi malların göndərilməsi maraqlandırırdı.
Bilirsinizmi, nədənsə mağazalarınızda Ukrayna arağının olmaması bizə toxundu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, ona burada tələbat olardı.
Y u r i Y e x a n u r o v: Ona görə də biz buraya arağımızın bir neçə nümunəsini gətirmişik ki, camaat
görsün. Danışacağıq ki, onu burada, hər halda, satmaq lazımdır. Yəni bir çox elə mallar var ki, onların əsasında
ağrısız-acısız, arxayın işləmək olar. Firmalarımız işləməlidir. Bunlar yeni reallıqlardır.
Başa düşürük ki, bu gün dövlət öz hökmünü yeridə bilməz. Lakin gərək qarşılıqlı surətdə faydalı
münasibətlər olsun. Elə bu gün imzalanmış sənədlər də göstərir ki, ticarət-iqtisadi münasibətlərdə
mövqelərimizi yaxınlaşdırmaq üçün real addımlar atılmışdır. Mən çox ümid edirəm ki, sizinlə görüşümüz,
komissiyamızın işi münasibətlərimizə yeni təkan verməyə imkan yaradacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər şeydər əvvəl, dostum Leonid Daniloviç Kuçmanın mənə yetirdiyiniz salamına
görə çox minnətdaram. Xahiş edirəm mənim də salamımı və ən xoş arzularımı ona yetirəsiniz. Mart ayında
onun Azərbaycana rəsmi səfər etməsi bizim üçün çox mühüm və əlamətdar hadisə oldu. Xüsusən o baxımdan
ki, biz burada dövlətlərimiz arasında dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqqında çox mühüm sazişlər, iqtisadi
münasibətlərimizin inkişafı üçün bir sıra əhəmiyyətli sənədlər imzaladıq. Bundan əlavə, biz ikitərəfli
münasibətlərimizin bir çox məsələləri barəsində, Ukraynanı və Azərbaycanı maraqlandıran digər məsələlər
barəsində bir daha fikir mübadiləsi apardıq.
Siz haqlısınız ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında siyasi münasibətlər indi çox yüksək səviyyədədir. Biz
həqiqətən strateji tərəfdaşlarıq, beynəlxalq həyatın bir çox məsələləri, ətrafımızda baş verən proseslər barəsində
baxışlarımızın çoxu uyğun gəlir. Ona görə də biz Ukrayna ilə münasibətlərimizi yüksək qiymətləndiririk. Biz bu
münasibətləri daha yüksəyə qaldırmaq üçün, iqtisadi münasibətlərin siyasi münasibətlər səviyyəsinə qalxması
üçün hər şey edəcəyik.
Sizdə məhsul yığılarkən və sizi ağır vəziyyətə saldıqları zaman Leonid Daniloviç mənə müraciət etdi və mən
Ukraynaya kömək göstərilməsi üçün hər şeyi səfərbər etdim. Şadam ki, biz sizə kömək göstərə, ölkənizi bu ağır
vəziyyətdən çıxara bildik.
Lakin məsələ heç də bir bu işdə deyildir. Biz Leonid Daniloviçlə daim əməkdaşlıq və dostluq edirik. Mən
bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Birgə komissiyamızın uğurla işləməsi yaxşıdır. Sizin məlumatınız məni razı salır. Ancaq, görünür bu, əsla
kifayət deyildir. Bizim daha fəal iqtisadi əlaqələrimiz ola bilər. Yeri gəlmişkən, təkcə araq deyil, digər başqa
məhsullar da göndərmək olar.
Sizin ölkəniz də, bizim ölkəmiz də islahatların həyata keçirilməsi mərhələsindədir, bunun öz çətinlikləri
olması ilə yanaşı, böyük üstünlüyü də var. Biz çətinlikləri aradan qaldıracaq və daha yaxşı iqtisadi və sosial
vəziyyətdə olacağıq.
Əməkdaşlığımızın inkişafı üçün Azərbaycan hər şey edəcəkdir. Bu yaxınlarda bizim Xarici İşlər naziri
Ukraynada olmuşdur, mən burada ölkənizin Xarici İşlər nazirini qəbul etdim. Ukraynada – Yaltada, Kiyevdə
neçə dəfə olduğum artıq yadımda deyildir. Kiyevdə axırıncı dəfə Leonid Daniloviç Kuçmanın andiçmə
mərasimi ilə əlaqədar oldum. Leonid Daniloviç burada olubdur. Bir sözlə, şəxsi ünsiyyətlərimiz tez-tez olur və
bu dövlərlərarası münasibətlərimiz üçün bunların çox böyük əhəmiyyəti var.
Mən birgə komissiyanın işini tamamilə dəstəkləyirəm. Şadam ki, siz irəliləyirsiniz. Ümidvaram ki,
razılaşdırdığınız işləri noyabradək yerinə yetirə biləcəksiniz və yeni, daha yüksək səviyyəyə çıxacaqsınız.
Mən problemləri, o cümlədən azad ticarət zonasına aid problemləri bilirəm. Ukrayna və Azərbaycan MDBnin iclasında imzalanmış protokolu ratifikasiya etmişlər. Bu günlərdə mən Rusiyanın MDB işləri üzrə naziri
Leonid Draçevski ilə görüşdüm, onunla söhbətimiz oldu. Dünən mən MDB-nin icraçı katibi Yuri Yarovu qəbul
etdim. Biz gündəliyi müzakirə etdik, azad ticarət zonası məsələsi orada birinci yerdə durur. Demə, Rusiyadan
başqa, qalan hamı razıdır. Dediyiniz kimi, Rusiya çox istisnalar edir.
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Biz də bu fikirdəyik ki, müəyyən istisnalar etmək olar. Lakin bu qədər istisna edilərsə, onda azad ticarət
zonası haqqında sənədin özünü boşa çıxarar. Adı olacaq, amma real nəticələr olmayacaqdır. Buna görə də əmin
ola bilərsiniz və Leonid Daniloviçə də çatdırın ki, MDB dövlətləri başçılarının qarşıdakı iclasında biz bu
sənədin qəti şəkildə təsdiqlənməsi üçün mövqeyimizi möhkəm müdafiə edəcək və çoxsaylı istisnalara mane
olmağa çalışacağıq.
Digər təklifləriniz barədə, Ukraynada təxminən yarım milyon azərbaycanlı yaşayır. Mən Kiyevdə olarkən
onların nümayəndələri ilə görüşdüm. Leonid Daniloviç buraya gələndə o da Ukrayna diasporunun
nümayəndələri ilə görüşdü. Bu çox müsbət amildir.
Mənə bəlli olduğuna görə, Ukraynada azərbaycanlılar ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak edirlər və prezident
seçkiləri zamanı onların hamısı Leonid Daniloviç Kuçmanın namizədliyinə səs veriblər. Bir sözlə, orada bizim
dəstəyimiz çox konkret, aydın və dəqiqdir. Bilirəm ki, onlar prezident seçkilərində Leonid Daniloviç Kuçmanın
namizədliyini fəal dəstəklədiklərinə görə ondan təşəkkür məktubu almışlar. Buna görə də sizə təşəkkür edirik
ki, Ukraynada onlara bərabərhüquqlu vətəndaşlıq və normal həyat üçün şərait yaradılmışdır.
Mən belə başa düşdüm ki, onlar öz vəziyyətindən, öz işindən və həyatından əsasən razıdırlar. Bu məni
sevindirir. Şadam ki, biz Ukraynada belə diaspora malikik. Bu da Ukrayna ilə Azərbaycan arasında
münasibətləri möhkəmləndirən amildir.
Ola bilsin ki, burada, bizdə ukraynalılar o qədər də çox deyildir. Səfir bilir – o, Azərbaycanda ən qocaman
ukraynalıdır. Əvvəllər bizə elə gəlirdi ki, onlar çoxdur. Axı o vaxtlar Azərbaycanda rusları, ukraynalıları və
belarusları çox da fərqləndirmirdilər. O vaxtlar sən (Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Boris Aleksenkoya
müraciətlə) MK-da işləyərkən, mən bilmirdim ki, sən ukraynalısan. Onda hamı – ukraynalılar, ruslar, belaruslar
eyni qəbul edilirdi. Artıq indi fərqləndirməyə başlamışıq. Buna görə də o vaxtlar mənə elə gəlirdi ki, bizdə çoxlu
ukraynalı var. Onlar bu gün də kifayət qədərdir.
B o r i s A l e k s e n k o (Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri): 32 min nəfərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxtlar isə mənə elə gəlirdi ki, onlar 100 mindən artıqdır. Onlar yaxşı, normal
yaşayırlar, heç bir problemləri yoxdur. Əgər siz buraya yenə ukraynalı köçürmək istəyirsinizsə, buyura
bilərsiniz. Burada onların sayının artırılmasına etirazımız yoxdur. Açığını deyim ki, xalqımız yaxşı xalqdır.
Bizdə, bütövlükdə Azərbaycanda və şəxsən məndə əvvəllər də, indi – müstəqillik illərində də Ukraynaya,
Ukrayna xalqına xüsusi rəğbət hissi olmuşdur və var.
Ona görə də biz MDB çərçivəsində başqa məsələlərdə də belə fəal əməkdaşlıq edir, bir-birimizi
dəstəkləyirik, əlbəttə, nəinki öz ölkələrimizin, həm də bütövlükdə MDB-nin mənafeləri naminə eyni
mövqelərdən çıxış etməyə çalışırıq. Çünki bəzən orada da çox da uğurlu olmayan təkliflər, cəhdlər və sair olur.
Odur ki, artıq neçə illərdir bu mənada biz Leonid Daniloviçlə əməkdaşlıq edirik, nümayəndə heyətlərimiz əməkdaşlıq edirlər.
GUÖAM çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirməyin mümkünlüyü barədə rəyiniz çox ağıllı və
düzgün rəydir. Axı əslinə baxsan, biz bu təşkilatı daha fəal iqtisadi əməkdaşlıq üçün yaratmışıq. Hərçənd
bəziləri bunu başqa cür başa düşür və bəzi yerlərdə bunu hətta az qala hərbi ittifaq kimi qələmə verməyə
çalışırlar və s. Əlbəttə, biz bütün bunlardan uzağıq. Düşünürəm ki, biz GUÖAM çərçivəsində yaxşı əməkdaşlıq
edirik, əməkdaşlığımızın perspektivi var.
GUÖAM ölkələri arasında öz xüsusiyyətləri olan iqtisadi əməkdaşlıq, şübhəsiz, bütün GUÖAM ölkələri
üçün faydalı olacaq, bu təşkilatı möhkəmləndirəcəkdir. Çünki onun əsasını iqtisadi sahə təşkil edir.
Məhz bu istiqamətin daha da fəallaşdırılmasını sənə (Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasova müraciət
edir) və Azərbaycanın Xarici İşlər nazirinə tapşırıram. Bunu iqtisadiyyat xətti üzrə də tapşıracağam ki, məhz bu
istiqamət daha da fəallaşsın.
Bir sözlə, sağ olun.
Y u r i Y e x a n u r o v: Cənab Prezident, onu qeyd etməliyəm ki, Leonid Kuçma yenidən prezident
seçildikdən sonra Ukraynada iqtisadi və siyasi vəziyyət qeyri-müəyyən idi. Köməyinizə görə çox sağ olun.
Leonid Daniloviçin dəstəklənməsi üçün Sizin – tanınmış liderin, bütün dünyada məşhur olan insanın söylədiyi
sözlər onun üçün çox vacib idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin televiziya ilə böyük bir çıxış etdim.
Y u r i Y e x a n u r o v: Bəli, çox böyük çıxış idi. Bu çıxış prezident seçkiləri zamanı ukraynalıların
rəyinə təsir göstərdi. Seçkilər belə deməyə imkan verdi ki, Ukraynada cəmiyyət sıx birləşmişdir, biz yeni
prezidentə və yeni xəttə malikik.
Pensiya təminatı probleminin həllindən danışarkən biz Azərbaycanın təcrübəsi ilə maraqla tanış olduq. Biz
sizdən öyrənəcəyik.
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Nümayəndə heyətimizə yetirilən diqqət məni mütəəssir etdi. Başa düşürəm ki, komissiyanın Azərbaycan
tərəfindən rəhbəri ciddi işləmişdir. Kütləvi informasiya vasitələri, jurnalistlər böyük diqqət yetirdilər. Buna görə
sağ olun.
Bizi qəbul etdiyinizə görə sağ olun. Bu bizim üçün böyük şərəfdir. Dünya miqyaslı liderlə hər gün
görüşmürsən. Çox sağ olun.
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FRANSANIN «KASTEL» QRUPUNUN YÜKSƏK SƏLAHİYYƏTLİ NÜMAYƏNDƏSİ
JAN-POL LANFRANKİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
19 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi salamlayıram. Belə başa düşürəm ki, bugünkü görüşümüz əsasən «Kastel» şirkətinin problemləri
ilə əlaqədardır. Bayaq mənə bildirdilər ki, səfirin də nəsə bir məsələsi var. Mən sizi məmnuniyyətlə dinləyərəm.
Ancaq əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, vaxtilə «Kastel» şirkətinin prezidenti gəldi və biz görüşdük. Mən
«Kastel» şirkətinin Azərbaycanda işinə çox böyük ümidlər bəslədim. Bir neçə dəfə maraqlandım ki, bu işlər
necə gedir. Hər dəfə mənə deyirlər ki, gedir, gedir, Sizə son nəticəni deyəcəyik.
Xatirimdədir ki, bizim ilk danışığımızda təkcə Bakının pivə zavodu barədə yox, Azərbaycanda şərabçılıq
zavodlarının işlədilməsi və ümumiyyətlə, şərabçılıq sənayesi sahəsində böyük işlər görülməsi haqqında
«Kastel» şirkəti mənə ümidlər vermişdi. Amma deyəsən, hələ bu sahədə də iş görülməyibdir. Ona görə də siz
mənə nə deyəcəksiniz – dinləyə bilərəm. Amma mən sizə öz sözlərimi dedim. Buyurun.
J a n P y e r G i n y u t: Cənab Prezident, çox sağ olun. Bu gün Sizin bundan əvvəl bir neçə görüşünüz
olubdur, bir neçə nümayəndə heyətini qəbul etmisiniz. Bizə vaxtınızı sərf etdiyiniz üçün dərin minnətdarlığımızı
bildiririk. Cənab Prezident, üzr istəyirəm, sanki buna adət etmişəm, bir vərdiş halı alıb ki, mən həmişə Parisə
çağırılanda Sizdən qəbul üçün vaxt istəyirəm ki, Sizinlə söhbət edim və sonra gedib orada hesabat vermək
imkanım olsun.
Cənab Prezident, bu nümayəndələri sizə təqdim etmək istərdim. Birincisi, cənab Jan-Pol Lanfranki həm
beynəlxalq dərəcəli vəkildir, həm də «Kastel» qrupunun yüksək səlahiyyətli nümayəndəsidir. Cənab Gi Kübye
isə hazırda Bakıda pivə zavodunun direktoru və «Kastel» qrupunun nümayəndəsidir. Nəhayət, mənim yeni
əməkdaşım Mişel Jelenin Fransa səfirliyində iqtisadi məsələlər üzrə müşavirdir.
Cənab Prezident, Sizə demək istəyirəm ki, bizim səfirliyin işi, inkişafı ümumiyyətlə, regional xarakter
daşıyır. Bununla bərabər, bildirmək istəyirəm ki, cənab Jelenin təkcə səfirliyimizdə iqtisadi məsələlər üzrə
müşavir deyil, həm də Aşqabadda və Gürcüstanda bu məsələlərlə bağlı müşavir missiyasını yerinə yetirəcəkdir.
Amma əsas yeri Bakıda olacaqdır.
Əlbəttə, bu o deməkdir ki, doğrudan da indi bizim – Fransanın ən yüksək səviyyəli rəhbərləri bu addımla
göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycan onlar üçün ikitərəfli əməkdaşlıqda həmişə üstün xarakteri daşıyır. Bununla
bərabər, demək istəyirəm ki, Azərbaycanda tikilmiş pivə zavodu bizim bu əməkdaşlığımızın ən gözəl
nümunələrindən biridir.
Cənab Prezident, Siz 1993-cü ildə Fransaya səfəriniz zamanı Fransanın iş adamlarını qəbul edib onları
Azərbaycana dəvət etmişdiniz və Azərbaycanla əməkdaşlığa dəvət etmişdiniz. Elə onun nəticəsi olaraq biz
Azərbaycanla əməkdaşlığımızı davam etdiririk. Əgər belə desəm, məncə səhv etmərəm. Bildiyimə görə,
«Kastel» qrupu Azərbaycana investisiyanı sizin dostunuz cənab Jak Şirakın məsləhəti ilə qoyubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə doğrudur.
J a n P y e r G i n y u t: Cənab Prezident, neft və qaz sahəsini nəzərə almasaq, bu, Fransa tərəfinin
Azərbaycana qoyduğu ən mühüm və böyük sərmayədir. Yəni demək istəyirəm ki, təkcə Azərbaycanda yox,
ümumiyyətlə, Qafqazda. Bu, doğrudan da çox mühüm bir özəlləşmə əməliyyatıdır. Yəni Azərbaycanın köhnə
zavodunun yenidən bərpa olunması və özəlləşdirilməsidir. Bir tərəfdən də bu zavodun inşa olunması və fəaliyyət göstərməsi həm də Fransa investorları, müəssisələri üçün çox gözəl bir nümunədir. Yəni onları bura cəlb etmək üçün bir
nümunədir. Bundan əlavə, Azərbaycanla maraqlanan bütün investorlar üçün bu zavodun fəaliyyəti cəlbedici bir
nümunədir. Bununla bağlı olaraq bu yaxınlarda mən əmlak nazirini son zamanlar Azərbaycan parlamentində
özəlləşdirmə ilə bağlı müzakirə olunan qanunun qəbul edilməsi münasibətilə təbrik etdim. Əlbəttə, biz belə hesab
edirik ki, özəlləşdirmə prosesinin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox mühüm əhəmiyyəti var. Doğrudur, bu çətindir,
asanlıqla getməyəcəkdir.
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Biz bununla bərabər, bilirik ki, Azərbaycan doğrudan da çox möhtəşəm bir özəlləşdirmə prosesi dövründə
yaşayır. Hətta bizim özümüzdə də hər hansı belə bir müəssisənin, milli, dövlət müəssisəsinin özəlləşdirilməsi
prosesinə qədəm qoyduqda müəyyən problemlər əmələ gəlir.
Cənab Prezident, nəhayət, demək istəyirəm ki, bir səfir kimi, mən Azərbaycanda Sizin apardığınız bu
özəlləşdirmə prosesinə böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Bunların içərisində pivə zavodunun
özəlləşdirilməsinə uğurlar diləyirəm. Əlbəttə, bu özəlləşdirmə prosesində müəyyən məsələlər, problemlər
qarşıya çıxdı. Amma bunlar ona görə qarşıya çıxır ki, onları həll etmək lazımdır. Bununla bağlı yəqin ki, cənab
Lanfranki danışacaqdır.
Cənab Prezident, həmişə Sizin belə ümumi proseslərdən başqa, həm də bu pivə zavoduna olan diqqətinizi
nəzərə alaraq, əmin olduğumuzu bildirmək istəyirəm ki, bu problemlər həll ediləcəkdir. İcazə versəydiniz, sözü
cənab Lanfrankiyə verərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bir neçə kəlmə deyim.
Mən sizin bu sözlərinizlə tamamilə razıyam. Həqiqətən, biz indi Azərbaycanda özəlləşdirmənin yeni bir
mərhələsini başlamışıq. Bizim Milli Məclis özəlləşdirmənin yeni mərhələsi haqqında qanun qəbul edibdir.
Yaxın vaxtlarda özəlləşdirmə proqramı haqqında prezident fərmanı olacaqdır. Orada konkret məsələlər öz əksini
tapacaqdır.
Siz doğru buyurdunuz, «Kastel» şirkətinin Azərbaycana gəlməsində mənim dostum prezident Jak Şirakın
rolu var. Prezident Jak Şirakın mənimlə danışıqlarında həmişə ona deyirdim ki, siz Azərbaycana daha da çox
investorlar göndərin. Neft şirkətləri – «Elf Akiten», «Total» artıq burada geniş işlər əldə ediblər. Ancaq Fransa
iqtisadiyyatının çox mühüm sahələri var, onlar da burada özlərinə yer tapa bilərlər.
O vaxtlar mənə təqdim etdilər ki, «Kastel» Fransada şərab və başqa spirtli içkilər istehsalı üzrə çox böyük bir
şirkətdir. Biz belə danışdıq ki, «Kastel» birinci addımı pivə zavodundan başlayır və onun ardınca Azərbaycanda
yüksək keyfiyyətli şərablar istehsal edilməsi üçün müəssisələr yaradılacaqdır, üzüm plantasiyaları
yaradılacaqdır. Bu məni çox sevindirdi. Çünki Azərbaycan üzümçülük ölkəsi olubdur. Burada yüksək səviyyəli
şərablar istehsal etmək üçün yaxşı üzüm növləri var. Mən ona görə «Kastel»in Azərbaycandakı fəaliyyətinə bu
cür perspektivdən baxıram. Ancaq onlar hələ ki, pivə zavodunun problemlərini həll edə bilməyiblər. Mən indi
sizi dinləyəcəyəm.
Mən bizim əmlak nazirini və köməkçimi buraya dəvət etmişəm ki, lazım olan tapşırıqları onlara verim. Sonra
isə sizin Parisə getməyinizlə əlaqədar danışarıq.
J a n P y e r G i n y u t: Cənab Prezident, çox sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI SƏFİRİ
STENLİ ESKUDERO İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, hörmətli səfir. Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Necəsiniz?
S t e n l i E s k u d e r o: Təşəkkür edirəm. Çox yaxşıyam və görürəm Sizin də kefiniz yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Heç də pis deyildir.
S t e n l i E s k u d e r o: Mən deyərdim ki, ondan daha yaxşı görünürsünüz.
Cənab Prezident, məni qəbul etdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, sabah yeni su elektrik
stansiyasının açılışında iştirak etməyə hazırlaşırsınız və çoxlu işiniz var. Belə gərgin vaxtda görüş üçün imkan
yaratdığınıza görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən iki gün burada olmayacağam. Çox vacib işlərim var – həm su elektrik
stansiyası, həm başqa işlər var, Gəncədə olacağam.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edərək mən Sizi, hökumətinizi və həm də
müxalifəti mayın 20-də baş tutmuş uğurlu nümayiş münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Məndə olan məlumata
görə, bu nümayişdə 20 müxalifət partiyasının nümayəndələri – təxminən 3,5–4 min adam iştirak etmişdir. Nümayiş dinc
şəraitdə keçmişdir. Bu, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafının, demokratikləşmə prosesinin sürətlə irəliləməsinin
göstəricilərindən biridir.
Onu da bilirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında da dəyişikliklər aparırsınız. Hesab edirəm ki, bu
dəyişikliklərə də islahatlar prosesinin tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Şübhəsiz ki, bu proses, baş verən
dəyişikliklər bizi və Azərbaycanın bütün dostlarını çox məmnun edir. Azərbaycanın dostları ölkənizin
demokratikləşməsini arzu edir və bu prosesdə yeni-yeni nailiyyətlər əldə olunmasını istəyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, cənab səfir, təşəkkür edirəm. Təbriklərinizi qəbul edirəm. Mən də öz
adımdan müxalifəti təbrik edirəm. Əgər 20 partiya 3000–3500 adam toplayıb mitinq keçirə bilibsə, bu çox
uğurlu nailiyyətdir.
Ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim işimizə, yəni demokratiya yolunda atdığımız addımlara sizin
qiymət verməyinizdən çox məmnunam. Bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki biz həqiqətən, demokratiyanı
inkişaf etdirməyə çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq. Ona görə də bizim bu addımlarımıza sizin verdiyiniz
qiymət çox əhəmiyyətlidir.
Əgər müxalifət may ayının 20-dəki kimi, qanunlara riayət etmiş olsa, əlbəttə ki, istənilən vaxt mitinq keçirə
bilər. Ancaq, təbiidir ki, şəhər hakimiyyətinin müəyyən elədiyi yerdə. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı
məlumat vermişdi ki, üç marşrut ayırıblar. Onlar üçündən birini seçib, bu marşrutla da yürüş ediblər və mitinq
keçiriblər. Deyilənlərə görə, bütün liderlər də danışıblar. Biz gələcəkdə də qanun çərçivəsində müxalifət üçün
belə imkanlar yaradacağıq.
Seçki məsələlərində bəzi addımlar atılır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yeni təyin olunmuş sədri çox müasir
adamdır, professordur. İngilis dilini yaxşı bilir, İngiltərədə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alıbdır. Bəzi
müxalifət nümayəndələri bunu mənfi hesab edirlər. Çünki onlara qəribə gəlir ki, onların tanımadıqları,
ümumiyyətlə, ictimaiyyətin tanımadığı bir adam birdən-birə belə vəzifəyə irəli sürülsün. Əgər o tanınmayıbsa,
demək, tərəfsiz bir adamdır. Bizim hakimiyyətdə də onu tanıyan azdır. Ona görə də o tərəfsizdir – nə müxalifətə, nə də hakimiyyətə bağlıdır.
Güman edirəm ki, bu və seçki komissiyası ilə əlaqədar atacağımız digər addımlar gələcəkdə seçkilərin
uğurla, tam demokratik şəraitdə keçirilməsinə kömək edəcəkdir. Siz də bizə kömək edərsiniz. O mənada ki, siz
həmişə bizə demokratiyanı öyrədirsiniz və bundan sonra da öyrədəcəksiniz. Yəni bu barədə sizin təcrübəniz
çoxdur.
S t e n l i E s k u d e r o: Cənab Prezident, şübhəsiz ki, biz öz təcrübəmizi Çizinlə bölüşə bilərik. Amma
siyasətdə Sizə dərs vermək – bu, ümumiyyətlə, mümkün olmayan bir işdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən elə təcrübəni deyirəm. Başqa bir şeyə ehtiyacım olmur. Başqa məsələləriniz
varmı?
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S t e n l i E s k u d e r o: Bir sıra kommersiya məsələləri var, mən onları qaldırmaq istəyirəm. Birinci
məsələ «Monkrif oyl» şirkəti ilə əlaqədardır. Xatırlayırsınızsa, keçən il Siz Vaşinqtonda olarkən ABŞ-ın
«Monkrif oyl» şirkəti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti «Padar» yatağına dair müqavilə imzalamışlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mənim iştirakımla. Mən bunu bilirəm, ona görə də vaxt itirməyək. Hamısını
bilirəm. Məsələ belədir. Mən bilirdim ki, siz bu məsələni qaldıracaqsınız. Ona görə də bu gün bu məsələ ilə
məşğul oldum. Dövlət Neft Şirkəti mənə məlumat verdi ki, gecikmənin səbəbi odur ki, «Monkrif oyl» şirkətinin
nümayəndələri Avropa Bankından kredit götürmək məsələsini indiyə qədər həll edə bilməmişdilər. Mən şəxsən
özüm bu gün neft şirkəti ilə danışdım, onlar bu məsələni həll ediblər. Əmr verdim ki, müqavilə üçün təqdimat
sabah burada olmalıdır və mən ayın 25-də onu imzalayıb Milli Məclisə göndərəcəyəm. Bu məsələni həll elədik.
S t e n l i E s k u d e r o: Görürəm, doğru söhbətdir. İcazə versəydiniz, başqa bir məsələni qaldırardım.
Amerikanın «Maqna» adlı şirkəti 400 meqavat gücündə elektrik stansiyasının tikintisinə Sizin dəstək
verməyinizi istəyir. Onlar bunu yüz faiz özləri maliyyələşdirəcəklərini bildirirlər. Təklif edirlər ki, onların
quracaqları zavodun xərcləri yanacağa qənaət nəticəsində əldə ediləcək vəsait hesabına sonradan ödənilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Zavod, ya elektrik stansiyası?
S t e n l i E s k u d e r o: Elektrik istehsal edəcək birləşdirilmiş zavod nəzərdə tutulur. Bəlkə mən səhv
edirəm, amma mənə verilmiş məlumatda belə göstərilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər elektrik enerjisi istehsalından söhbət gedirsə, bu, elektrik stansiyası olmalıdır.
Əgər başqa bir şeydirsə, ola bilər, zavod olsun.
S t e n l i E s k u d e r o: Başqa sözlə desək, onlar elektrik stansiyası qurmaq istəyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: 400 meqavat elektrik enerjisi verən stansiya – əlbəttə ki, bu, böyük stansiyadır.
Sabah açacağım Yenikənd su elektrik stansiyasının gücü 112 meqavatdır. Sizin dediyiniz böyük bir şeydir. Bu
barədə məktub varsa, mənə verin. Müvafiq təşkilatlara əmr verim ki, onlar buna baxsınlar və mənə məruzə
eləsinlər.
S t e n l i E s k u d e r o: Diqqətinizə çatdırmaq istədiyim üçüncü məsələ «Boinq» təyyarələri ilə bağlıdır.
Yəqin məlumatınız vardır ki, ABŞ-ın Eksimbankı və Böyük Britaniyanın bir bankı «Azərbaycan Hava Yolları»
Dövlət Konserninin almaq istədiyi iki «Boinq» təyyarəsini maliyyələşdirmək qərarına gəlmişlər. Həmin
təyyarələrdən biri buraya göndərilməyə hazırdır. Ümid edirik ki, bu ayın axırına qədər Vaşinqtonda görüş
keçiriləcək, maliyyə sənədləri imzalanacaq və iyunda birinci təyyarəni Azərbaycana gətirmək mümkün olacaqdır.
Lakin bütün bunlar üçün müvafiq nazirliklərin razılığı lazımdır, suveren təminatlar verilməlidir. Bu da
«Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserni və müvafiq nazirliklər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Görünür,
bütün bu prosesin irəliləməsi üçün prezident fərmanı gərək olacaqdır. Şübhəsiz ki, gərək Nazirlər Kabineti belə
bir fərman verilməsi üçün Sizə müraciət etsin. Lakin «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserni və
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı sənədlər toplusunu hələ aprel ayında Nazirlər Kabinetinə göndəriblər və bunlar
hələ də nəzərdən keçirilir. Vaxt isə ötür. Mən bildiyimə görə, «Boinq»lərin alınmasına Nazirlər Kabinetində
prinsipcə etiraz yoxdur. Sadəcə, bu işi sürətləndirmək üçün xahiş edərdik Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verəsiniz
ki, həmin sənədlər toplusunun imzalanıb qüvvəyə minməsi üçün fərman imzalamaq barədə xahişlə Sizə
müraciət etsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu məsələni bilirəm. Baş nazir bu barədə mənə danışıb və ona lazımi
göstərişləri vermişəm. İş ondadır ki, bu ay müddətində gərək böyük məbləğdə vəsait keçirək. İndi o vəsait
axtarılır ki, haradan alıb keçirək. Hər halda, mən bu işlə məşğul oluram. Bu gün Baş nazirə bu barədə bir daha
göstəriş verəcəyəm. Bir halda ki, bu işi başlamışıq, gərək onu axıra çatdıraq.
Doğrudur, mən əvvəldən bu məsələlərlə razı deyildim. Bilirdim ki, onlar bahadır və vəsait tapmaq bizə çətin
olacaqdır. Ancaq bu işlə məşğul olan adamlar sübut edirdilər ki, kredit uzunmüddətli olacaq, biz vəsait tapıb
verə bilərik. Biz bir hissəsini – 19 milyon dollar vermişik. İndi ondan da bir az çox verməliyik. İş bundadır.
Hər halda, biz bu işi başlamışıq və axıra çatdırmalıyıq. Baxmayaraq ki, yenə deyirəm, mən əvvəldən bu işin
başlanmasına razı deyildim. Məhz bu səbəblərə, indi meydana çıxan çətinliklərə görə razı deyildim. Amma
arxayın olun, mən göstəriş verəcəyəm.
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YENİKƏND SU ELEKTRİK STANSİYASININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ VƏ DİGƏR
TƏDBİRLƏRDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN GƏNCƏ ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN
ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
23 may 2000-ci il
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Sizi Azərbaycanın hər bir bölgəsində səbirsizliklə gözləyirlər.
Gəncəbasar bölgəsinə səfəriniz barədə bir neçə kəlmə deməyinizi xahiş edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlumdur, mən dünən bu barədə demişəm. Biz çoxdandır ki, Yenikənd Su Elektrik
Stansiyasını tikirik. Onun əsasını mən hələ vaxtilə Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman – 1979-cu ildə
qoymuşduq. Sonra işlər dayanmışdı. Son illər biz çoxlu kreditlər götürdük. İndi stansiya tikilib başa çatıbdır.
Mən onun açılışında iştirak etmək üçün oraya gedirəm. Təbiidir ki, həmin bölgədə insanlarla, əhali ilə
görüşəcəyəm.
Biz 1975-ci ildə Kür çayının üzərində, Yenikənddən yuxarıda böyük bir elektrik stansiyasının təməlini
qoyduq, o tikildi. İndi o bizdə ən böyük su elektrik stansiyasıdır. Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasından da
böyük olan həmin stansiya 360 meqavat elektrik enerjisi verir. Mən o vaxt oraya bir neçə dəfə getmişəm.
Layihəçilər həmin yerləri mənə göstəriblər. Yəni həmin yerlər mənim üçün çox əzizdir.
Bəli, biz 1975-ci ildə böyük bir elektrik stansiyası tikməyə başladıq. Vaxtilə Mingəçevir Su Elektrik
Stansiyası tikiləndə o, Sovetlər İttifaqında böyük bir tikinti hesab olunurdu, ona «böyük tikinti» deyirdilər. Yenə
də deyirəm, biz yeni elektrik stansiyasını da tikdik, istifadəyə verdik. O, Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasından
da çox enerji verir. Mən indi gedib oranı sadəcə, ziyarət etmək istəyirəm ki, baxım görüm orada işlər necə gedir.
İşlər yaxşı gedir, amma yaratdığım şeydir, sadəcə, ürəyim istəyir ki, gedib onu görüm.
Səfərimin ikinci günü Gəncədə bəzi yerlərdə olacağam, insanlarla görüşəcəm, oradakı vəziyyətlə yaxından
tanış olacağam. Görək nə etmək olar, nə etmək lazımdır ki, insanlar yaxşı yaşasınlar. Məqsədim bundan
ibarətdir. Yəni bunların hamısı daxili məsələlərdir, xarici bir şey yoxdur.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Nobel Sülh Mükafatı Komitəsinin seçmə komissiyası Sizin
namizədliyinizi müzakirə edib.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən bu məsələyə heç toxunmaq istəmirəm. Kim nə müzakirə edir, qoy
etsin. Mənim belə arzum yoxdur.
S u a l: Parlament seçkiləri qarşısında müxalifətin fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Müxalifət mitinq etdi. Sən o mitinqi gördün? Sən bunları məndən yaxşı bilirsən.
Mən dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirini qəbul etdim. O məni təbrik etdi. Soruşdum ki, nə ilə təbrik
edirsən? Dedi, ona görə təbrik edirəm ki, mayın 20-də 20 müxalifət partiyası mitinq keçirdi, orada 3500 adam
iştirak edirdi, heç bir qanun pozuntusu olmadı və polis də heç bir pis iş görmədi. Cavab verdim ki, sağ ol, mən
də müxalifəti təbrik edirəm ki, 20 partiya yığışıb, 3500 adamı bir yerə toplaya bilib. Bu, böyük nailiyyətdir.
Mən onları bu münasibətlə təbrik edirəm. Amma daha çox ona görə təbrik edirəm ki, onlar tərəfindən də qanun
pozuntusuna yol verilmədi. Əgər mitinqlər belə keçəcəksə, nə qədər istəyirlər, keçirsinlər. İndi 20 partiya bu
qədər adam yığa bilirsə, bəlkə 40 partiya bundan bir-iki dəfə artıq yığsın. Bunlara heç bir etiraz yoxdur, təbii
şeydir – bu demokratiyadır. Sağ olun.
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ŞƏMKİR SU ELEKTRİK STANSİYASININ FƏALİYYƏTİ İLƏ TANIŞLIQDA SÖHBƏTİ
23 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v (Ətrafı seyr etdi və «Azərenerjitikintiquraşdırma» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Rəsul
Həmidova müraciətlə): 1975-ci ildə biz bunun təməlini qoyanda sən burada var idin?
R ə s u l H ə m i d o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz harada durmuşduq?
R ə s u l H ə m i d o v: Cənab Prezident, o qüllə görünən yerdə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, onda bura belə geniş deyildi.
R ə s u l H ə m i d o v: Düz deyirsiniz, bura boşluq idi. 1979-cu ildə beton qoymağa gəlməyinizi qeyd
etmişik. Ora buradan təxminən 30 metr aşağıdadır. O şəkildə tam görünür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, şəklin biri sizdə yoxdur. Məndə evdə haradasa var. İlk dəfə ki, Kürün qırağına
gəldik – onda hələ stansiyanın təməlini qoymamışdıq, sadəcə gəldik – Basovski mənə layihəni göstərirdi ki,
haradadır, nə cürdür. İzahat verirdi. Mən burada həmin layihələrə baxmışam. Məndə o şəkillərin hamısı var.
R ə s u l H ə m i d o v: Həmin layihələrə baxandan sonra bir neçə məsələni həll etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bəli.
R ə s u l H ə m i d o v: 1979-cu ildə isə stansiyanın tikintisinə başlandı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə gözəl mənzərədir! O vaxt mənim planım var idi: necə ki, Mingəçevir Su Elektrik
Stansiyasının yanında şəhər yaratdıq, burada da bir şəhər yaradaq. İndi Kür qəsəbəsi deyirsiniz.
R ə s u l H ə m i d o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim planım var idi ki, Kür qəsəbəsində sənaye obyektləri tikək, yəni orada
Mingəçevir kimi bir şəhər yaradaq. Yadınızdadır, evlər də tikdik. Bəli, doqquzmərtəbəli evlər var.
A s l a n A s l a n o v: Cənab Prezident, Şəmkirin özündə yoxdur, amma burada doqquzmərtəbəli bina var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən orada xüsusi bir şəhər yaratmaq istəyirdim.
R ə s u l H ə m i d o v: Bəli, o, Yenikəndə kimi gəlməli idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən orada şəhər yaratmaq istəyirdim.
R ə s u l H ə m i d o v: Orada zavod da tikilməyə başlandı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, yaxşı yadıma saldın, bir zavod tikməyə başladıq. Yəni bura elə gözəl yerdir ki,
Mingəçevirdə olduğu kimi, istədim burada, gölün kənarında şəhər yaradaq. Sonra mən getdim və məndə olan
entuziazm da onunla söndü. Ona görə də belə oldu. Amma indi çox sevinirəm.
R ə s u l H ə m i d o v: Möhtərəm Prezident, bu göl Tovuz Su Elektrik Stansiyasına qədər uzanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər onu başlasaq, demək...
R ə s u l H ə m i d o v: Necə ki, Yenikənd SES bura birləşir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yenikənd aşağı hissədən Mingəçevirə birləşir.
R ə s u l H ə m i d o v: Bəli. Yoldaş İmanov daha buradan sanitar suları buraxmır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, «cənablar» deməyə qorxur.
R ə s u l H ə m i d o v: Mən bunlara «cənablar» demirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Yoldaş İmanov» deyirsən?
R ə s u l H ə m i d o v: Bəli.
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab Prezident, hərdənbir «müəllim» də deyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: «İmanov müəllim»...
R ə s u l H ə m i d o v: Möhtərəm Prezident, indi buradan sanitar sular buraxılmır. Onun hesabına da enerji
istehsalı 20 meqavat artır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada üzən var, ya yox? Yoxsa bunun üçün istifadə olunmur?
R ə s u l H ə m i d o v: Bu bölgədə istifadə olunmur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada yox, qəsəbədə?
A s l a n A s l a n o v: İcazə verilmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə?
A s l a n A s l a n o v: Həm şərait yoxdur, həm də Müslüm müəllim qəti qadağan edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mingəçevirdə Dəryaça dairəsində üzürlər.
A s l a n A s l a n o v: Ona görə gərək mən rəsmi müraciət edəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Balıq tutursunuz, yoxsa yox?
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A s l a n A s l a n o v: Tutanlar olur.
R ə s u l H ə m i d o v: 40 kiloqramlıq balıq tuturlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı balıq var?
R ə s u l H ə m i d o v: 40, 60 kiloqramlıq balıqlar olur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı növ balıqlardır?
R ə s u l H ə m i d o v: Çapaq, sıf.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nərə, uzunburun balıqlar yoxdur?
R ə s u l H ə m i d o v: Xeyr, yoxdur. Çoxlu çəki, şahmayı balıqları olur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şahmayı yaxşı balıqdır.
R ə s u l H ə m i d o v: Şahmayı Mingəçevirdə də çoxdur. Hazırda Yenikəndin gölündə olan balıq heç
yerdə yoxdur. Gölün ağzı bağlı olduğundan gedə bilmirlər. Adamlar tilov ilə nə qədər istəyirlər tuturlar.
Möhtərəm Prezident, o vaxt Sizin fikrinizcə göl qırağında sanatoriya salınmalı idi. Onun hamısını planda
nəzərdə tutmuşdunuz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bəli. Burada sanatoriya, istirahət yerləri yaratmaq... Mənim böyük planlarım
var idi.
A s l a n A s l a n o v: Möhtərəm Prezident, Siz prezident seçildikdən sonra avqustun 11-də məni buraya
təyin etdiniz. İndi baxdığınız Şəmkirdəki bu böyük energetika obyektləri cəbhəçilərin vaxtında bərbad hala
salınmışdı. Bura pis gündə idi, tamam dağıtmışdılar.
R ə s u l H ə m i d o v: O vaxt biz camaatı saxlaya bilmirdik. Hamısı tüfənglə, avtomatla üstümüzə gəlirdi.
Yenikənd SES-in açılışında çıxış edən Xəlil Məhərrəmovun üstünə o vaxt silah çəkmişdilər. Demək istəyirəm
ki, o vaxt çox ağır vəziyyət idi.
M ü s l ü m İ m a n o v: Gəlib direktora deyirdilər ki, siz çıxın, burada biz oturacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu nə cür idarə etmək olardı?
R ə s u l H ə m i d o v: Məsələn, burada, Şəmkir SES-də olanların birinin heç savadı yox idi, dördüncü
sinfi qurtarmışdı. Deyirdi ki, biz edə bilərik. Keçmiş icra başçısı Tofiq var idi, mən ona dedim ki, bu
hidrotexnikadır, buna dəymək olmaz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tofiq kimdir?
A s l a n A s l a n o v: Məndən əvvəlki icra başçısı.
R ə s u l H ə m i d o v: Ona dəfələrlə dedim ki, bu avadanlığa toxunmaq olmaz – uça bilər, xalqa ziyan
dəyər. Cavab verdi ki, nə olsun, bizim Daxili İşlər nazirinin birinci müavininin dördüncü sinif savadı var.
Dedim ki, onun savadı o qədər ola bilər, amma bu hidrotexnikadır. Sonra fəlakət olar, respublikamız üçün çətin
olar. Dedi bilmirəm, nə deyirəm odur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs İmanov müəllim onda nə dedi?
R ə s u l H ə m i d o v: İmanovu işdən çıxartmamışdılar, sonradan çıxartdılar.
M ü s l ü m İ m a n o v: Bir gün Pənah bəy məni yanına çağırdı. İçəri daxil olanda gördüm ki, mənim iki
nəfər işçim – biri torpaqölçən idi, biri də layiq olmayan adam idi – oradadır. Mənə dedi ki, bunları özünə
müavin qoyursan. Dedim, Pənah bəy, mən bunları necə müavin qoya bilərəm, 22 min energetik mənə nə deyər?
Tez əlini telefona atdı ki, «Prokuroru çağırın. Mən sizi tutduracağam, siz dağıtmısınız». Dedim, tutdurursan
tutdur, ancaq bunlardan mənə müavin olmayacaqdır. Elə də möhkəm dayandım, onların heç birini qoymadım.
Sonra gördülər ki, bir şey alınmır, özümü işdən azad etdilər.
A s l a n A s l a n o v: Cənab Prezident, arxanızda dayanan Şəmkir SES-in rəisidir. Bu o vaxt da Şəmkir
SES-in rəisi idi. Onu tutmuşdular ki, pul ver, pul verməsən səni buraxmırıq. O vaxt burada bir batalyon var idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən indi burada görülən işləri görüb çox sevinirəm.
R ə s u l H ə m i d o v: Möhtərəm Prezident, buradan yol saldıq. Aşağı hissədəki körpünü saxladıq. Həmin
körpüdən siz o vaxt keçmisiniz. Ona görə saxladıq ki, mal-qara Ceyrançölə bu bəndin üstündən getməsin.
Yoxsa bura pis vəziyyətə düşərdi.
M ü s l ü m İ m a n o v: Biz Ceyrançölə nə qədər elektrik xətləri çəkdik, bir ilin içərisində hamısını
qırdılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, hamısını qırdılar, satdılar. Onu mən o vaxt Naxçıvanda da gördüm. Axşam
yatırdın – səhər durub görürdün ki, elektrik xətlərini kəsiblər. Aparıb İrana satırdılar. Onları mən görmüşəm.
Burada jurnalistlərin suallarına cavab

546

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

S u a l: Cənab Prezident, dediniz ki, başladığınız işlər Siz Bakıdan gedəndən sonra yarımçıq qaldı. Bu
işləri yaxın vaxtlarda davam etdirmək fikriniz varmı?
C a v a b: Birincisi, sən artıq gördün ki, mən bu işləri davam etdirmişəm. 1994-cü ildə böyük çətinlik var
idi, amma biz 53 milyon dollar kredit aldıq və bu Yenikənd Su Elektrik Stansiyasını tikdik. Hazırda mənim
üçün bu stansiyanın tikilib başa çatdırılmasından böyük hədiyyə yoxdur. Bu işi mən etmişəm.
Bu gün Tovuz Su Elektrik Stansiyasının tikintisi barədə məsələ qaldırdılar. Bu, bir qədər çətindir, çünki onun
tikintisinə 200 milyon dollar vəsait lazımdır. Amma həmin stansiyanın da gücü bu qədər olacaqdır.
Bilirsiniz, su elektrik stansiyası çox əlverişlidir, çünki ucuzdur, orada yanacaqdan istifadə olunmur. Mən
Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının açılış mərasimindəki nitqimdə də dedim ki, biz nə qədər yanacağa qənaət edirik.
Əgər istilik elektrik enerjisinin alınmasında qazdan istifadə edilsə, bu nisbətən ucuz olar. Amma mazut bundan çox
bahadır. Bayaq da dedilər, biz ildə mazuta 400 milyon dollar pul veririk. Bu bizim büdcənin yarısını təşkil edir.
Gərək biz bu işlərdən xilas olaq.
Təbiidir ki, Tovuz Su Elektrik Stansiyasını da tikəcəyik. Hazırda Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında da
yenidənqurma işləri aparırıq ki, onun gücünü artıraq. Ancaq gərək indi 200 milyon dollar vəsait tapaq. Əgər indi
kredit tapmasaq, bir neçə ildən sonra bizim özümüzdə bu pullar olacaqdır və biz bu işləri mütləq görəcəyik.
Mən bu işlərə o illərdən başlamışam. Yəni bu mənim üçün xırda bir şeydir. O mənada xırda yox ki, bu
mənim üçün idmandır, yaxud əyləncədir. Bu mənim həyatımın mənasıdır. Mən bunlarla yaşamışam, bunlarla da
yaşayacağam. Məsələn, mən vaxtilə Şəmkir Su Elektrik Stansiyasını yaratdım, yaxud Yenikənd Su Elektrik
Stansiyasının əsasını qoydum. Başqa tikintilər də var.
Mən bayaq dedim, biz Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında 8 blok qurmuşuq. Həmin blokların hər biri 300
meqavat enerji verir. Biz o vaxt birinci bloku quranda mən oraya getdim. Bu, böyük bir hadisə idi.
O dövrdə bizimlə nə qədər mübarizə aparırdılar ki, burada su elektrik stansiyaları yaratmaq olmaz. Tarixdir,
fürsət düşüb, bir məsələni də bildirmək istəyirəm. Özü də bura gözəl yerdir, mənim də kefim bir az açılıb. Hətta
mənim doğma böyük qardaşım Həsən Əliyev akademik idi.
Y e r d ə n s ə s l ə r: Allah rəhmət eləsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, Azərbaycan ekologiyasının birinci müdafiəçisi, Azərbaycan Təbiəti Mühafizə
Cəmiyyətinin başçısı idi, həqiqətən də respublikamızın təbiətini çox gözəl bilirdi, necə deyərlər, canını buna –
həm meşələrə, həm sulara, həm torpağa – hamısına sərf etmişdi.
Həsən Əliyev bunları eşidib mənim yanıma gəldi ki, sən nə edirsən, bunu belə etmək olmaz, bu stansiyalar
havanı çirkləndirəcək, filan edəcək. Dedim ki, a kişi, bəs bizə elektrik enerjisi lazımdır. Dedi ki, qoy elektrik
enerjisini ruslar versinlər. Bildirdim ki, ruslar elektrik enerjisi verirlər, amma mən istəyirəm bizim özümüzünkü
olsun. Mən istəmirəm ki, həmişə onlara ümidli olaq. Bizim bir neçə dəfə belə söhbətimiz oldu. Hətta bir dəfə
böyük bir iclasda mənim əleyhimə çıxış etdi. Hamı məəttəl qaldı ki, Azərbaycanın rəhbəri, Mərkəzi Komitənin
birinci katibi iclas aparır, böyük qardaşı da durub onu tənqid edir. Yəqin Müslüm İmanovun xatirində olar. Hava
məsələsindən sonra dedilər ki, Mingəçevir gölündən götürülən su elektrik stansiyasında dövr edib su kanalına
veriləndə həmin suyun temperaturu iki dərəcə artacaq. Temperaturu iki dərəcə artan həmin su kanal vasitəsilə
tarlalara gedəcək və pambığa zərər verəcəkdir. Bu yadınızdadır?
M ü s l ü m İ m a n o v: Bəli. O vaxt bizi Özbəkistana göndərdiniz. Gedib gördük ki, orada da belə bir
stansiya var, oradan çıxan suyu tarlalara verirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, gəlib bunu mənə dedilər. Mənim boğazımdan tutmuşdular ki, bunu etmə.
Amma mən heç bir şeyə baxmadım. Yenə də deyirəm, hətta böyük qardaşımın da – mən ona çox böyük hörmət
edirdim. O çox böyük alim idi – sözünə baxmadım. Biz həmin stansiyaları tikməyə başladıq. İndi təsəvvür edin,
orada 8 blok var, onlar 2400 meqavat enerji verir. Yəni bütövlükdə Azərbaycanda istehsal edilən 5000 meqavat
elektrik enerjisinin yarısını onlar verir. Başa düşürsünüz, əgər bu olmasaydı, indi Azərbaycan nə gündə idi?
Əgər Şəmkir Su Elektrik Stansiyası – bu, 380 meqavat enerji verir – olmasaydı, indi Azərbaycan nə gündə idi?
Bütün bu imkanlarla hazırda Azərbaycanda qışda müəyyən çətinliklər yaranır. Doğrudur, insanlar bu
çətinliyi başa düşür. Amma fürsətdən istifadə etmək istəyən bir qrup adam bunu başa düşmək istəmirlər. Hətta
prezident seçkiləri zamanı namizədlərdən biri deyirdi ki, siz mənə səs verin, mən bir ildə hamınızı elektrik
enerjisi və qazla təmin edəcəyəm. Mən fikirləşdim ki, görəsən bu adam bir dəfə elektrik stansiyasını, harada qaz
hasil edildiyini görübdürmü? O heç birisini görməyibdir. Bütün bunları görməyən adam havadan danışır.
İnsanlar belələrinə inanmaz. Ola bilər ki, bir-iki ağılsız adam inansın, amma qalanları inanmaz.
Mən isə bütün bu yerlərin hamısını qarış-qarış gəzmişəm. Mən 1982-ci ildə Azərbaycandan gedəndə biz 15
milyard kubmetr qaz hasil edirdik. Amma indi respublikamızda 6 milyard kubmetr qaz hasil olunur. Təsəvvür edin ki,
15 milyard kubmetr qaz nə deməkdir. O vaxt biz Rusiyadan iki milyard kubmetr qaz alırdıq. Bununla da biz
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Azərbaycanın bütün kəndlərini, hətta ən ucqar dağ kəndlərini qazlaşdırdıq. Məsələn, Lerikin dağ kəndlərinə
qədər hər yeri qazlaşdırdıq, hamı qaz alırdı. İndi isə qaz yoxdur, lakin həmin şəbəkələr qalıbdır. Nə edək,
hazırda 6 milyard kubmetrdən artıq qaz çıxara bilmirik. Allah üzümüzə baxdı, «Şahdəniz» yatağında böyük
miqdarda qaz ehtiyatı tapıldı. Gələcəkdə oradan qaz hasil edəcəyik, onu həm xaricə satacağıq, həm də əhalinin
tələbatını ödəyəcəyik.
Bəli, biz bunları edirik və gördüyümüz işlərin də nəticəsi vardır. Amma bütün bunların heç birini bilməyən
adam gəlib deyir ki, «siz mənə səs verin, mən prezident olum, bir ildən sonra sizə qaz da, elektrik enerjisi də
verəcəyəm». Bunlar cəfəngiyatdır.
Bilirsiniz, mən bu gün həddindən artıq sevinirəm. Çünki gördüyümüz işlərin bəhrəsi vardır. Yəni mən
bunları əzbər bilirəm, amma bir də var ki, gəlib özün görəsən. Məsələn, baxıram, görürəm ki, Yenikənd Su
Elektrik Stansiyası nə qədər gözəldir, böyük bir abidədir. Mən oradakı nitqimdə vaxt sərf etmək istəmədim –
onu da deyim ki, axı həm də bunlar bizim torpaqların böyük bir hissəsinin suvarılmasını təmin edəcəkdir. Gərək
ki, Yenikənd SES-dən altı min hektar sahənin suvarılması üçün su götürüləcəkdir. Aslanov, buradan nə qədər
sahə suvarılır?
A s l a n A s l a n o v (Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı): 46 min hektar sahə suvarılır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, 46 min hektar sahə buradan suvarılır. İndi Azərbaycanda problemlərdən biri
də odur ki, kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilən torpaqların çoxu susuzdur. Yenə də deyirəm, vaxtilə su çatmayan 46
min hektar sahə indi buradan su götürür.
Baxın, stansiyanın verdiyi enerji ucuzdur. Yəni bunun təkcə istismarına xərc qoyulur, başqa bir xərc yoxdur,
yanacaq, yaxud başqa bir şey verilmir. Ona görə də mən fəxr edirəm ki, bunları yaratmışıq. Bunlar hamısı
Azərbaycanın müstəqilliyi üçün yaradılıbdır. Əgər bunlar olmasaydı, biz yaşaya bilməzdik. Bəli, elektrik
enerjisiz müstəqil yaşamaq mümkün deyildir. Bu elektrik enerjisini bizə kim verəcəkdi? Rusiya versəydi, pul
istəyəcəkdi. Pulumuz isə yoxdur. Qonşu ölkələrdə vəziyyətin necə olduğunu bilirsiniz.
M ü s l ü m İ m a n o v: Cənab Prezident, Gürcüstanda da, Ermənistanda da vəziyyət çox ağırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, indi onları atom elektrik stansiyası xilas etdi. Əvvəl Ermənistanda bütün
ağaclar kəsilmişdi, atom elektrik stansiyası işə düşəndən sonra onların vəziyyəti düzəldi. Amma bundan qabaq
onların vəziyyəti çox ağır idi. O vaxt həmin atom elektrik stansiyasını tikməkdə uzaqgörənlik etdilər. Ancaq onun
xatası – o tərəfi də, bu tərəfi də var.
S u a l: Cənab Prezident, gələcəkdə Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının olması barədə
düşünürsünüzmü?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən istəmirəm. Biz burada belə stansiya tikməyi planlaşdırırdıq, hətta yerini də
müəyyən etmişdik – Duvannının yanında. Orada bir az işlər də apardıq. Hətta o vaxt bunu bizə vermirdilər.
Xatirinizdədir ki, Gürcüstan hətta gətirib Mingəçevirin yaxınlığında, yuxarıda, sərhəddə bir atom elektrik
stansiyası tikmək istəyirdi. Biz buna etiraz etdik. Çünki belə çıxırdı ki, onlar bunu gətirib respublikamızın
sərhədində tikmək istəyirdilər ki, tullantılar gəlib bizim əraziyə keçsin. Bizim Mingəçevir Su Anbarının
zəhərlənməsi çox böyük təhlükə qarşısında idi.
Yenə də deyirəm, biz buna etiraz etdik, çoxlu çətinliklər çəkdik.
Amma fikirləşdik ki, gərək biz də bir atom elektrik stansiyası tikək. Ona görə də bu barədə məsələ qaldırdıq.
Bizə icazə vermirdilər. Mən sizə deyim ki, bu məsələdə bir az yarış oldu. Bir tərəfdən gürcülər, bir tərəfdən də
biz məsələ qaldırdıq. Amma mən buna nail oldum ki, atom elektrik stansiyasının layihəsi hazırlandı.
Duvannıdan aşağıda, Navahıda onun üçün yer ayrıldı.
Mən Moskvada işləyəndə gürcülər gəlirdilər ki, kömək edin, bizim atom elektrik stansiyası tezliklə
fəaliyyətə başlasın. Mən Energetika nazirinə bir-iki dəfə göstəriş də vermişdim. Amma sonra Çernobıl hadisəsi
oldu. Gürcüstanın o vaxtkı birinci katibi Patiaşvili – o, prezident seçkilərində Eduard Şevardnadzeyə alternativ
idi, prezident olmaq istəyirdi – mənim yanıma gəldi. Dedim ki, göstəriş verim, Gürcüstanda atom elektrik
stansiyasının tikintisini gücləndirsinlər? Cavab verdi ki, yox, yox, lazım deyil.
Həmin Çernobıl hadisəsindən sonra hamı atom elektrik stansiyası tikməkdən çəkindi. Bəlkə də Allahın
işiydi, gərək belə olaydı ki, biz bu işə qarışmayaydıq. Çünki o vaxt hamını inandırırdılar ki, bu çox
təhlükəsizdir. Amma necə təhlükəli olduğunu, həm Ukraynanın, həm də Belarusun indiyədək bundan nə qədər
əziyyət çəkdiyini, nə qədər insanın şikəst olduğunu görürsünüz.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl türk liseylərinin məzunları Respublika
sarayında görüş keçirirlər. Zati-aliləri, fəxri müəllimi olduğunuz həmin liseylərin şagirdlərinə və onların
valideynlərinə nə arzulayardınız?
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, həmin lisey çox yaxşı məzunlar hazırlayır. Mən bu yaxınlarda təsadüfən
televiziyada gördüm ki, onlar yenə də dünya olimpiadasında qızıl medallar qazanıblar. Həmin liseylə sənin
əlaqən var?
J u r n a l i s t: Bizim televiziya şirkətinin həmin liseylə əlaqəsi vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən hansı televiziya şirkətində işləyirsən?
J u r n a l i s t: Mən «Samanyolu» televiziya şirkətində çalışıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudan da həmin liseydə çox yaxşı işlər görürlər. Mən onların işindən razıyam.
Mən bilmirəm ki, onlar Respublika sarayında hansı tədbir keçirirlər. Ancaq mən həmin liseyə həmişə yaxşı
münasibət bəsləmişəm, onlara qayğı göstərmişəm. Doğrudur, onların qaldırdığı məsələni həll edəndən sonra
yenisini tələb edirlər. Bir az da genişləndirsən, yenə də tələb edəcəklər. Amma görürəm ki, yaxşı işləyirlər, ona
görə də onlara həmişə kömək edirəm.
Arzu edirəm ki, onlar həmişə belə, əgər mümkün olsa, bundan da yaxşı işləsinlər və gənclərimizə daha da
yaxşı bilik versinlər.
Yaxşı, bəlkə gedib burada çimək?
S u a l: Cənab Prezident, Şəmkir və Yenikənd Su Elektrik Stansiyalarını Siz yaratmısınız. Amma bu
silsiləyə Sizin adınızın verilməsinə nə üçün razı olmadınız?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əzizim, bilirsən, bunu dəfələrlə demişəm – nə qədər ki, bu dünyada yaşayıram,
mənim adıma heç nə vermək lazım deyil. Mən bunu istəmirəm.
Məsələn, Milli Məclisdə o qədər məktublar var ki, Heydər Əliyevə Milli Qəhrəman adı verilsin. Mən
demişəm ki, həmin məktubları arxivə qoyun. Birincisi, mən Azərbaycanın prezidentiyəm, özüm-özümə mükafat
verə bilmərəm. Çünki Milli Qəhrəman adı üçün gərək mən fərman verəm. Mən bunu edə bilmərəm. Ad vermək
üçün də gərək mənim fərmanım olsun. Şəxsən mən fərman verməsəm də mənim idarəmdə olan adamlardan
kimsə bunu etməlidir.
İkincisi, bu mənim təbiətimə uyğun deyil. Bu dünyada heç kəs daimi deyil. Vaxt gələcək, mən də bu
dünyanı tərk edəcəyəm. Əgər xeyirxah insanlar mən dünyadan gedəndən sonra da indiki kimi belə düşünsələr,
onlar nə etsələr, mənim ondan xəbərim olmayacaq. Onlar bu barədə sərbəstdirlər.
J u r n a l i s t: Amma xəbəriniz olsa yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəlkə o dünyaya kimsə gəlib məlumat verdi.
S u a l: Cənab Prezident, sizin təşəbbüsünüzlə Şəmkir–Tovuz bölgəsində üzümçülük böyük sürətlə
inkişaf etmişdi. Lakin on il bundan əvvəl bir sıra problemlər üzündən – elektrik enerjisi, qaz olmadı –
bütün bu sahələr məhv edildi. Bu sahəni dirçəltmək üçün yeni bir layihə olacaqdırmı?
C a v a b: Bunlar elektrik enerjisi, qaz olmadığına görə məhv edilmədi. Bu, sadəcə, Qorbaçovun antialkoqol
proqramına görə məhv edildi. Gəlib burada üzüm bağlarını kəsməyi məcbur edəndə elə bil ki, mənim ürəyimə
xəncər sancırdılar. Çünki mən həmin üzüm bağlarının yaradılması üçün 1970-ci ildən nə qədər əziyyət
çəkmişdim. Mən fəxr edirdim.
Sən burada birinci katib idin?
Ə h m ə d Ə h m ə d z a d ə (Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri): Bəli, əvvəlcə Füzulidə,
sonra isə burada katib olmuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v : Bilirəm, sonra bura gəlmisən. Elə bilirsən mənim yadımda deyil? Hamısı
yadımdadır. Bayaq mən dedim, burada 120 min ton üzüm istehsal edilirdi.
Ə h m ə d Ə h m ə d z a d ə: Füzulidə 130 min ton üzüm istehsal olunurdu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Füzulidə 130 min ton üzüm istehsal edilirdi. Amma biz vaxtilə Füzulidə
üzümçülüyü inkişaf etdirməyə başlayanda orada ildə heç 10 min ton da üzüm əldə olunmurdu.
Ə h m ə d Ə h m ə d z a d ə: Bəli, əvvəllər orada ildə heç 10 min ton da üzüm istehsal olunmurdu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma sonra ildə 130 min ton üzüm istehsal edilirdi. Şəmkirdə 120 min ton,
Cəlilabadda 200 min ton üzüm əldə olunurdu. Azərbaycanda 2 milyon ton üzüm istehsal edilirdi.
Bu günlərdə Fransanın «Kastel» şirkətinin nümayəndələri gəlmişdi. Söhbət zamanı mən onlara dedim ki,
vaxtilə Sovetlər İttifaqında ildə cəmi 6 milyon ton üzüm istehsal olunurdu. Amma o vaxt SSRİ-nin tələbatına
görə, ildə 8–9 milyon ton üzüm lazım idi.
60 milyon əhalisi olan Fransa keçmiş SSRİ ilə müqayisədə kiçik bir ölkədir. Fransada da, İtaliyada da ildə 10
milyon ton üzüm istehsal edilir. Amma keçmiş SSRİ-də cəmi 6 milyon ton üzüm istehsal olunurdu. Vaxtilə
mütəxəssislər müəyyənləşdirmişdilər ki, SSRİ-də üzüm istehsalı üzrə ən əlverişli yer – həm torpağına, həm də
hava şəraitinə görə – Azərbaycandır. Yenə də deyirəm, o vaxt biz Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf
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etdirilməsi sahəsində böyük işlər gördük. Amma saldığımız üzüm bağlarını sonra qırdılar. İndi bunları bərpa
etmək olar, ancaq bu baha başa gələr.
Üzüm bağlarını yaratmaq üçün basdırılan çubuqlar beş ildən sonra məhsul verir. Hökumət beş il pul verirdi.
Yəni həmin çubuqlar alınırdı, gətirilirdi, kəndlilər onun yerinin hazırlanmasından, əkilməsindən,
becərilməsindən pul qazanırdı, beş ildən də sonra məhsul götürürdü. Amma məhsul götürülənə qədər kəndlilər
oradan o qədər pul qazanırdılar ki, ondan sonra heç çox pul qazanmağa ehtiyac olmurdu. Bunların hamısını
dövlət edirdi. İndi birincisi, dövlətin belə imkanları yoxdur. İkincisi, biz torpaqları kəndlilərə paylamışıq.
Yenə də deyirəm, mən bu yaxınlarda Fransanın «Kastel» şirkətinin nümayəndələri ilə danışırdım. Prezident
Jak Şirak vaxtilə bu şirkət barədə məndən xahiş etmişdi. «Kastel» şirkəti söz vermişdi ki, gəlib Azərbaycanda
müəyyən sahədə yeni üzüm sortları əkəcəklər, şərab zavodu tikəcəklər. Amma hələ bunu etməyiblər. İndi onlar
pivə zavodu qurmaqla məşğuldurlar.
Mən belə hesab edirəm ki, bizim iş adamları, torpaq sahibləri bir müddətdən sonra bu məsələni həll
edəcəklər. Ancaq burada bir rəqabət var. Bizim əsas bazarımız Rusiyadır. İş burasındadır ki, indi Rusiyadan, digər
xarici ölkələrdən respublikamıza yüksək keyfiyyətli o qədər şərab gətirirlər ki, gərək bizim istehsal etdiyimiz şərablar
onunla rəqabət apara bilsin.
Keçmiş üzüm bağlarının yenidən bərpa olunması hələ də qüvvədədir. Ancaq indi nə sovxoz, nə də kolxoz
yoxdur, dövlət isə bu işi edə bilməz. Amma mən ümidvaram ki, torpağın sahibləri bu işi edəcəklər. Çünki
respublikamızda üzümçülüyü, şərabçılığı inkişaf etdirmək üçün çox yaxşı şərait vardır.
S u a l: Cənab Prezident, biz bir gündür ki, Sizinlə bir yerdəyik. Sizin gördüyünüz işlər hamının gözü
qarşısındadır. Bəzi müxalifət partiyalarının rəhbərləri hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarındadırlar. Siz
onların addımlarını necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən onların addımlarını heç qiymətləndirmək istəmirəm.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, mənim Moskvada tanışlarım var, Bakıda istehsal olunan şərablar
onların çox xoşuna gəlir.
İ r ş a d Ə l i y e v (Kənd Təsərrüfatı naziri): Bəli, Azərbaycanda istehsal olunan bir çox şərabların –
«Mədrəsəli», «Qız qalası» və s. Rusiyada alıcıları çoxdur.
Cənab Prezident, Şəmkir bölgəsindəki süfrə üzümü bağlarının hamısı qalır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada «Şampan» sortları da var idi.
İ r ş a d Ə l i y e v: Bəli, onların bir qismi saxlanılır. Digər hissəsi isə vaxtilə sıradan çıxıbdır.
Ə h m ə d Ə h m ə d z a d ə: Cənab Prezident, «Şampan» sortları vaxtilə Sizin rəhbərliyinizlə əkilmişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, vaxtilə biz gözəl bir «Şampan» zavodu tikdirmişdik. İndi əsas məsələ bazardır.
Bazarı ələ alsaq digər işlər yaxşı gedəcəkdir. Əsas məsələ bazarın tapılmasıdır.
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YENİKƏND SU ELEKTRİK STANSİYASININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
23 may 2000-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Hörmətli inşaatçılar, energetiklər, şəmkirlilər!
Əziz dostlar!
Mən sizi Azərbaycanın həyatında bu böyük və əlamətdar hadisə münasibətilə - Kür çayının üstündə
Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikilib başa çatdırılması və istifadəyə verilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikilib bu gün
istifadəyə verilməsi, demək olar ki, həqiqətən, birinci belə böyük tikintinin başa çatması və istifadəyə
verilməsidir. Mən "böyük" deyəndə, əlbəttə, onun Azərbaycan üçün, dövlətimiz üçün, millətimiz, xalqımız üçün
əhəmiyyətini nəzərdə tuturam. Əhəmiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın energetika sisteminə əlavə 112
meqavat elektrik enerjisi daxil oldu. Bu tikintinin son hissəsi, yəni dördüncü turbini, aqreqatı quraşdırılıb başa
çatandan sonra biz 150 meqavat elektrik enerjisi alacağıq.
İndi Azərbaycanda elektrik enerjisi çox istehsal olunur, ancaq ölkəmizin bugünkü tələbatının hamısını
ödəyə bilmir. Ona görə də təbiidir ki, belə bir su elektrik stasiyasının tikilib başa çatdırılması Azərbaycanda
həm sənayenin, həm həyatın başqa sahələrinin, kənd təsərrüfatının, həm də xüsusən, insanların elektrik
enerjisinə olan ehtiyaclarının böyük bir hissəsini təmin edəcəkdir.
Ümumiyyətlə, müasir dövrdə heç bir cəmiyyət, heç bir ölkə elektrik enerjisiz yaşaya bilməz. Son 40-50
ildə elektrik enerjisi demək olar ki, həyatın bütün sahələrinə - ailənin evindən, mətbəxindən başlayaraq
nəqliyyata, sənayeyə, ticarətə, yola, kənd təsərrüfatına, bütün istehsal sahələrinə daxil olubdur.
Keçmişdə insanlar elektrik enerjisindən ancaq elektrik işığı almaq üçün istifadə edirdilər. Amma qədim
keçmişdə bu da yox idi. Məsələn, 30-cu illəri götürsək, Azərbaycan əhalisinin 90 faizi elektrik enerjisindən
məhrum idi, onlar ancaq neft lampalarından istifadə edirdilər. Mən özüm də bu həyatı yaşamışam. Mən orta
məktəbi başa çatdırıb, ali məktəbə daxil olan zaman evimizdə heç vaxt elektrik enerjisi olmamışdır. Bütün
dərslərimi kiçik bir kerosin, neft lampasının işığında hazırlayırdım. Yaşlı nəsildən olan adamlar bunu yaxşı
xatırlayırlar. Gənclər bunu artıq bilmirlər. Onlar elə düşünürlər ki, həyat həmişə belə olubdur.
Ancaq sonralar elektrik enerjisi istehsalı artdı və onun tətbiqi də genişləndi. Nəhayət, təxminən 1950-ci
illərdən Azərbaycanda elektrik enerjisindən yalnız evlərdə işıq üçün yox, başqa sahələrdə də istifadə olundu.
Yenə də deyirəm, indi elektrik enerjisiz heç bir şey etmək mümkün deyildir. Yəni cəmiyyət, insan üçün, ölkə,
dövlət üçün elektrik enerjisi ən vacib amillərdən biridir.
Biz bunları nəzərə alaraq, 1970-ci illərdə Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə müstəqil təmin olunması üçün
çox səylər göstərdik. Mən bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, yaxşı nəticələr əldə etdik.
Həmin illər biz Sovet İttifaqının tərkibində idik. Sovet İttifaqının da bir ümumittifaq proqramı - vahid
energetika sistemi var idi. Həmin proqram da bundan ibarət idi ki, Sovet İttifaqının hər bir bölgəsini, şəhərini,
rayonunu elektrik enerjisi ilə təmin etmək lazımdır, ancaq bu elektrik enerjisi müxtəlif yerlərdə hasil edilib,
vahid enerji sistemi ilə hər bir yerə çatdırıla bilər.
Bu baxımdan o vaxt bəlkə də həmin günün duyğuları ilə yaşasaydın, düşünmək olardı ki, şimaldan,
Rusiyadan bizə elektrik enerjisi gəlir, Azərbaycanın özündə az-çox elektrik stansiyaları var, ona görə də narahat
olmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq 1970-ci illərin əvvəllərində biz, şəxsən mən Azərbaycanın gələcəyini düşünərək
və bu mühüm sahədə respublikamızın asılı olmamağını təmin etmək üçün Azərbaycanda geniş elektrik enerjisi
müəssisələri sisteminin tikilməsi, yaranması, istifadəyə verilməsi proqramı hazırladıq. Biz bu proqramı 19701980-ci illərdə uğurla həyata keçirdik. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycanda 5000 meqavat elektrik enerjisi
istehsal gücünə malik olan bir energetika sistemi yaratdıq. Bu, bütün Azərbaycanı təmin edirdi.
Əgər nəzərə alsaq ki, o vaxt elektrik enerjisinin böyük bir hissəsindən sənaye müəssisələri istifadə edirdi,
sənayeyə daha çox elektrik enerjisi gedirdi və o zaman Azərbaycan bugünkü qədər tələbata malik deyildi, bizim
əldə etdiyimiz nailiyyətlər Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə tam təmin olunmasına imkan verdi. Hətta biz o illər
Azərbaycanda mövcud olan elektrik stansiyalarının gücü ilə respublikamızdan kənarda da elektrik enerjisi ixrac
edirdik. Yəni o vaxt Azərbaycandan kənara 2 milyard kilovat elektrik enerjisi ixrac olunurdu. Bu, o illər bizim
əldə etdiyimiz böyük nailiyyət idi. Deyə bilərəm ki, bu, əldə etdiyimiz nailiyyətlər içərisində ən dəyərlilərindən
biridir. Çünki əgər o illər biz bunu təmin etməsəydik, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu
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cür yaşaya bilməzdik. Nəinki bu cür yaşaya bilməzdik, çox çətin bir vəziyyətə düşərdik. Keçmiş Sovetlər
İttifaqına mənsub olmuş, bizə məlum olan bəzi respublikalar vaxtilə belə tədbirlər görmədiyinə görə - onlardan
bizim qonşuluğumuzda da var - illər boyu ağır şəraitdə yaşayırlar.
Elektrik enerjisi sahəsini inkişaf etdirmək proqramının böyük bir hissəsi Mingəçevirdə iri bloklar
yaratmaqdan ibarət idi. Burada deyildi, - o vaxt bunları əldə etmək asan deyildi. Bilməlisiniz ki, bütün elektrik
enerjisi sahəsi SSRİ-nin mərkəzi dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilirdi. Mərkəzi dövlət büdcəsi onun - SSRİ
böyük bir ölkə idi - bir hissəsinə maliyyəni verirdi, o biri hissəsinə vermirdi. Respublikamıza belə məsələlərdən
ötrü maliyyə almaq üçün çox işlər görmək, çox da bacarıq lazım idi. O vaxt bizdə də belə imkanlar var idi və biz
bu imkanlardan istifadə edərək, böyük vəsaitlər alıb Mingəçevirdə 8 böyük enerji bloku - onların hər birinin
gücü 300 meqavat idi - yaratdıq. Bu blokların doqquzuncusunu da yaratmalı idik, ancaq yarımçıq qaldı. Mən bu
gün bəyan edirəm ki, biz vəsait axtarıb tapacağıq, həmin doqquzuncu bloku da tikib qurtaracaq, istifadəyə
verəcəyik.
Elektrik enerjisi istehsal olunmasında ən sərfəli və ən ucuz vasitə çaylardan, sudan istifadə etməkdir.
Allah bu barədə bizə vaxtilə xoş münasibət göstəribdir. Respublikamızın ərazisindən keçən Kür çayı - insanlar
bəlkə də buna öyrəniblər ki, Azərbaycanda əsrlər boyu Kür çayı vardır - Azərbaycan xalqı, torpağı üçün əvəzsiz
bir nemətdir. Təbiidir ki, keçmiş zamanlarda insanlar Kür çayından müxtəlif məqsədlər üçün - kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı, evdə sadəcə su kimi və başqa məqsədlər üçün istifadə ediblər. Hətta Bakının su ilə
təminatı üçün ondan əvvəlki vaxtlarda istifadə edilən Şollar su kəməri şəhər böyüdüyü üçün onu təmin edə
bilmədiyinə görə 1970-ci ildə biz Kür çayından 135 kilometrlik su kəməri çəkib, paytaxtın təchizatı üçün ilk
dəfə Kür çayının suyunu Bakıya gətirdik. Ondan sonra iki kəmər də çəkdik. İndi onlar Bakını su ilə təmin edir.
Ancaq görürəm ki, hazırda bu da azdır, bəlkə başqa işlər də görmək lazımdır.
Yəni demək istəyirəm ki, Kür çayı Azərbaycanın hər bir hissəsi - Kürün keçdiyi və ya heç keçmədiyi
hissəsi üçün də faydalıdır. Mən sizə dedim, - biz Bakıdan 135 kilometr aralı olan bir məsafədən Kür çayından su
kəməri çəkib paytaxtın su təchizatını təmin etmək üçün böyük qurğular yaratdıq. Fürsətdən istifadə edib onu da
demək istəyirəm ki, biz Bakının su təchzatını, suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və artıq köhnəlmiş qurğuları
dəyişdirmək üçün Dünya Bankından, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından 90 milyon dollar həcmində
kredit almışıq. Bu, xalq, millət, Azərbaycanın paytaxtı Bakı üçündür.
Elektrik enerjisi almaq üçün sudan istifadə etmək yeni bir şey deyildir. Azərbaycanda buna 1950-ci illərdə
başlanıbdır və 1954-cü ildə ilk dəfə Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası istifadəyə verilibdir. Amma bundan
sonra, 1970-ci illərdə biz elektrik enerjisi almaq üçün Kür çayından istifadə etmək sahəsində axtarışlara
başladıq.
Mən bu gün minnətdarlıq hissi ilə demək istəyirəm ki, o vaxt mühəndislərimiz, mütəxəssislərimiz, layihə
institutlarımız bu sahədə çox səmərəli işlər gördülər və Kür çayının üzərində bir neçə su elektrik stansiyasının
tikilməsi və xeyli müddətə elektrik enerjisi hasil olunması üçün bizə təkliflər verdilər. Yəni onlar bizim bu
barədə irəli sürdüyümüz təşəbbüsləri qəbul etdilər və buna əməli cavab olaraq müəyyən layihələr təqdim etdilər.
Bunlar çox dəyərli layihələr idi. Ancaq onları həyata keçirmək üçün böyük vəsait lazım idi. Biz Azərbaycanda
elektrik enerjisi istehsal olunması üçün çayların imkanlarından istifadə etmək prinsipini əsas istiqamətlərdən biri
hesab edərək,o vaxt bu işə başladıq və bu sahədə çox işlər gördük.
Kür Su Elektrik Stansiyası haqqında burada danışıldı. Bəli, 1970-ci illərdə mən həmin layihəni dəfələrlə
müzakirə etmişəm. Xatirimdədir, bizim mütəxəssislər - mən bu gün minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram ki,
Layihə İnstitutunun direktoru mərhum Bosovski idi - Kür qəsəbəsi olan yerdə, çayın kənarında, bəndin
qoyulacağı yerdə mənə bir neçə saat ərzində çox ətraflı məlumatlar verdilər. Mən bu gün gedib oraya
baxacağam.
Onlar məni inandırdılar ki, burada böyük bənd tikmək və iri su elektrik stansiyası yaratmaq olar. Mən
bununla razı oldum. Sonra hazırlıq işləri getdi. Burada deyildiyi kimi, 1975-ci ildə mən yenə də oraya, Kürün
sahilinə getdim və Kür Su Elektrik Stansiyasının təməlini qoydum. İndi o, Mingəçevir Su Elektrik
Stansiyasından da çox elektrik enerjisi verir. Amma vaxtilə, 1950-ci illərdə bizdə belə bir təsəvvür var idi ki,
Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasından böyük elektrik stansiyası ola bilməz.
Kür Su Elektrik Stansiyası Azərbaycan xalqına xidmət edir, 380 meqavat elektrik enerjisi verir. Amma
Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası bu gün 360 meqavat elektrik enerjisi verir. Baxın, o vaxt biz nə qədər böyük
bir iş gördük! Bəli, o zaman proqram müəyyən olundu ki, Kür çayının bir neçə yerində, bir-birinin ardınca bir
neçə su elektrik stansiyası tikilə bilər. Onlardan da biri Yenikənd Su Elektrik Stansiyasıdır.
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Burada da deyildi, Kür çayının yuxarısında - çayın axarı ilə getsək, yuxarıda - Tovuz Su Elektrik
Stansiyası, sonra Poylu Su Elektrik Stansiyası tikilməsi barədə layihələr var idi. Demək, Tovuz, Kür, Yenikənd
su elektrik stansiyalarının tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Mən Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikilməsi üçün 1979-cu ildə qərar qəbul etdim və bu işə başlandı.
Burada bu barədə danışıldı. Tikintidə işlər gedirdi və buraya xeyli vəsait də qoyulmuşdu. Ancaq sizə məlum
olan səbəblərdən - onun səbəbini indi də izah etdilər, bunu bir daha təkrar etməyə ehtiyac yoxdur - işlər dayandı.
Azərbaycan müstəqil dövlət oldu. Artıq başqa bir dövlət yox idi ki, oradan vəsait alasan və işlər görəsən.
Ona görə də biz başqa yerlərdən vəsait axtarmağa başladıq. 1994-cü ildə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı ilə əlaqə yaratdıq, oradan 53 milyon dollar dəyərində kredit aldıq və Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının
inşasını davam etdirdik.
Təbiidir ki, işlərin çoxu ondan sonra görülübdür. Mən indi sizin qarşınızda böyük iftixar, sevinc hissi ilə
durmuşam. Mən 1970-ci illərdə səpdiyim toxumların bəhrəsini görürəm. Amma bu bəhrəni görmək üçün mən
kənarda durub gözləməmişəm ki, görüm bu toxum nə vaxt cücərəcəkdir, nə vaxt qalxacaqdır, nə vaxt ağac,
yaxud bitki olacaqdır. Onu sulamışam, bəsləmişəm, bütün işləri görmüşəm, burada bax, bu cür nəhəng su
elektrik stansiyasının tikilməsinə nail olmuşam. Bu, kimin üçündür. Bizim millətimiz üçündür, Azərbaycan
xalqı, dövləti, müstəqil Azərbaycan üçündür. Biz məhz bu addımlarımızla, işlərimizlə Azərbaycanın
müstəqilliyini günü-gündən möhkəmləndiririk, inkişaf etdiririk və onu dönməz edirik. Əgər biz bu işləri
görməsək, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşaya bilməz. Təbiidir ki, bu işləri görmək üçün həm məharət,
həm iradə, həm təcrübə, həm bacarıq, ən çoxu isə ürək yanğısı lazımdır.
Mən indiyə qədər gördüyüm bütün işlərin və bu gün gördüyüm işlərin - xalq üçün gördüyüm işlərin
hamısını ürək yanğısı ilə edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bundan sonra da bu cür olacağam.
Mən Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikilib qurtarması münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm.
Burada 1979-cu ildən başlayaraq bu su elektrik stansiyasının tikilməsində və istifadəyə verilməsində əmək sərf
etmiş, xidmət göstərmiş bütün vətəndaşlarımızın hamısının əməyini qiymətləndirirəm və hamıya səmimi
qəlbdən təşəkkür edirəm. Layihəçilərə də, inşaatçılara da, quraşdırıcılara da, energetiklərə də - hamıya bu
münasibətlə təşəkkür edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu su elektrik stansiyasının tikilib
qurtarmasında iştirak etmiş gözəl kollektivin yaranmış mütəşəkkilliyi başqa sahələrdə də özünü göstərəcək və
bu təcrübədən istifadə olunacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, burada çalışan, inşaat işini başa çatdıran adamlar
işsiz qalmayacaqlar.
Çıxış edənlər Tovuz Su Elektrik Stansiyası haqqında mənə müraciət etdilər. Siz bu haqda mənə indi
müraciət edirsiniz, amma mən isə bunu 25 il bundan öncə düşünmüşəm. Elə ona görə orada hər şey - layihə də
hazırdır, onu tikmək üçün yüksək təcrübəli insanlar da var. İndi bir şey - vəsait tapmaq lazımdır. Bu da indi
hamısından çətindir.
Bilirsiniz, keçmişdə elektrik stansiyalarının, o cümlədən də su elektrik stansiyalarının inşasına,
quraşdırma və başqa işlərə adətən Rusiyadan, digər respublikalardan bir çox mütəxəssislər dəvət edilirdi. Yəqin
bunlar xatirinizdədir. Belə bir təsəvvür var idi ki, bu işləri onlarsız görmək olmaz. Mühəndislər, texniklər, hətta
fəhlələr, yəni təcrübəli fəhlələr də başqa respublikalardan dəvət olunurdu, onlar gəlib bizim bu tikintilərdə
aylarla, illərlə işləyirdilər. Yenə də deyirəm, belə fikir yaranmışdı ki, biz onlarsız işləyə, yaşaya bilmərik.
Amma indi bu sahədə də bizim məhz o illərdə əldə etdiyimiz təcrübələr, hazırladığımız kadrlar, elektrik
stansiyalarının tikilməsində ixtisaslaşmış inşaatçı kadrlar - quraşdırıcılar, qaynaqçılar, mühəndislər, texniklər bizim milli kadrlarımız yaranıbdır. İndi burada çalışanların hamısı milli kadrlardır. Biz başqa ölkələrdən heç
kimi buraya dəvət etməmişik. Buradakıların hamısı bizik - azərbaycanlılarıq, Azərbaycan millətiyik. İndi bu,
bizim ən böyük nailiyyətimizdir. Biz müstəqil dövlət olaraq hər şeyi öz kadrlarımızın, mütəxəssislərimizin
imkanları ilə həyata keçiririk. Biz kənar yerdən heç kəsi dəvət etmirik.
Sizə deyə bilərəm, - bilirsiniz ki, biz 1994-cü ildən Xəzərin Azərbaycan sektorunda dünyanın böyük neft
şirkətləri ilə birgə neft hasilatı ilə məşğul oluruq, böyük işlər görürük. Azərbaycanda artıq 14 ölkədən 32 şirkət
fəaliyyət göstərir. Respublikamıza xarici ölkələrdən böyük mütəxəssislər gəliblər. Ancaq bütün sahələrdə
çalışanların 90 faizi azərbaycanlılardır, bizim milli kadrlarımızdır. Şirkətlər sadəcə, az bir miqdarda öz
mütəxəssislərini gətirirlər və qısa bir zamandan sonra görəndə ki, azərbaycanlı mütəxəssislərin səviyyəsi
yüksəkdir, onda öz mütəxəssislərini ixtisar edirlər. Onlar mənimlə hər dəfə görüşərkən - bilirsiniz ki, bəzi
hallarda mərasimlər keçiririk - xüsusi qeyd edirlər ki, Azərbaycanda yüksək səviyyəli mühəndis, texnik, fəhlə və
başqa ixtisaslar üzrə kadrlar vardır. Neft sənayesində də, elektrik enerjisi, inşaat sahələrində də, hər yerdə belə
kadrlar vardır. Yenə də deyirəm, bu, bizim millətin ən böyük nailiyyətidir.
Mən Tovuz Su Elektrik Stansiyası haqqında sizin fikrinizlə razıyam. Onun tikintisinə başlamaq lazımdır.
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Yerdən səs: Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu Heydər Əliyevə eşq olsun! Türk dünyasının Mustafa
Kamal Atatürk paşası Heydər Əliyevə eşq olsun!
H.Əliyev: Ancaq Tovuz Su Elektrik Stansiyasını tikmək üçün 220 milyon dollar vəsait lazımdır.
Bilməlisiniz ki, elektrik enerjisi sistemini inkişaf etdirmək üçün son 4-5 il içərisində xarici banklardan Yaponiyadan, Dünya Bankından, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından 500 milyon dollar miqdarında
kredit almışıq. Həmin kreditlərin böyük bir hissəsi çox güzəştli kreditlərdir. Məsələn, "Şimal" Dövlət Elektrik
Stansiyasının bərpası, yenidən qurulması və modernləşdirilməsi üçün Yaponiyanın ayırdığı kredit kompleks
surətdə 332 milyon dollardır. Onlar bu krediti bizə 40 illiyə veriblər. Təbiidir ki, bu, bizim üçün çox əlverişlidir.
Həmin elektrik stansiyası da çox əhəmiyyətli bir elektrik stansiyasıdır. Biz orada bütün işləri görməliyik.
Bakıda 1 nömrəli Buxar İstilik Elektrik Stansiyası vardır. Həmin stansiya əsrin əvvəlində tikilibdir. Biz
onu yenidən qurmaq üçün Almaniya bankından bir dəfə 50 milyon dollar həcmində kredit aldıq, indi yenə də 50
milyon dollar kredit almışıq. Beləliklə, biz bu iş üçün 100 milyon dollar kredit götürmüşük. Yenikənd Su
Elektrik Stansiyası üçün də kredit almışdıq. Görürsünüz, bunlar nə qədərdir? Mən inanıram ki, biz bu kreditlərin
hamısını qaytaracağıq. Çünki ölkəmizin sənayesi inkişaf edəcək, 3-4 ildən sonra neft sektorundan gəlirlər
gələcək və biz bu kreditlərin hamısını vaxtında qaytaracağıq.
Biz Yenikənd Su Elektrik Stansiyası üçün aldığımız kreditin 12 milyon dollarını qaytarmışıq. Yəni biz
bütün işlərimizə, verdiyimiz sözlərə cavabdehik. Ona görə də indi mənim də, sizin də arzunuz odur ki, Tovuz Su
Elektrik Stansiyası tikilsin. Bəli, bu, çox xeyirli olacaqdır. Çünki su elektrik stansiyası kimi xeyirli elektrik
enerjisi mənbəyi yoxdur. Məsələn, Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikilməsi nəticəsində indi 112 meqavat
elektrik enerjisi verilir, sonra bu, 150 meqavat olacaqdır. Burada da deyildi, beləliklə, təsəvvür edin, 160 min
ton yanacağa qənaət ediləcəkdir. Bizdə ildə 4 milyon yarım ton mazut sərf edirik ki, elektrik stansiyaları işləsin.
4 milyon yarım ton mazutun qiyməti nə qədərdir?
Yerdən səs: Milyard manatdan çoxdur.
H.Əliyev: İndi təsəvvür edin, əgər bizim imkanımız olsaydı, həmin miqdarda mazutu oraya sərf etməyək,
onun heç olmasa, bir hissəsini sataq, - onda biz iki Tovuz Su Elektrik Stansiyası tikərdik. Amma nə etməli,
respublikamızda istilik elektrik stansiyalarına ya qaz, ya da mazut lazımdır. Vaxtilə bizim qazımız çox idi, ona
görə də qazdan istifadə edirdik. İndi qaz azalıb, mazut bizə çox baha başa gəlir. Bunları bilin. Siz bu incəlikləri
bilməlisiniz. Başa düşürsünüz, millətimiz, xalqımız bilməlidir ki, bunlar göydən düşmür.
İndi biz çalışırıq, yeni bir qaz yatağı açmışıq. İnşallah, iki-üç ildən sonra oradan böyük miqdarda qaz
çıxacaqdır. Biz qaz ixrac edəcəyik, qaza olan tələbatımızı ödəyəcəyik. Siz bilməlisiniz, bunlar bizim
gələcəyimizdir. Amma görürsünüz, biz bu gələcəyə doğru addım-addım gedirik.
Əgər biz bu gün bu elektrik stansiyasında işi qurtardıqsa, sabah daha birini, o biri gün yenisini tikəcəyik.
Keçid dövrünün özünəməxsus çətinlikləri vardır, amma biz öz fəaliyyətimizlə bu çətinliklərin öhdəsindən
gəlirik və ilbəil işlərimizi, insanların rifah halını yaxşılaşdırırıq.
Tovuz Su Elektrik Stansiyası haqqında düşünürəm. Biz bu sahədə çalışacağıq. Amma mən sizə deyə
bilmərəm ki, bu, sabah, yaxud da bir aydan sonra olacaqdır. Hər halda mən sizə deyim - bu, mənim doğma
işimdir. Kür çayının üzərində bir neçə su elektrik stansiyasının tikilməsi 1970-ci ildən mənim təşəbbüsümlə
yaranmış proqramdır. Bu, mənim doğma işimdir. Allah bunu mənə qismət edibdir ki, 1970-ci illərdən bunlara
başlamışam. Sonra buradan getmişəm, uzun müddət Azərbaycanda olmamışam, bu işlər dayanıb. İndi Allaha
dua edirəm ki, mən gəlmişəm, bu işləri davam etdirmək mümkün olubdur və mənə nəsib olubdur.
Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təmin olunması bizim qarşımızda duran əsas məsələlərdən biridir.
Xatirinizdədir, qış vaxtı bu məsələdə müəyyən gərginlik əmələ gəldi. Ona görə də mən çox ciddi bir müşavirə
keçirdim, bəzi adamları cəzalandırdım. Mən əmr vermişəm, Nazirlər Kabineti proqram hazırlayıbdır. Bu
proqram payıza qədər həyata keçirilməlidir ki, payız-qız mövsümündə Azərbaycanda elektrik enerjisi sahəsində
heç bir problem olmasın. Həmin proqram real proqramdır. Onun müəyyən hissələri barədə mənə məruzə
ediblər. Hər halda əlavə 112 meqavat elektrik enerjisi daxil olubdur. İndi isə sizin, yəni "Azərenerji" Səhmdar
Cəmiyyətinin, energetiklərimizin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, itkiyə yol verməyəsiniz, bu elektrik
stansiyalarından səmərəli istifadə edəsiniz. Siz imkanlarınızı cəmləməlisiniz ki, bütün bu elektrik stansiyalarının
istehsal gücündən istifadə edib elektrik enerjisi təminatı artırılsın. Xüsusən, payız-qış aylarında Azərbaycanda
elektrik təminatı barəsində söz olmamalıdır. Mən burada, buraya toplaşanlar və bütün Azərbaycan xalqı
qarşısında bu barədə sizə göstəriş verirəm və tələb edirəm ki, bunlar yerinə yetirilsin.
Bu gün biz demək olar ki, inşaatçıların, energetiklərin bayramındayıq. Bu, bizim ümumi bayramımızdır.
Çünki, - mən dedim, - bu sahə hər bir insan üçün lazımlıdır. Ancaq eyni zamanda, biz Şəmkir rayonunun
ərazisindəyik. Hesab edirəm ki, buraya toplaşanlar əsasən şəmkirlilərdir - təkcə inşaatçılar, energetiklər yox,
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Şəmkir rayonunun sakinləridir. Mən indi gələndə gördüm ki, ayrı-ayrı kəndlərdən insanlar yola çıxıb məni
salamlayırlar. Ona görə də mən Şəmkir rayonunun sakinlərini bir daha salamlayıram. Mən Şəmkir rayonuna öz
hörmət və ehtiramımı bildirmək istəyirəm.
Şəmkir Azərbaycanın böyük kənd təsərrüfatı rayonlarından biridir. Biz vaxtilə bu rayonun inkişafına
böyük səylər qoymuşuq. Burada pambıq əkilirdi, sonra pambığı götürüb üzüm plantasiyaları yaratdıq. Burada
bol üzüm istehsal olunurdu. Bunların hamısı müəyyən səbəblərdən ixtisar olunub, dəyişilibdir. Mən keçmişə
qayıtmaq istəmirəm. Hər halda xatirinizdədir ki, Şəmkirdə ildə 120 min ton üzüm, 30-40 min ton pambıq
istehsal olunurdu. Bunlar hamısı mənim xatirimdədir, beynimdədir. Bunlar mənim beynimdən çıxmayıbdır.
Çünki mən buralara gəlmişəm, getmişəm, bu işlərlə məşğul olmuşam. Həm pambıq sahələrində, həm üzüm
sahələrində olmuşam. O şeylər dəyişildi. İndi o barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Amma torpaq, insanlar
yerindədir. Biz torpaq islahatı həyata keçirdik, torpağı kəndlilərə - sahiblərinə payladıq. İndi Azərbaycanda
torpaqdan istifadənin səmərəsi xeyli artıbdır.
Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Aslan Aslanov da burada məlumatlar verdi. Bu məlumatlardan
görürəm ki, bir sıra başqa rayonlarda artım bundan çoxdur. Sizdə də artım var. Ancaq hələlik bu, sizin
imkanlarınızın hamısından istifadə edilməsi demək deyildir. Hər halda bir məsələ hamı üçün aydındır ki, bütün
sahələrdə apardığımız islahatlar, o cümlədən torpaq islahatı, torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi bizim
tərəfimizdən 1996-cı ildən başlayaraq həyata keçirilən radikal addımlardan biridir.
Bilməlisiniz ki, keçmiş SSRİ-yə mənsub olan bir neçə müstəqil respublikada, dövlətdə indiyə qədər
torpaq kəndliyə verilməyibdir, bəzi yerlərdə kolxozlar, sovxozlar mövcuddur. Onlar gəlib bizimlə danışırlar. Biz
bu sahədə gördüyümüz işləri və əldə etdiyimiz nəticələri onlara deyəndə heyran qalırlar.
Biz bütün bunları nə üçün etdik? Mən 1970--ci illərdə ictimai təsərrüfatda yüksək məhsul götürülməsinə
nə qədər vaxt sərf edirdim. Bunu açıq demək lazımdır, biz yüksək məhsul da götürürdük və insanlar da yaxşı
yaşayırdı. İndi Şəmkir rayonunda palçıqdan tikilmiş bir dənə ev tapa bilməzsən. Burada üçmərtəbəli evlər,
villalar tikilibdir, hamısının da damı dəmirdəndir. Bunlar o vaxt da tikilirdi, amma indi ondan da çox tikilir.
Elədir, yoxsa yox?
Yerdən səs: Elədir.
H.Əliyev: Bunlar haradan tikilir? Demək, biz imkan yaratmışıq, insanlar yaxşı yaşayırlar, öz
təsərrüfatlarından məhsul alırlar, gəlir götürürlər və belə imarətlər tikirlər. Bu, bizim məqsədimizdir.
Biz indi bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik, bütün sahələrdə islahatlar həyata keçiririk, özəlləşdirmə
aparırıq. Ancaq kənd təsərrüfatı sahəsində özəlləşdirməni hər şeydən əvvələ saldıq, kənd əhalisinin rifah halını,
vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırdıq.
Hazırda şəhərlərdə müəyyən problemlərimiz vardır. Çünki sənaye müəssisələri əvvəlki gücündə işləmir,
ona görə də fəhlələr ixtisar olunur, işsizlik vardır. Amma Şəmkir rayonunda işsizlik yoxdur. Sizin rayonda
torpaq gözəldir, hərənin öz torpaq sahəsi, təsərrüfatı, mal-qarası vardır. Kim işləyir, o da qazanır. Kim işləmirsə,
təbiidir ki, o, qazana bilməyəcəkdir. İndi belədir, bazar iqtisadiyyatının tələbi bundan ibarətdir: sənə verilən
imkanlardan - əlbəttə, qanunlar çərçivəsində, qanunlara riayət edərək - istifadə edib öz təsərrüfatını,
iqtisadiyyatını inkişaf etdirə bilərsənsə, o qədər də yaxşı yaşayacaqsan, dövlətə də o qədər çox gəlir
gətirəcəksən, vergi verəcəksən. Prinsip bundan ibarətdir.
Mən bu prinsipə riayət edərək, ümidvar olduğumu bildirirəm ki, siz Şəmkir rayonunun kənd təsərrüfatı
sahəsində yeni nailiyyətlər əldə edəcəksiniz. Burada ayrı-ayrı sənaye müəssisələri də vardır. Özəlləşdirildikdən
sonra onların səmərəli işləməsi üçün yaxşı imkanlar mövcuddur. Çünki belə kiçik sənaye müəssisələri dövlətin
əlində olanda böyük müəssisələrin hesabına işləyirdi. Ancaq kiçik müəssisə özəlləşəndə, sahibkarın əlində
olanda onu işlətmək, oradan gəlir götürmək üçün o, bir çox vasitələrdən istifadə edə bilər. Mən arzu edirəm ki,
siz bu sahəyə də diqqət yetirəsiniz və bu imkanlardan istifadə edəsiniz.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinin doqquzuncu ilini yaşayır. May ayının 28-də biz müstəqillik
günümüzü bayram edəcəyik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin bu ilin sonunda 9 ili tamam
olacaqdır. Bu, böyük bir hadisədir. Yəni tarixi nöqteyi-nəzərdən az olsa da, amma baxın, insan həyatı nöqteyinəzərindən böyük bir tarixdir. Biz bir çox problemlərin həll edilməsi, o cümlədən, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üzərində çalışırıq.
Biz 6 ildir ki, atəşkəs şəraitində yaşayırıq. Atəşi dayandırmışıq, torpaqlarımızı sülh yolu ilə azad etmək
istəyirik və bunu da edəcəyik, buna nail olacağıq. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqları azad ediləcəkdir. Şəmkirdə də, başqa yerlərdə də qaçqınlar yaşayır. Yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş insanlar öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Biz o torpaqları yenidən canlandıracaq, həmin yerləri
bərpa edəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyik.
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Azərbaycan müstəqillik yolu ilə inamla gedir. Azərbaycan demokratiya yolu ilə inamla gedir. Azərbaycan
islahatlar yolu ilə inamla gedir. Bu, bizim strateji yolumuzdur. Bu yoldan bizi heç kəs dayandıra bilməz, bizə
heç kəs mane ola bilməz.
Azərbaycan daim müstəqil olacaqdır. Azərbaycan demokratik dövlət olacaqdır. Azərbaycanın hər bir
vətəndaşının rifah halı günü-gündən yaxşılaşacaqdır.
Mən bugünkü bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, bütün işlərinizdə
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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GƏNCƏ «BÜLLUR» ZAVODUNUN KOLLEKTİVİ QARŞISINDA NİTQİ
23 may 2000-ci il
Əziz dostlar!
Mən sizin kollektiv haqqında hərdənbir danışıram. Çünki 70-ci illərdə Azərbaycanda, ümumiyyətlə,
Sovetlər İttifaqında yeni sənaye sahələri yarandı. Bunun da əsasını təşkil edən mikroelektronika idi. O vaxt
mikroelektronika möcüzə idi. Moskvada, Rusiyanın başqa şəhərlərində belə müəssisələr yarandı.
Mikroelektronikanın müxtəlif sahələri var. İndi məişətdə işlədilən televizor və sairədən tutmuş, kosmik gəmilərə
qədər, yaxud da hərbi raketlərə qədər – hamısı mikroelektronikanın əsasında yaradılır.
O vaxt biz çalışdıq ki, Azərbaycanda elektronika, radiotexnika sənayesi yaradaq. Keçmişdə Azərbaycan
maşınqayırmada, əsasən neft maşınqayırması sahəsində ixtisaslaşmışdı. Sonra elektrotexnika sahəsində
ixtisaslaşdı, bir neçə elektrotexnika zavodu yaratdıq. Amma sonra istədik ki, ən mütərəqqi sənaye, yəni ən
yüksək intellekt tələb edən və o vaxt çox tələbat olan sənaye yaradaq. Bu da elektronika sənayesi idi. Onunla
həm elektronika sənayesi, həm radiotexnika sənayesi, həm də cihazqayırma sənayesi nazirlikləri məşğul olurdu.
Bəzi nazirliklər vardı, adları qapalı idi – orta maşınqayırma sənayesi və sair, bunlar hərbi sahəyə, hərbi sənaye
kompleksinə aid idi. Bütün bunlar hamısı elektronikanın əsasında idi.
Onda bu, dəb idi – hər bir respublika istəyirdi ki, belə müəssisə alsın. Moskvada isə belə meyl vardı ki,
bunları ancaq SSRİ-nin mərkəzi rayonlarında – Moskvada, onun ətrafında, Rusiyanın digər ərazilərində
yerləşdirsinlər. Biz də burada, Zaqafqaziyada rəqabət aparırdıq. Məsələn, gürcülər, ermənilər bir şey edəndə biz
istəyirdik onlardan çox edək. Ukraynada bu sənaye vardı.
Mən çox cəhdlər göstərdim, o vaxtlar SSRİ-nin rəhbərlərinə müraciətlər etdim. Onların göstərişləri oldu.
Elektronika Sənayesi naziri vardı – rəhmətlik Şokin, onun birinci müavini Kolesnikov. Şokin bir az xəstə idi, bu
işlərlə, yəni gedib-gəlməklə o qədər də məşğul olmurdu. Amma Kolesnikovu yəqin ki, bir on dəfə buraya
gətirmişdim. Radiotexnika naziri vardı – Pleşşakov, o da rəhmətə gedibdir. Onu buraya, yəni təkcə Gəncəyə
yox, Azərbaycana çox gətirirdim.
Biz birinci dəfə Bakıda «Azon» zavodunu yaratdıq. Bu çox incə sənaye sahəsi olduğuna görə, onların
şübhəsi vardı ki, ola bilər, Azərbaycanda buna yararlı mütəxəssislər olmasın. Mən isə sübut edirdim ki,
Azərbaycan xalqı çox ağıllı xalqdır, bizim insanların arasında çox ağıllı mühəndislər, texniklər, keyfiyyətli işçi
qüvvəsi var. Mən bunları sübut etdim. Əgər bunu onlara, təkcə onlara yox, lap yuxarılara qədər – Brejnevdən
tutmuş Kosıginə qədər sübut edə bilməsəydim, bu zavodları ala bilməzdik.
Bu zavodlara çox böyük ümid bəslənirdi. Çünki, doğrudan da, bir var ki, traktor düzəldəsən, bir də var
balaca bir şey, yəni inteqral sxem, mikroelektronikaya aid ayrı-ayrı hissələr – siz bunu məndən yaxşı bilirsiniz –
hazırlayasan. Əlbəttə ki, bu, incə işdir, ziyalılıqla bir sərhəddə olan sahədir.
Ona görə də mən buna çox çalışırdım və nail də oldum: Bakıda həm elektronika sahəsinə, həm radiotexnika
sahəsinə, həm də cihazqayırma sahəsinə aid zavodlar tikdik. Amma mən belə müəssisələri Bakıdan kənara da
çəkmək istəyirdim, Gəncəyə aparırdım. Gətirdik, bu «Büllur» zavodunu da tikməyə başladıq. Deyəsən başqa
işlər də görmək istəyirdik, planlarımız vardı. Sonra Əli Bayramlıda müəssisə yaratdıq.
Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Təbiidir, bu hərbi sənaye kompleksi dağılmasaydı... Burada əmələ gələn
məhsulun 80–90 faizi hərbi kompleksə gedirdi – bu birincisi. İkincisi, bu sənaye dünyada çox inkişaf etmişdi.
Məsələn, televizor, videomaqnitofon, cürbəcür məişət aparatları... O vaxtlar rəngli televizor çıxanda bu, böyük bir
hadisə idi, indi adi bir şey olubdur. Yaxud da, videomaqnitofon çıxanda – Yaponiyadan gəlirdi, SSRİ-də heç yox
idi. Yəni bu sahə dünyada – həm Qərbdə, Avropada, həm Yaponiyada, həm də Amerikada çox sürətlə inkişaf etdi.
Ona görə də Sovetlər İttifaqının bu sənayesi – mən bunu açıq deməliyəm – dünyada sənayenin bu sahəsi ilə
rəqabətə qalxa bilmədi, o keyfiyyətə nail ola bilmədi. Sonra da Sovetlər İttifaqı dağıldı, buna da tələbat azaldı.
Ancaq mən gördüyümüz bu işlərin heç birinə heyfsilənmirəm. Əksinə, mən şadam ki, biz o illərdə irəlidə
gedirdik, geridə qalmamışdıq. Yəni belə incə sənaye sistemi də yaratmağa qadir olduğumuzu göstərdik və
«Büllur» kimi bir zavod yaratdıq. Mən bununla həmişə fəxr edirdim. Bunun təşəbbüskarı da mənəm, əsasını da
mən qoymuşam. Moskvadan o nazirləri çəkib buraya gətirən, məcbur edən də mənəm.
İndi bu zavod o vaxt istədiyimiz səviyyədə işləyə bilmir və mən bunu təbii hesab edirəm. Ancaq şadam ki,
siz zavodu saxlayırsınız, yaşadırsınız, dağıtmamısınız. Azərbaycanda hakimiyyətsizlik, hərc-mərclik vaxtında
bəzi yerlərdə çox şeyi dağıtdılar. Elə bu inteqral sxemlərin özünü – onların içində bir az qızıl var, elədirmi? Mən
bunu bilirəm axı – bəzi yerlərdə əridib qızılı çıxarır, istifadə edirdilər. Bu texnologiya da məlumdur.
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Yaxşı ki, bunu saxlamısınız, çox sağ olun, işləyirsiniz, nə mümkündür istehsal edirsiniz. Amma indi gərək
həm sənaye, həm elm, həm də ticarətin dünya səviyyəsinə çatasınız. Əgər buna çatsanız, zavodunuz yenə də
işləyəcəkdir. Çünki dünyada bu məhsullara tələbat azalmır və heç vaxt azalmayacaqdır. Bu gün bir şey var,
amma beş ildən sonra elə bir şey icad ediləcək ki, o, geridə qalacaqdır.
Sən mənə mikrokalkulyatorları göstərdin. Siz onları istehsal edəndə bizim üçün böyük bir inqilab idi. Təkcə
bizdə yox, Sovetlər İttifaqında böyük bir inqilab idi. Amma indi onlar... Məsələn, o vaxt təsəvvür etmək
olardımı ki, cib telefonları çıxacaq? İndi çoxlarının var, yəqin sənin də cibində var. Azərbaycanda az adam
taparsan ki, cib telefonu olmasın. Bircə məndən savayı – mənim yoxumdur. Çünki mənim buna ehtiyacım
yoxdur. Cib telefonu ilə nə cür nömrə yığmaq olar – heç onu da bilmirəm. Mənə versən ki, bu cib telefonu ilə
bir nömrə yığ, yığa bilmərəm, bunu bacarmıram. O vaxt bunu təsəvvür etmək mümkün deyildi. Heç adamın
ağlına gəlmirdi ki, belə şey olacaqdır.
Yəni texnika, elm, texnologiya çox sürətlə inkişaf edir. Ona görə gərək biz də Azərbaycanda çalışaq ki, bu
inkişafda öz yerimizi tapaq, sürəti yavaş-yavaş artıraq və qabaqda gedənlərin səviyyəsində olaq. Hesab edirəm
ki, burada əvvəldən yaranmış potensial çox gözəldir. Siz bunun əsas hissəsini qoruyub saxlamısınız, zavod çox
gözəl vəziyyətdədir. Mən bundan çox məmnunam. Doğrudan, bilmirdim ki, belə vəziyyətdədir. Çünki «Azon»
zavodu yaxşı vəziyyətdə deyil, mən bunu bilirəm.
Zavodu belə vəziyyətdə saxlamısınız, sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu, nə təhər deyərlər, mənim
doğma işimdir, mənim yaratdığım müəssisədir. Azərbaycanda bunları çox yaratmışam. Şəmkir Su Elektrik
Stansiyasına getmişdim – vaxtilə, 1975-ci ildə mən onun təməlini qoymuşdum – Kür çayının qırağında
durmuşdum. Böyük, nəhəng bir su elektrik stansiyasıdır. 1979-cu ildə yeni bir su elektrik stansiyasının tikilməsi
barədə qərar qəbul etdim, sonra başladım tikməyə. Mən gedəndən sonra yarımçıq qaldı. Gəldim, tikdik, istismara verdik. İndi 112 meqavat elektrik enerjisi verir. Çox gözəl, nəhəng bir müəssisədir.
Yəni mən çox işlər görmüşəm. Amma hər birisinin də bu gün yaxşı səviyyədə olmağı məni sevindirir. Buna
görə də sizə təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram. Qətiyyən ruhdan düşməyin, çalışın, işləyin. Bu sahə
heç vaxt itməyəcək, cəmiyyətdə həmişə yerini tutacaqdır. Görürəm ki, sizin kollektiv də çox mehriban, yaxşı
kollektivdir. Həm gözəl qadınlar var, həm gözəl, gənc oğlanlar, həm də yaxşı direktorunuz var. Mən sizi təbrik
edirəm. Sağ olun.
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DAHİ ŞAİR VƏ MÜTƏFƏKKİR NİZAMİ GƏNCƏVİNİN MƏQBƏRƏSİNİ
ZİYARƏTİ ZAMANI NİTQİ
Gəncə
24 may 2000-ci il
Əziz gəncəlilər!
Əziz bacılar, qardaşlar, xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mən dünən Gəncə şəhərinə gəlmişəm. Ancaq bilirsiniz ki, mən dünən Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının
açılması münasibətilə Şəmkir rayonuna getmişdim. Orada stansiyanın açılış mərasimini keçirdik. Ondan sonra
mən gedib Şəmkir Su Elektrik Stansiyasını, oraları bir də ziyarət etdim. Bunlar hamısı mənim üçün çox əziz
işlərdir. Dünən mən Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının açılışında olan mitinqdəki nitqimdə bunu söyləmişəm.
70-ci illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman respublikanın müstəqil elektrik enerjisi sistemini
yaratmaq üçün biz o vaxt düşünürdük və uzaqgörənlik edib bir çox işlər gördük. Buna baxmayaraq, bu gün
bizim ölkəmizdə qış vaxtı elektrik enerjisi təminatı ilə bağlı bəzi çətinliklər olur. Ancaq əgər o vaxt biz bu işləri
görməsəydik indi nə vəziyyətdə olardıq?! Mən dünən bu barədə orada geniş danışmışam – yəqin televiziya ilə
verəcəklər, siz dinləyəcəksiniz, təkrar etmək istəmirəm. Ancaq o illərdə bizim apardığımız siyasət və həyata
keçirdiyimiz əməli tədbirlər bu gün Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasına, insanların həyatının təmin
olunmasına böyük şərait yaratdı. İndi Azərbaycanın artıq heç bir ölkədən asılı olmayan böyük elektrik enerjisi
sistemi var.
Doğrudur, son illər stansiyaların bəziləri köhnəlib, təmirə ehtiyacları var, bəzən ehtiyat hissələri tapılmır.
Ancaq bunların hamısının öhdəsindən gəlirik. Biz o vaxt o proqramı həyata keçirərkən Kür çayının üzərində birbirinə yaxın bir neçə su elektrik stansiyasının tikilməsi barədə qərar qəbul etdik. Bu bizim Azərbaycanın bu
günü üçün, gələcəyi üçün, on illər də, yüz illər də bundan sonra gələcəyi üçün çox əhəmiyyətli bir proqram idi.
Çünki elektrik enerjisini istehsal etmək, təbiidir ki, böyük elektrik stansiyalarının qurulmasını tələb edir. Amma
bununla yanaşı, o elektrik stansiyalarının yanacaqla təmin olunması lazımdır. O illər bizdə qaz ehtiyatı çox olduğuna görə, biz elektrik stansiyalarımızı əsasən qaz Vasitəsilə işlətmək prinsipi ilə yaratmışıq. Eyni zamanda,
qaz olmayan halda mazutdan da istifadə etmək texnologiyası – hamısı orada qurulmuşdu.
Təbiidir ki, dünyanın əksər yerlərində insanlar istilik elektrik stansiyalarından, yəni yanacaq vasitəsilə
hərəkətə gətirilən elektrik stansiyalarından istifadə edirlər. Biz vaxtilə – keçmişdə Sumqayıtda, Əli Bayramlıda
(Şirvan), Bakıda belələrini qurmuşuq. Ancaq Mingəçevirdəki su elektrik stansiyası ilə yanaşı, doqquz müstəqil
istilik elektrik stansiyası yaratmaq proqramını başladıq və artıq onun səkkizi yaranıbdır. Əgər onlar olmasaydı
və bizim bu sahədə gördüyümüz başqa işlər olmasaydı, indi Azərbaycan tələbatının heç 20–30 faizini təmin edə
bilməzdi.
Qışda bir az çətinliklər olduğu zaman biz çox insanların narazılığını eşitdik. Təbiidir, insanlar öyrənib ki, evində
elektrik işığı da olsun, soyuducusu da işləsin, televizoru da işləsin, ütüsü də işləsin, evindəki başqa elektrik
cihazları da işləsin. Amma əgər indi 50 il bundan öncəni götürsək, elektrik enerjisindən sadəcə, evləri
işıqlandırmaq üçün istifadə edirdik. O vaxt heç soyuducular da yox idi. Onda, təbii ki, tələbat az idi. Amma indi
insanların tələbatı artıbdır. Təkcə insanların yox, bütün həyatın tələbatı artıbdır. Sənayenin, kənd təsərrüfatının,
nəqliyyatın tələbatı – hər şey elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Ona görə – mən yenə də deyirəm – indi evdə elektrik
enerjisi çatışmayanda narazılıq əmələ gəlir. Amma narazılıq edən Adamlar, yəqin ki, onların əksəriyyəti
bilmirlər ki, bu elektrik enerjisi harada, nə çətinliklə, hansı imkanlarla istehsal olunur və indi bizim bu qədər
elektrik enerjisi almağımızın əsası nədən ibarətdir.
Bunun əsası isə keçmişdə görülən işlər və xüsusən 70-ci illərdə bizim başladığımız və ardıcıl surətdə həyata
keçirdiyimiz proqramdır. Bir də deyirəm, o proqram, onun məqsədi və son məqsədi ondan ibarət idi ki,
Azərbaycanın elektrik enerjisindən asılısızlığını təmin edək. Bəlkə də o vaxt bunu anlayanlar o qədər yox idi.
Çünki o vaxt SSRİ-nin vahid energetika sistemi var idi. Bəzi yerlərdə elektrik stansiyası var idi, amma bəzi
yerlərdə yox idi. Ancaq vahid sistem olduğuna görə, SSRİ-nin bir yerində olan böyük elektrik stansiyasının
istehsal etdiyi enerji başqa yerlərə də verilirdi. Yəni burada bir problem yox idi.
Biz onda Sovetlər İttifaqının tərkibində idik. Ancaq indi müstəqilik. İndi bizə heç kəs elektrik enerjisi vermir.
Versə də, ona gərək nə qədər pul ödəyək, vəsait ödəyək. Bax, buna görə də biz o proqramı hazırladıq, həyata
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keçirdik və o proqramın tərkib hissəsi, demək olar ki, vacib bir hissəsi də Kür çayının üzərində su elektrik
stansiyaları yaratmaq idi.
Keçmişdə, 50–54-cü illərdə ilk dəfə Azərbaycanda Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası yaradıldı. O, bizim
həyatımızda böyük hadisə oldu. Onda Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatı indiki kimi deyildi. İlk dəfə belə
bir su elektrik stansiyasının yaradılması, təbii ki, möcüzə kimi bir şey idi. Amma ondan sonra biz həmin Kür
çayının üzərində – dünən mən getmişdim – Şəmkir Su Elektrik Stansiyasını yaratdıq. Onun gücü
Mingəçevirdəki su elektrik stansiyasından bir xeyli çoxdur.
Bəli, o vaxt proqram belə idi ki, Şəmkir rayonunun ərazisində, Kür çayının üzərində elektrik stansiyası
tikilsin. Ondan sonra Kürün axarlı yerində Yenikənd Su Elektrik Stansiyası tikilsin. Tovuz rayonunun ərazisində
də bir su elektrik stansiyası tikilsin və bunlar ucuz elektrik enerjisi istehsal edərək Azərbaycanı elektrik enerjisi
ilə təmin etsinlər.
Bu proqramın, demək olar ki, müəllifi, bu işləri başlayan mənəm. Ona görə o vaxt bu işləri başlayandan sonra
da bir çox tədbirlər gördüm və onların bir hissəsini həyata keçirdik. Ancaq bilirsiniz ki, sonra mən
Azərbaycandan ayrıldım. Doğrudur, mən Moskvada işləyən zaman bu işlərə tam nəzarət edirdim. Çünki bütün
bu işlər mərkəzin, yəni sovet hökumətinin, mərkəzi hökumətin köməyi, vəsaiti olmadan həyata keçirilə
bilməzdi. Ona görə ki, o illər bütün elektrik stansiyalarının tikintisi ancaq SSRİ büdcəsindən təmin olunurdu,
Energetika Nazirliyi vardı, ona ayrılan büdcədən təmin edilirdi.
Mən də Moskvada həm Siyasi Büronun üzvü, həm də Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olduğuma görə
səlahiyyətlərim var idi ki, o işlərin davam etdirilməsi üçün vəsait ayrılmasını təmin edək və ayrı-ayrı tədbirlər
görək. Bəlkə də bu sahədə mənim Moskvadakı imkanlarım Bakıda işlədiyim dövrdəkindən daha çox idi. Bunları
da mən etdim.
Ancaq ondan sonra mən, bilirsiniz ki, bir neçə il tamamilə işdən də ayrıldım, uzaqlaşdım. Sonra Naxçıvanda
yaşadım. 1993-cü ildə Bakıya döndüm – siz tələb elədiniz, xalq tələb elədi, mən də gəldim. Amma bizim
qurduğumuz proqramlar o vaxt dayanmışdı, yaratdığımız elektrik stansiyalarının bəziləri də bərbad vəziyyətə
düşmüşdü.
Ona görə də mən imkan tapıb bu işləri davam etdirmək qərarını qəbul etdim. 1994-cü ildə Yenikənd Su
Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün – biz onun tikintisinə 70-ci illərin sonu – 80-ci illərin əvvəlində
başlamışdıq, ancaq az bir iş görülmüş, sonra dayandırılmışdı – vəsait əldə etdik. Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankından 53 milyon dollar vəsait aldıq və Yenikənd Su Elektrik Stansiyasını tikib qurtardıq. İndi o,
elektrik enerjisi verir. Demək, indiyə qədər aldığımız elektrik enerjisinə əlavə olaraq 115 meqavat enerji alırıq.
Dünən mən o elektrik stansiyasının açılışına getmişdim. Çox məmnun oldum ki, vaxtilə – 1979-cu ildə
mənim qəbul etdiyim qərarımın həyata keçirilməsini, gec də olsa, Allah mənə nəsib edibdir. Mən bunu etdim.
Yəni bunu göydən Allah göndərməyib, çalışıb sona çatdırmışıq.
Getdim ki, Şəmkir Su Elektrik Stansiyasının vəziyyətinə baxım. Orada, Şəmkir rayonunda Kür qəsəbəsi var.
Vaxtilə yaratdığımız o stansiya da yaxşı işləyir, dediyim kimi, Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasından daha çox
elektrik enerjisi verir.
İndi bizim qarşımızda Tovuz Su Elektrik Stansiyasını tikmək durur. O da təxminən Mingəçevir Su Elektrik
Stansiyası həcmində elektrik enerjisi verə bilər. Dünən orada mütəxəssislərdən soruşdum – buna 200 milyon
dollar vəsait gərəkdir. Bunu axtarmaq, tapmaq lazımdır. Bu işləri biz davam etdiririk.
Bir sözlə, bu çətin dövrdə Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirərək, onun əsas sahəsi olan energetikanı
təmin etməyə çalışırıq və çalışacağıq.
Bu gün isə mən Gəncədə olmaq fikrindəyəm. Təbiidir ki, ilk öncə Nizaminin məqbərəsinə gəlmişəm. Siz də
buraya toplaşmısınız. Ancaq siz nə üçün buraya gəlmisiniz – mən bunu bilmirəm.
Y e r d ə n s ə s: Hörmətli Prezident, bu məqbərənin də müəllifi Sizsiniz. Nizaminin 840 illiyi münasibətilə
qərar verdiniz, o vaxt pul ayrıldı ki, məqbərə tikilsin və tikildi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu doğru deyirsən. Amma bu məqbərənin tarixi böyükdür. İlk dəfə burada, Nizami
Gəncəvinin qəbri üzərində Abidə 1948-ci ildə tikilibdir. O vaxtlar Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi
keçirilirdi. Ancaq o vaxt yaranmış məqbərə Nizamiyə layiq deyildi. İkincisi, siz yəqin xatırlayırsınız, gəncəlilər
bilir ki, burada yaxınlıqda gil-torpaq kombinatı tikildi. Kombinatın işləməsi üçün əsas xammal alunit idi,
texnologiyası da çox yüksək səviyyəli deyildi. Ona görə də orada – gil-torpaq kombinatında alunitin işlədilməsi
zamanı toz çıxırdı və Nizami Gəncəvinin məqbərəsini də toz basırdı. Xatirinizdədirmi?
Bu bizi narahat edirdi. 70-ci illərdə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman bir çox ziyalılarımız –
şairlərimiz, alimlərimiz gəlib Nizami Gəncəvinin məqbərəsini belə halda görəndə mənə bir neçə təklif verdilər.
Təkliflər ondan ibarət idi ki, Nizami Gəncəvinin qəbrini başqa yerə köçürmək lazımdır. Bu, ziyalıların
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xatirindədir.
Mən çox fikirləşdim ki, axı necə ola bilər? 800 il bundan öncə bizim dahi şairimiz Nizami Gəncəvini burada
torpağa veriblər. 800 ildən artıqdır ki, bu torpaqdadır, bu yerdə yatır. İndi onu narahat edib başqa bir yerə
köçürmək nə qədər düzgün olar? Eyni zamanda bizim ziyalılarımız – şairlərimiz, mədəniyyət xadimlərimiz
mənə sübut edirdilər ki, əgər köçürmək mümkün deyilsə...
Özlüyündə köçürmək çətin bir şey deyildi, texniki və ya maliyyə cəhətdən elə bir problem yox idi. Amma
mənəvi baxımdan, tarixi-mənəvi baxımdan bu, nə qədər düzgün ola bilərdi? Ona görə bu məsələ məni çox
düşündürürdü. Bir neçə il bu işlə məşğul olmuşdum. Hər il də ziyalılarımız dəstə-dəstə gəlib mənə deyirdilər ki,
gedib Gəncədə Nizaminin məqbərəsini elə görürük, ürəyimiz ağrıyır.
Doğrudan da, bax, oradan buranı toz vururdu və qurtarmaq bilmirdi. Təbiidir ki, həmin gil-torpaq kombinatını
Nizaminin qəbrinin yanında tikən adamlar böyük tarixi səhv buraxıblar, böyük günah eləyiblər. Gəncənin ətrafında
nə qədər istəsən yer var, onu harada istəsəniz tikmək olardı. Onu yaradanlar da bilirdilər ki, bu istehsal elədir ki, toz
buraxır. Onu bizim ən böyük, ən müqəddəs tarixi abidəmiz olan Nizami Gəncəvinin qəbrinin, məqbərəsinin yanında
yerləşdirmək, mən deyərdim ki, vaxtilə mənəvi cinayət olmuşdur. Bu iş 50-ci illərin axırında başlanıbdır. O vaxt
yaşayan adamlar yəqin ki, bunu bilirlər.
Bəli, bu iş 50-ci illərin sonunda başlanıbdır. Çünki mən 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçiləndə bir tərəfdən,
gil-torpaq kombinatı hələ tikilirdi, digər tərəfdən də, onun tikilib istismara verilmiş hissəsi yaxşı işləmirdi və bu da
bizim üçün ən böyük problem idi. Mən Moskvadan, başqa yerlərdən nə qədər mütəxəssis dəvət edirdim. Çünki bu
bizim üçün yeni bir istehsal sahəsi idi, bizim adamlar bunu o qədər də yaxşı bilmirdilər. Burada işləyənlərin
əksəriyyəti də azərbaycanlılar deyildi. Gəncəlilər bilər, son vaxta qədər oranın direktoru Yamov idi. Çünki yerli
mütəxəssis tapılmırdı ki, bu işi aparsın.
Mən kombinatın tikilib qurtarması, xüsusən yeni texnologiya ilə, boksit xammalı ilə işləməsi üçün o illər nə
qədər əziyyət çəkmişəm, nə qədər işlər görmüşəm. Bunu hesablamaq da mümkün deyildir.
Bir halda ki, bu gün siz burada yığışmısınız, mən də keçmiş dərdlərimi deyirəm. Bu bizim üçün bir dərd
olmuşdur. Yenə də deyirəm, belə böyük müəssisəni, bu cür texnologiyası, məhsulu olan müəssisəni gətirib
Nizami Gəncəvinin qəbrinin, məqbərəsinin yanında tikmək tarixi, mənəvi cinayət olmuşdur. Ancaq nə etməli?
O vaxt gərək ya bu müəssisəni dağıdaydıq – bu da mümkün deyildi, çünki Sovet İttifaqının böyük
tikintilərindən biri idi – ya da, deyirdilər ki, əgər bu mümkün deyilsə, tədbir görün, Nizami Gəncəvinin
məqbərəsini başqa yerə köçürək.
Onu da etmək mümkün deyildi, bunu da etmək mümkün deyildi. Biz neçə illər bu əziyyəti çəkdik. Sonra
burada texnologiya dəyişildi, əsasən boksitə keçildi. İndi yenə alunit gəlir, ya yox?
Y e r d ə n s ə s: İndi boksit işlədilir. Sizin vaxtınızdan yandırma kükürdlə oldu, tozun miqdarı təxminən
1000 dəfə azaldı. Amma buna baxmayaraq, orada yenə tozlu proses var. Orada iki filtr sistemi var, onları
dəyişdirsələr, tozu bir neçə dəfə də azaltmaq olar və şəhərə, ekologiyaya bu qədər zərər dəyməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, ümumiyyətlə, ekologiya nöqteyi-nəzərindən Gəncə şəhərinin gözəl iqlimi,
təbiəti var. Bu tozun olması onun üçün zərərlidir. Amma müəssisə lazım idi. Çünki o vaxt alunit yatağının
açılması böyük bir hadisə idi. Məsələn, mən 1970-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri olanda kombinatın işi ilə
məşğul olarkən gedib SSRİ hökumətindən çox şeylər xahiş edirdim. Narazılığımı da bildirirdim ki, nə üçün
belədir. Rəhmətlik Kosıgin – o, uzun müddət SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri olmuşdu, Stalinin vaxtında da
işləmişdi – mənə belə bir hadisə danışmışdı və bu həqiqətdir. Deyirdi ki, 50-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri
Mircəfər Bağırov Stalinin yanına gəldi, Daşkəsəndən gətirdiyi aluniti göstərdi ki, Azərbaycanda belə faydalı
qazıntı var, bundan istifadə etmək lazımdır.
Təbiidir ki, o vaxt, müharibədən sonra SSRİ-nin ağır dövrü idi. Belə məhsula ehtiyac var idi. Çünki alunitdən
alüminium oksidi, ondan da alüminium alınırdı. Alüminiuma da çox böyük ehtiyac var idi.
Kosıgin o söhbətin şahidi olmuşdur. Xatırlayırdı ki, Stalin məni çağırdı və dedi ki, bu işlə məşğul ol. Çünki
mən gedib şikayətlənəndə ki, bu, Azərbaycana, ekologiyaya, təbiətə zərər vurur, o mənə dedi ki, özünüz
günahkarsınız. Deyirəm ki, kim günahkardır? Deyir ki, mənim xatirimdədir, 1950-ci illərin əvvəlində – deyəsən,
1950 və ya 1951-ci ildə idi – Mircəfər Bağırov Moskvaya, Stalinin yanına gəlib böyük təmtəraqla aluniti
göstərdi və sübut etdi ki, orada böyük bir kombinat tikmək olar. O da mənə tapşırdı, biz də başladıq tikməyə.
Yəni bunlar tarixi səhvlərdir. Təbiidir ki, alunit bizim faydalı qazıntıdır və ondan istifadə etmək lazım idi – buna
indi, 50 il keçəndən sonra da mənim etirazım yoxdur. Ancaq bilmək lazım idi ki, o vaxt bugünkü texnologiya da
yox idi. Bunu harada yerləşdirməyi də bilmək lazım idi. Şəhərin yaxınlığında yerləşdirmək olmazdı. Elə yerlər var
ki, orada yerləşdirmək olardı. Ancaq yaxınlıqda da yerləşdirməli olsaydılar, hər halda, onu Nizaminin qəbrinin
yanında yerləşdirmək olmazdı.
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Belə səhvlər buraxılmışdır. Mən bu işlərlə məşğul olmağa məcbur olmuşam. Birincisi, 1969-cu ildən bunun
tikilməsi ilə məşğul olmuşam. Həmin Yamova nə qədər töhmətlər vermişəm. İkincisi, texnologiyanın boksitə
keçirilməsi ilə məşğul olmuşam. Boksiti Qvineyadan alırdıq. Azərbaycanın bütün böyük müəssisələri kimi, bu
da mənim üçün doğmadır. Biz bunlarla illərlə, aylarla məşğul olmuşuq.
Ancaq yenə də deyirəm, bu bizi narahat edirdi. İndi müəssisənin dayanması, yəni tam gücü ilə işləməməsi,
əlbəttə ki, zərərdir. Çünki vaxtilə burada çox insanlar işləyib, pul qazanırdılar. İndi bu iş yerləri itirilibdir. Hələ
bir qisim iş yeri var, mən bu gün oraya gedəcəyəm. Ancaq eyni zamanda, indi toz yoxdur, bunu da bilmək
lazımdır. Görürəm ki, bura da tərtəmizdir. Yəqin ki, mən gəldiyimə görə təmizləməmisiniz, həmişə belə
təmizdir. Elədirmi?
Bilirsiniz, biz çətinliklərə dözəcəyik, orada lazımi tədbirlər görəcəyik, buna şübhəniz olmasın. Bunun üçün
zaman lazımdır. Amma Nizaminin məqbərəsini qorumaq bizim müqəddəs vəzifəmizdir. Siz də bunu etməlisiniz,
biz də etməliyik. Gərək elə olsun ki, indiki nəsil də, gələcək nəsil də vaxtilə buraxılmış səhvləri buraxmasınlar.
Mən bu gün böyük hisslərlə Nizaminin məqbərəsini bir daha ziyarət etdim. Onu da sizə deyə bilərəm ki,
Nizaminin 800 illiyi 1948-ci ildə keçirilmişdi. Amma 840 illik yubileyini mən böyük təntənə ilə keçirdim, yəni
bu tədbiri həyata keçirməyə nail oldum. O vaxt buna da imkan vermirdilər. Mən Moskvada Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin qarşısında bu məsələni qaldıranda – çünki onlarsız bu işi görə bilməzdik –
dedilər ki, «840 il yuvarlaq rəqəm deyildir. 800 illiyi qeyd eləmisiniz, 850 illik də ola bilər. Amma 840 olmaz,
çünki sonra deyəcəksiniz ki, 845, nə bilim, 847». Xatirimdədir, Mərkəzi Komitənin ikinci katibi var idi –
Suslov, Brejnevin dövründə ikinci katib idi – mənə dedi ki, bu, mümkün deyildir.
Mən isə dedim ki, siz Nizami Gəncəvini tanıyırsınızmı? Dedi ki, tanıyıram, yaxşı tanıyıram – Suslov keçmiş
işçi idi, Stalinin yanında da işləmişdi, 1948-ci ildə onun yubileyinin keçirilməsindən də xəbərim var. Dedim,
yəqin ki, tamam xəbəriniz yoxdur. Nizami Gəncəvi elə dahidir ki, onun nəinki 840 illiyini, onun yubileyini hər
il keçirmək lazımdır.
Beləliklə, biz buna nail olduq, o vaxt Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyini keçirdik. Azərbaycanda, sonra
Moskvada çox təntənə ilə keçirdik. O vaxt, yubiley ərəfəsində də qərar verdik ki, buradakı məqbərə yenidən
qurulsun, Nizamiyə layiq bir səviyyəyə çatdırılsın.
Mən məmnunam ki, bunu etdik. Amma indi içərisinə də, çölünə də baxanda hesab edirəm ki, bundan da yaxşı
edə bilərdik. Güman edirəm, əgər vaxt çatsa, biz bunu edəcəyik. Amma vaxt çatmasa, gələcək nəsillər bu
məqbərəni bundan da gözəl edəcəklər. Mənim buna şübhəm yoxdur.
Bütün Azərbaycan xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir. Ancaq gəncəlilər xüsusi iftixar hissi keçirirlər.
Birincisi, ona görə ki, Nizami gəncəlidir, Gəncənin adını dünyada məşhur edibdir, bu torpaqda yaşayıbdır, bu
torpaqda yazıbdır. Onun yazdığı əsərlər bütün dünyada məşhurdur. Təsəvvür edin, 850 il bundan öncə bu qədər
böyük əsərlər yaratmaq!.. Bu əsərlər təkcə şeirdən ibarət deyildir, onların hər birində böyük elm var, böyük
fəlsəfə, dahi fikirlər var. Buna görə onun əsərləri də yaşayır, özü də yaşayır.
Nizaminin xatirəsinə mənim bir xidmətim də olubdur. İndi burada fürsətdən istifadə edib onu da demək
istəyirəm. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin bir qismini 1948-ci ildə onun 800 illik yubileyi keçiriləndə rus dilinə
tərcümə etmişdilər. Biz onun 840 illik yubileyini keçirəndə əsərlərinin tamamilə rus dilinə tərcümə olunması və
Moskvada – əgər burada ədəbiyyatçılardan varsa, bilirlər, Moskvada «Xudojestvennaya literatura» nəşriyyatı
var idi. O, ən yüksək səviyyəli, tarixi şəxsiyyətlərin kitablarını nəşr edirdi – böyük tirajla nəşr olunması barədə
qərar qəbul etdik.
Bu asan bir iş deyildi. Mən buna da nail oldum, bu qərar da qəbul edildi. Ancaq elə oldu ki, bu qərar həyata
keçirilənə qədər mən Bakıdan Moskvaya işə keçdim. Təbiidir ki, orada da mənim səlahiyyətlərim böyük idi. Bu
işə nəzarət etdim və Moskvada «Xudojestvennaya literatura» nəşriyyatında Nizami Gəncəvinin beş cilddən
ibarət poemalarının çox nəfis şəkildə nəşr edilməsinə nail oldum.
Bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki Nizamini biz tanıyırıq, Şərq ölkələri tanıyır. Amma lazımdır ki, Avropa da
yaxşı tanısın. Avropada da tədqiqatçılar tanıyırlar, bir çox kitabxanalarda onun kitabları var. Ancaq rus dili böyük
dil, Rusiya böyük ölkə olduğuna görə – o vaxtlar biz Sovet İttifaqının tərkibində idik – bu əsərlərin rus dilində
yaxşı, yəni yüksək səviyyədə nəşr olunması o vaxt bizim üçün böyük bir nailiyyət, böyük bir hadisə idi.
Mən qürur hissi keçirirəm ki, Nizaminin yolunda az iş görməmişəm. Onun xatirəsini əbədiləşdirmək, irsinin
daha da təbliğ olunması, yayılması üçün, kitablarının nəşri üçün çox iş görmüşəm. Buna görə də mən Nizami
Gəncəvinin qarşısında öz borcumu yerinə yetirmişəm.
Ancaq mən hesab etmirəm ki, bütün borclarımı qaytarmışam. Mən hələ çox illər yaşayacağam və bütün
borclarımı da yerinə yetirəcəyəm. Yəni açıq desək, mənim borcum yoxdur. Amma borcum olmasa da, nə qədər
ki, çalışıram, xalq mənə etimad göstərir, xalq, millət, ölkə, dövlət, doğma torpaq qarşısında o qədər də özümü
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borclu hesab edirəm.
Sizinlə bu gün burada görüşməkdən çox məmnunam. Doğrudur, mən Daşdəmirovu tənqid etdim. Ancaq
görünür ki, onun fikri belə deyildi. Onun planında yox idi ki, burada söhbət eləyək. Planı belə idi ki, birlikdə
gəlib buraya əklil qoyaq. Amma mən isə bu fürsətdən istifadə edib sizinlə belə səmimi söhbət apardım, ürək
sözlərimi dedim. Mən bu gün buradayam, yəqin ki, sizinlə hələ görüşəcəyik. Sağ olun, hamınıza cansağlığı,
bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Heydər Əliyevin Gəncə şəhər sakinləri ilə söhbəti
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz harada işləyirsiniz?
Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının Müəllimləri: Cənab Prezident, Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında
işləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz hamınız müəllimsiniz?
M ü ə l l i m l ə r: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə dərsi deyirsiniz?
M ü ə l l i m l ə r: Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın təşkili, marketinq, təbiət dərsləri deyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Gəncənin gözəl qızları var. Gəncə qızları həmişə gözəl olublar. Təsadüfi
deyil ki, Nizami Gəncəvi həmişə gözəlliyi vəsf edibdir. O vaxt da yəqin belə gözəl qızlar varmış ki, Nizami
Gəncəvi onlardan ilham alıb o cür əsərlərini yazıbdır.
Gəncə 2 nömrəli uşaq xəstəxanasının H ə k i m l ə r i ölkəmizin rəhbərinə yaxınlaşaraq dedilər:
Cənab Prezident, bizim yurdumuza xoş gəlmisiniz!
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Harada işləyirsiniz, nə iş görürsünüz?
S ə h i y y ə i ş ç i l ə r i: 2 nömrəli uşaq xəstəxanasında həkim işləyirik. Hamımız Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvüyük. Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirik ki, bizi yada salıb gəlmisiniz. Siz
bizim dayağımızsınız. Ömrünüz uzun olsun. Biz həmişə Sizinləyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Çox gözəl.
G ü l ü ş G ö z ə l o v a: Cənab Prezident, mən Milli Olimpiya Komitəsinin Gəncə regionu üzrə
nümayəndəsiyəm. Biz İlham müəllimlə fəxr edirik. Biz, Gəncə idmançıları var gücümüzlə çalışırıq ki, 2000-ci
ildə Sidneydə keçiriləcək olimpiya oyunlarından ölkəmizə fəxrlə medal gətirək, Sizi, İlham müəllimi sevindirək.
Biz həmişə Sizinlə fəxr edirik.
O f e l y a T a h i r o v a (Goranboy rayonu Borsunlu kənd sakini, şəhid bacısı) : Yoldaş Əliyev, yoldaş
Əliyev!
H e y d ə r Ə l i y e v: O kimdir, gəlsin bura. Onu bura gətirin.
O f e l y a T a h i r o v a: Yoldaş Heydər Əliyev, Sizdən kömək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə olub, bacı?
O f e l y a T a h i r o v a: Goranboy rayonundan gəlmişəm. Üç uşağımın və mənim gözümün qarşısında,
yatdığımız evin içində yoldaşımı qətlə yetiriblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə vaxt ediblər?
O f e l y a T a h i r o v a: Doqquz aydır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doqquz ay bundan qabaq?
O f e l y a T a h i r o v a: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bacı, narahat olma. Mən göstəriş verəcəyəm. Dilarə xanım Seyidzadə mənim
köməkçimdir, onunla əlaqə saxlayarsan. Mən göstəriş verəcəyəm. Dilarə xanım, sən də onunla əlaqə
saxlayarsan.
O f e l y a Ta h i r o v a: Kömək olmasa, Sizi yenə görəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kömək olar. Çalışaram. O qətli edənlər tapılmayıblar?
O f e l y a T a h i r o v a: Xeyr, tapılmayıbdır. Üç körpə uşaq, bir də özüm qalmışam. Uşaqlarım xəstəliyə
tutulubdur. Onun günahı nədir? Mən ərimin günahını bilmək istəyirəm. Başqa heç nə istəmirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bacım, indi nə edək, kim qətl edib, onu tapmaq lazımdır.
O f e l y a T a h i r o v a: Yoldaş Heydər Əliyev, onun günahı nə idi?!
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, öyrənərlər. Amma o qətli edən cinayətkardır, təbiidir. Darıxmayın.
O f e l y a T a h i r o v a: Bir ata kimi, balalarıma kömək əlinizi uzadın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, yaxşı.
Daha mənə bir sözünüz varmı?
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S a k i n l ə r: Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq.
Z a u r H ü m b ə t o v (Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının müəllimi): Hörmətli Prezident, Siz akademik Validə xanım Tutayuqu tanıyardınız. Siz onun əməyinə çox böyük qiymət vermisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Validə xanım Tutayuq.
Z a u r H ü m b ə t o v: Bəli, Siz ona yaşıllaşdırma haqqında tapşırıq vermişdiniz. O mənim müəllimim
olubdur. Buranın yaşıllaşmasında akademiyamız müəyyən işlər görmüşdür. İndi çalışacağıq buranı daha da
yaşıllaşdıraq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Bu yaşıllaşdırma məsələsi mənim həyatımda ən birinci məsələlərdən
biridir. Siz görürsünüz, Bakını necə yaşıllaşdırdıq.
Z a u r H ü m b ə t o v: Bəli, akademik Həsən Əliyevin böyük xidmətləri olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən 70-ci ildən bu işə başlamışam. İndi, əlbəttə ki, buranın ətrafı gərək yaşıllaşsın.
Yəqin ki, burada bu məsələ zəif gedir.
Z a u r H ü m b ə t o v: Cənab Prezident, diqqət göstərirlər. Biz özümüz də çalışırıq. Ancaq mən istəyirdim
Sizin yadınıza salım – Siz mənim müəllimimə o vaxt çox böyük qiymət vermişdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən Validə xanımı yaxşı tanıyırdım. O çox böyük bir alim idi, ona böyük
hörmətim var idi. Allah ona rəhmət eləsin!
Mən Naxçıvanda orta məktəbdə oxuyanda Validə xanımın böyük qardaşı Murad Tutayuqu mənim fizika müəllimim
olubdur.
Z a u r H ü m b ə t o v: Bəli, Validə xanım söyləyirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Murad Tutayuq çox yaxşı bir müəllim idi. Əlbəttə, onda mən Validə xanımı
tanımırdım. Mən gənc idim. Orta məktəbi 16 yaşında bitirmişəm. Amma 16 yaşına qədər biz üç il fizika
keçirdik – onu Validə xanımın qardaşı Murad Tutayuq aparırdı və mənə də çox yaxşı təhsil verdi. Çünki fizika,
riyaziyyat, başqa elmləri, ümumiyyətlə, mən hamısını yaxşı öyrənmişdim. Amma onları daha da yaxşı bilirdim.
Z a u r H ü m b ə t o v: Cənab Prezident, Validə xanım o vaxt Sizin fenomenal qabiliyyətiniz haqqında biz
aspirantlara söyləyirdi. O Sizinlə görüşəndə Sizə 11 kitab bağışlayıbdır. Akademiyanın yubileyində Siz çıxış
edəndə onun haqqında demisiniz ki, Validə xanım 11 kitab yazıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli... Yaxşı, başqa sözünüz varmı?
S a k i n l ə r: Sizə cansağlığı arzulayırıq. Allah Sizi xalqımızın üstündən əskik eləməsin. Çox razıyıq.
Cənab Heydər Əliyevə eşq olsun!
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GƏNCƏDƏKİ "N" HƏRBİ HİSSƏSİNİN ŞƏXSİ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
24 may 2000-ci il
Əziz əsgərlər, zabitlər, Azərbaycan Ordusunun qəhrəman döyüşçüləri!
Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və sizə, Azərbaycan Ordusunun bütün əsgər və zabitlərinə bu şərəfli
işinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Ordusu, ölkəmizin Silahlı Qüvvələri müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas sütunlarından
biridir. Azərbaycan Ordusu ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ağır, çətin, eyni zamanda çox
şərəfli yol keçmişdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman respublikamızın nizami ordusu yox idi.
Azərbaycan bir neçə il idi ki, Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində hərbi münaqişəyə qoşulmuşdu,
torpaqlarımızı qorumaq uğrunda döyüşürdü və onu müdafiə edirdi. Ancaq bilirsiniz ki, bunlar hamısı pərakəndə
xarakter daşıyırdı.
Təəssüflər olsun ki, 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başlayan zaman bu
təhlükənin respublikamıza böyük zərərlər gətirəcəyini anlamalıdırlar. Ermənilər Azərbaycan torpağı olan Dağlıq
Qarabağı ələ keçirmək üçün uzun illər müxtəlif üsullara əl atmışdılar, ancaq buna nail olmamışdılar. Nəhayət,
1988-ci ilin əvvəlində yeni bir təxribat həyata keçirib münaqişəni başlamışlar. Ermənilər bu münaqişəyə
hazırlaşarkən müəyyən silahlı dəstələr yaratmışdılar. Təəssüf ki, bu təhlükə Azərbaycan tərəfindən lazımi
dərəcədə, bəlkə də tamamilə qiymətləndirilməmiş, ona görə də heç bir hazırlıq işləri görülməmişdi.
Azərbaycanın igid, mərd övladları hərbi hazırlığı, silahı olmadan, əlinə keçən silahla, vasitə ilə torpaqlarımızı
Ermənistanın təcavüzündən qorumağa çalışmışlar.
Təbiidir ki, belə bir vəziyyətdə güclər, qüvvələr bərabər olmamışdır. Bunun da nəticəsində və bir çox
başqa səbəblərə görə Ermənistan təcavüzkarları Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edənə qədər
torpaqlarımızın bir qismini işğal etmiş, Dağlıq Qarabağı tamamilə öz idarəsi altına keçirmiş, Dağlıq Qarabağda
olan azərbaycanlıların əksəriyyətini zorla çıxarmışlar. Nəhayət, Dağlıq Qarabağın qorunması üçün ən vacib qala
– Şuşa qalası 1992-ci il may ayının 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur.
O vaxt, 1992-ci ildə Azərbaycanda ordu yaradılması prosesi başlanmışdır. Ancaq bu proses çox bacarıqsız
aparılmışdır. Bəzi silahlı dəstələr, insanlar torpaqlarımızın müdafiəsində qəhrəmanlıqla vuruşmuşdular. Lakin
bəzi silahlı dəstələr bir sıra cinayətkar qüvvələrin əlinə keçərək torpaqlarımızı qorumaq əvəzinə ayrı-ayrı
şəxslərə xidmət etmişdir. Ona görə də müstəqil Azərbaycan dövlətinin nizami ordusunun yaranması ağır və
gərgin dövrdə olmuş, bir çox maneələrlə, çətinliklərlə rastlaşmışdır.
O vaxtkı vəziyyət Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumdur. Bu gün mənim qarşımda sırada duran zabitlərin,
əsgərlərin əksəriyyəti o dövrü yaşayıbdır. Yəni hamısı o dövrü yaşayıb və həmin dövrün ağır vəziyyətini bilir və
unutmayıbdır.
Ölkəmizdəki belə ağır vəziyyətə və bəzi başqa səbəblərə görə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan
torpaqlarının bir hissəsini işğal etməyə nail olublar.
Azərbaycanda milli, nizami ordunun qurulması, demək olar ki, 1993-cü ilin noyabr ayından başlanmışdır.
Mən bu gün məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, o vaxtdan indiyə qədər keçən dövr ərzində Azərbaycanda
ordu qurulmuş, yaranmış, güclənmiş, inkişaf etmişdir. Bu gün müstəqil Azərbaycanın dövlət mənafelərini,
ölkəmizin dövlətçiliyini, torpaqlarını qorumağa və işğal olunmuş ərazilərimizi azad etməyə qadir ordumuz
vardır.
Bu illər Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin, ordumuzun zabit heyətinin tərkibi keyfiyyətcə dəyişmiş və
onların bilik, peşəkarlıq keyfiyyətləri yüksəlmişdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, ordumuzda hərbi işi
bilən, peşəkar keyfiyyətlərə malik olan və Azərbaycanın dövlətçiliyinə sadiq olan komandan, zabit korpusumuz
var. Bu, ordumuzun onurğa sütunudur. Bu, ordumuzun əsasını təşkil edir və ordumuz təşkilatlanıbdır. İndi hər
bir birləşmə, hər bir hissə öz yerini, vəzifəsini bilir və öz şərəfli borcunu yerinə yetirmək üçün lazım olan
imkanlara malikdir.
Ordumuzda nizam-intizam yaranıbdır. Ordu, hansısa silahlı qüvvə nizam-intizamsız heç bir şeyə nail ola
bilməz. Hərbi xidmətin əsas şərtlərindən biri nizam-intizamdır, hər bir əsgərin, zabitin, hər bir hərbi
qulluqçunun nizamnaməyə, Konstitusiyaya, Azərbaycanın dövlətçiliyinə sədaqətidir, bu əsas sənədlərdən irəli
gələn nizam-intizam qaydalarına riayət etməsidir.
Bu sahədə nöqsanlar da var, hər şey biz istədiyimiz kimi deyil. Ancaq orduda əsasən yaxşı səviyyədə
nizam-intizam yaranıbdır. İndi vəzifə ondan ibarətdir ki, nöqsanlar aradan qaldırılsın, hər bir zabit, hər bir əsgər
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öz müqəddəs borcunu, vəzifəsini yaxşı dərk edə bilsin və ordumuzda, onun hər bir hissəsində – ən kiçik
hissədən tutmuş, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə qədər – dəmir intizam yaransın.
Bu, əsas şərtlərdən biridir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi vətəndaşlarımızın dövlətçiliyə, millətimizə,
xalqımıza, Azərbaycanın Konstitusiyasına sədaqətindən ibarətdir. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının
borcudur. Bu, hərbi qulluqçunun, əsgərin, zabitin, silahlı qüvvələrdə xidmət edən hər bir azərbaycanlının da
müqəddəs borcudur.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi, hərbi hissələrin, birləşmələrin komandanları, bütün zabit heyəti bu
sahədə fəaliyyətini gücləndirməli və lazımi təhsil, tərbiyə işlərini, təbliğat tədbirlərini həyata keçirərək, hər bir
əsgərin, zabitin, hər bir hərbi qulluqçunun doğma torpağa, Vətənə, müstəqil Azərbaycan Respublikasına,
dövlətimizə sədaqət ruhunda işləməsini və yaşamasını təmin etməlidirlər.
Hərbi xidmət şərəfli işdir. Bu peşə dünyada olan bütün peşələrdən şərəflidir – Vətəni, xalqı, torpağı
qorumaq peşəsidir. Əziz əsgərlər, zabitlər, hərbi qulluqçular, ona görə də siz yüksək hörmətə layiqsiniz. Çünki
siz özünüzü bu müqəddəs, şərəfli peşəyə həsr etmisiniz və həsr edəcəksiniz.
Azərbaycanın zabit heyəti gərək öz şəxsi hazırlığını günü-gündən təkmilləşdirsin. Bu gün əldə olunan
nailiyyətlər təbiidir ki, göz qabağındadır. Ancaq biz bununla heç vaxt qane ola bilmərik. Hələ dünya
standartlarına çatmaq üçün, ordumuzu istənilən səviyyəyə qaldırmaq üçün Azərbaycan Ordusunun zabit heyəti
bundan da keyfiyyətli, bacarıqlı, bilikli, rəşadətli, sədaqətli olmalıdır.
Mən bu gün sizi – Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün zabitlərini bu vəzifələrin şərəflə icrasına
çağırıram. Mənim sizə əmrim, tövsiyəm bundan ibarətdir. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz Ali Baş
Komandanın bu əmrini, tövsiyələrini ardıcıl surətdə yerinə yetirməyə çalışacaqsınız.
Azərbaycanda əsgərlik xidmətinin vaxtı indi çox da uzun deyildir. Ordu sıralarına bir il altı ay müddətinə
gəlmiş hər bir Azərbaycan övladını, gənci, əsgəri zabitlər gərək tamamilə hazırlasınlar. Bir il altı ay ərzində
görək onlar hərbi peşəyə alışsınlar. Hərbi peşəni mənimsəsinlər, döyüş qabiliyyətinə malik olsunlar. Onlar həm
orduda xidmət etdikləri zaman, həm də ordudan tərxis edildikdən sonra lazım olarsa yenidən orduya çağırılanda
Azərbaycan dövlətinin torpaqlarını, ölkəmizin müstəqilliyini qorumaq üçün gərək özlərini peşəkar hərbçi kimi
göstərə bilsinlər və üzərilərinə düşən vəzifəni yerinə yetirsinlər.
Dünyada hərbi peşə indi təkcə insanların şəxsi gücündən, fiziki imkanlarından asılı deyildir, müasir
silahlardan, müasir hərbi texnikadan onların istifadə etmək qabiliyyətindən asılıdır. İndi müasir dünya hər bir
ölkənin ordusuna, o cümlədən Azərbaycanın Ordusuna bu günün tələblərinə uyğun olan silah, sursat, hərbi
texnika və başqa vasitələr gətiribdir. Bunlarsız hərbi fəaliyyət göstərmək olmaz. Bunlarsız Azərbaycanın
torpaqlarını qorumaq mümkün deyildir. Ona görə də gərək hər bir zabit öz sahəsində bütün müasir silahları,
hərbi texnikanı mənimsəsin, ondan səmərəli istifadə etməyi bacarsın, beləliklə də ordumuzun gücünü, müdafiə,
döyüş qabiliyyətini artırsın.
Azərbaycan dövləti olaraq biz böyük problemlə rastlaşmışıq. Bu da ondan ibarətdir ki, Ermənistanın
Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunubdur. İşğal olunmuş torpaqlar dağıdılıb, viran edilibdir. İşğal edilmiş torpaqlardan bir
milyon soydaşımız zorla çıxarılıb, yerindən-yurdundan didərgin düşüb çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Bu, bizim Azərbaycan torpağına vurulan ən ağır yaradır.
Ancaq biz bu yaradan xilas olmalıyıq. Biz Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etməliyik. Biz
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməliyik, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz evinə,
yurduna, elinə-obasına qaytarmalıyıq, onlar üçün normal yaşayış şəraiti yaratmalıyıq. Bunlar hamısı böyük
vəzifələrdir. Bu vəzifələr Azərbaycan dövləti, hökuməti, xalqımız qarşısında, eyni zamanda ordumuz,
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri qarşısında durubdur. Bu vəzifələri biz hamımız birlikdə yerinə yetirməliyik.
Bilirsiniz ki, 1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində, yəni hərbi döyüşlərdə biz
atəşin dayandırılması haqqında saziş imzaladıq. Altı ildir ki, döyüşlər yoxdur, Azərbaycan xalqı atəşkəs
şəraitində yaşayır. Bu altı il müddətində bizim ordumuz daha da güclənib, döyüş qabiliyyətini artırıb və istənilən
vaxt döyüşə girib qalib olmağa qadirdir. Ancaq bildiyiniz kimi, biz məsələni ilk növbədə sülh yolu ilə həll
etməyə çalışırıq. Bu barədə sizə məlum olan danışıqlar aparılır. Müxtəlif istiqamətlərdə, müxtəlif vasitələrdən
istifadə edərək, biz Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını sülh yolu ilə azad etməyə və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etməyə çalışırıq. Altı il müddətində bu sahədə çox iş görülübdür. Birinci növbədə dünya
ictimaiyyətinin diqqəti bu problemə cəlb olunubdur. Dünyanın böyük ölkələrinin bu məsələnin həll olunmasında
iştirakı təmin edilibdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in, başqa təşkilatların nümayəndələri bu
məsələlərlə məşğul olurlar.
Bu məsələ ilə məşğul olmaq üçün ATƏT-in Minsk qrupu yaranıbdır. Minsk qrupunun vəzifəsi
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Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasından ibarətdir. Minsk qrupuna rəhbərlik edən
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa dünyanın ən güclü, ən qüdrətli dövlətləridir. Biz onlarla mütəmadi
iş aparırıq, onları bu məsələnin həll olunması üçün daha da fəal olmağa dəvət edirik, bunu onlardan tələb edirik.
Bu işlər bizi irəliyə aparır. Güman edirəm ki, biz bundan sonra da irəliyə gedəcəyik.
Sülh danışıqlarının bir hissəsi kimi keçən il, 1999-cu ildə Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan
prezidentinin bilavasitə görüşləri də olmuşdur. Bu görüşlər faydalı olmuşdur. Çünki biz təkbətək, üz-üzə
oturaraq öz mövqelərimizi açıq-aydın bildiririk və məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün müxtəlif yolları
müzakirə edirik. Təəssüflər olsun ki, oktyabr ayında Ermənistanda baş vermiş terror hadisələri bizim bu
danışıqlarımızı kəsdi. Ancaq bu danışıqlar davam edəcəkdir. ATƏT-in Minsk qrupunun rəhbərləri ilə bərabər,
onlarla birlikdə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin danışıqlarının davam etməsi məsələnin sülh yolu ilə
həll olunmasına bizi yaxınlaşdıracaq və inanıram ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq.
Ancaq bu, bizi, xalqımızı, Azərbaycanın vətəndaşlarını, o cümlədən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini də
heç də arxayın salmamalıdır. Onu da bilmək lazımdır ki, hər bir müstəqil dövlət daim öz ordusunu
təkmilləşdirir, öz ordusunu gücləndirir, öz ordusunu müasir səviyyədə saxlamaq istəyir. Bu o demək deyil ki, o
dövlətlər müharibə etmək istəyir. Sadəcə bu, ona görədir ki, hər bir dövlət öz dövlətçiliyini, öz torpaqlarını
müdafiə etməyə qadir olsun və lazım olsa döyüşlərə girişsin. Bu, tarix boyu hər bir dövlətin vəzifəsi olubdur.
İndi Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq, Azərbaycan xalqının bir çox problemlərini həll edərək,
Azərbaycan Ordusunun, Silahlı Qüvvələrinin daim güclənməsini, daim inkişaf etməsini özünün müqəddəs
vəzifəsi hesab edir. Biz güclü dövlət olmalıyıq və güclü dövlət olmaq üçün bizim güclü ordumuz, silahlı
qüvvələrimiz olmalıdır. Bu gün bu var və mən bundan çox məmnunam. Ancaq bu güc günü-gündən artmalıdır,
döyüş qabiliyyəti artmalıdır, müdafiə imkanları artmalıdır və bizim ordumuz, yenə də deyirəm, daim elə
səviyyədə olmalıdır ki, o, Azərbaycanın dövlətçiliyini, müstəqilliyini, Azərbaycan xalqının həyatını,
Azərbaycan torpaqlarını qorumağa, müdafiə etməyə qadir olsun.
Hər bir sülhsevər dövlət, sülh siyasəti həyata keçirən dövlət eyni zamanda öz silahlı qüvvələrini
gücləndirir. Bunlar bir-biri ilə vəhdət təşkil edir, bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Çünki sülhü daim təmin etmək
üçün, əmin- amanlığı daim təmin etmək üçün, hansısa bir təhlükənin qarşısını almaq üçün hər bir dövlətin güclü
ordusu olmalıdır. Dünyanın böyük dövlətləri də bunu nümayiş etdirirlər – keçmişdə də nümayiş etdiriblər, bu
gün də nümayiş etdirirlər.
İkinci Dünya müharibəsi qurtarandan sonra dünyada böyük müharibə olmayıbdır. Ancaq ayrı-ayrı lokal
müharibələr, münaqişələr olubdur. Onlardan biri və ən ağırı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir,
müharibəsidir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bunları nəzərə alaraq, biz dünya təcrübəsindən istifadə edərək,
dünyanın böyük, qüdrətli dövlətlərinin təcrübəsindən istifadə edərək Silahlı Qüvvələrimizi daim
gücləndirməliyik, onların döyüş qabiliyyətini artırmalıyıq. Bizim Silahlı Qüvvələrimiz, bizim ordumuz
sülhsevər siyasətimizlə yanaşı, hər dəqiqə, hər an Azərbaycan torpaqlarını qorumağa, işğal olunmuş
torpaqlarımızın azad edilməsinə hazır olmalıdır.
Bu gün bizim ordumuz buna qadirdir. Mən inanıram ki, Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti – zabitlər,
əsgərlər, silahlı qüvvələrin bütün şəxsi heyəti daim bu gücə malik olacaqlar və Azərbaycan dövlətçiliyinin
keşiyində şərəflə, qəhrəmanlıqla duracaqlar.
Mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi sülhsevər, sülhpərvər dövlətdir. Biz heç
kəslə müharibə aparmaq istəmirik, heç kəsin torpağına göz dikməmişik. Biz istəyirik ki, bölgəmizdə sülh olsun,
dünyada sülh olsun, hər yerdə sülh olsun. Çünki artıq sona çatan XX əsr sübut etdi ki, böyük müharibələr, kiçik
müharibələr dağıntılardan savayı, insan tələfatından savayı dünyada cəmiyyətə və heç bir dövlətə heç bir şey
verməyibdir.
İkinci Dünya müharibəsinin qurtarmasının və alman faşizmi üzərində çalınmış qələbənin 55 illiyini biz bu
ay qeyd etdik. Nə qədər dəhşətli bir müharibə idi! Biz – Azərbaycan Respublikası o vaxt Sovetlər İttifaqının
tərkibində olarkən 600 min vətəndaşımızı cəbhəyə göndərdik. Onlardan 300 mini geriyə qayıtmadı, həlak oldu.
Sovetlər İttifaqı o müharibədə 27 milyon insan itirdi. O qədər də Avropa ölkələri itirdilər. Ancaq nəticə nə oldu?
Nəticə yenə sülh oldu. Ancaq neçə illər, onilliklər lazım oldu ki, o müharibənin törətdiyi zərər, dağıdılmış
şəhərlər, kəndlər bərpa olunsun və insanlar normal şəraitdə yaşaya bilsinlər.
55 il keçibdir, amma o müharibənin yaralarını özündə yaşadan insanlar hələ də var. Bir o deyil. Başqa
müharibələr də olubdur. Onların hamısı sülhlə qurtarıbdır. Bunları bilərək, tarixdən dərs alaraq mən
Azərbaycanın prezidenti kimi bu gün də bəyan edirəm: Azərbaycan sülhsevər siyasət aparır və bundan sonra da
sülhsevər siyasət aparacaqdır. Buna görə də bizim Azərbaycan xalqına, vətənimizə, xalqımıza, vurulmuş bütün
zərbələrə baxmayaraq, bütün itkilərimizə baxmayaraq, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə
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həll etmək istəyirik. Yenə də deyirəm, mən ümid edirəm ki, apardığımız işlər bu nəticəni verəcəkdir. Ancaq əgər
buna nail ola bilməsək, biz torpaqlarımızı işğal altında qoya bilmərik. Biz müharibə istəmirik. Amma kimsə bizi
yenidən müharibəyə cəlb etsə, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz
torpaqlarını qorumaq üçün, öz dövlətçiliyini qorumaq üçün, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün
hər bir belə hadisəyə hazırdır və hazır olmalıdır.
Bütün bu dediklərim Azərbaycan Silahlı Qüvvələrindən, Azərbaycan Ordusundan, bütün şəxsi heyətdən
tələb edir: günü-gündən öz peşə qabiliyyətini artırmaq, döyüş qabiliyyətini gücləndirmək və hər an, hər dəqiqə
döyüşə girib, – əgər bizi buna məcbur etsələr, – qalib gəlmək. Mən inanıram ki, Azərbaycan əsgərləri,
Azərbaycanın igid oğulları bundan sonra daim qalib gələcəklər, heç vaxt məğlub olmayacaqlar.
Əziz əsgərlər, əziz zabitlər!
Azərbaycanın əziz övladları!
Mən bir daha bəyan edirəm ki, sizin peşənizi – hərbi peşəni bütün xalqımız, dövlətimiz, mən çox yüksək
qiymətləndiririk. Mən arzu edirəm və əminəm ki, siz bu peşəyə daim sadiq olacaqsınız, Azərbaycanın
dövlətçiliyinə sadiq olacaqsınız, Azərbaycanın müstəqilliyinə sadiq olacaqsınız. Azərbaycan Ordusu güclənərək,
inkişaf edərək ən güclü ordulardan biri olacaqdır. Bu yolda mən sizə – Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün
əsgərlərinə, zabitlərinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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GƏNCƏ GİL-TORPAQ İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ NİTQİ
24 may 2000-ci il
Əziz dostlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Gil-Torpaq İstehsalat Birliyinin fəhlələri, işçiləri, mühəndisləri, texnikləri, burada xidmət edən
vətəndaşlarımız!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayır, sizə cansağlığı, səadət arzu edirəm. Belə bir ağır, çətin
müəssisədə sizə bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Gəncə Gil-Torpaq Kombinatı 50-ci illərdən başlayaraq Azərbaycanda böyük sənaye müəssisələrindən biri
olmuşdur. Bir neçə saat bundan öncə mən Nizaminin məqbərəsini ziyarət edərkən məqbərənin ətrafına toplaşmış
ziyalılarla bir az söhbət etdim, bu müəssisənin yaranması tarixi haqqında geniş məlumat verdim. Ona görə ki,
vaxtilə bu müəssisə havaya buraxdığı çoxlu tozla, zəhərləyici maddələrlə, birincisi, ətraf mühiti çirkləndirirdi,
ikincisi də Nizami məqbərəsinin üzərinə toz qonurdu və məqbərə ağır vəziyyətdə idi.
70-ci illərdə bizim ziyalılar, alimlər mənə dəfələrlə müraciət etmişdilər. Xatirimdədir, şəxsən şair Rəsul
Rza, bəstəkarlar Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, şair Süleyman Rüstəm və bir çox başqaları mənə kollektiv
məktub yazmışdılar. Öz narahatlıqlarını bildirirdilər ki, Nizaminin məqbərəsi ağır vəziyyətdədir. Çıxış yolunu
da onda görürdülər ki, bir halda belə müəssisə tikilib, onun yerini dəyişdirmək olmaz, Nizaminin qəbri başqa
yerə köçürülsün. Elə bir yerə ki, orada toz-torpaq onu çirkləndirməsin.
Bu, çox çətin məsələ idi. Çünki 800 il keçəndən sonra Nizaminin qəbrini bir yerdən başqa yerə köçürmək
bizim həyatımızda faciə kimi bir şey idi. Amma həqiqətən, kombinatda o qədər tullantılar – həm toz, həm də
başqa kimyəvi maddələr var idi ki, bunlar təkcə ətraf mühiti yox, Nizaminin məqbərəsini də çox ağır vəziyyətə
qoymuşdu.
Çıxış yolları axtarırdıq. Bəzən də şikayətlənirdik ki, belə bir müəssisə bizə niyə lazımdır? Bu ki ətraf
mühiti belə çirkləndirir, vaxtilə onu nə üçün tikmişdilər? Fikirlər müxtəlif idi. Ancaq hər halda vaxtilə bunun
əsasını qoyanlar da düşünmüşdülər. Azərbaycan üçün, onun iqtisadiyyatı üçün etmişdilər.
Mən orada dedim, indi vaxt alıb təkrar etmək istəmirəm. Ancaq hesab edirəm ki, bunun yerini düzgün
seçməyiblər. Həm küləyin istiqamətini, həm də ətrafı nəzərə alaraq, müəssisəni başqa bir yerdə tikmək olardı.
Gəncənin ətrafında, başqa bir yerdə tikmək olardı ki, ətraf mühitə də o qədər zərər verməsin, xüsusən Nizaminin
məqbərəsi ilə yan-yana olmasın.
Amma olan olub, keçən keçibdir. O vaxt bizim vəzifəmiz ondan ibarət idi ki, bu vəziyyətdən çıxaq.
Mən 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbərliyinə seçildim. O vaxt bu kombinat ağır vəziyyətdə idi. Çünki bir
tərəfdən burada tikinti-quraşdırma işləri gedirdi, – o vaxt çox sexlər hələ tikilməmişdi, – digər tərəfdən də
kombinat işə başlamışdı. İş də o idi ki, Daşkəsəndən buraya alunit gətirilir, ondan gil-torpaq hasil olunur və
Sumqayıtdakı alüminium zavoduna verilirdi ki, orada alüminium istehsal edilsin.
O vaxtlar mən, demək olar, hər ay tikintidə işin gedişini müzakirə edirdim. İndi mən direktordan
soruşdum, dedi ki, ilk məhsul 1969-cu ildə alınıbdır. Belə dediniz, elədirmi? Elə 1969-cu ildə də mən
Azərbaycana rəhbərliyə başlamışam.
Burada proseslər çox ağır gedirdi. Yaxşı ki, indi belə kollektiv – mühəndislər, texniklər, yüksək səviyyəli
fəhlələr, mütəxəssislər var. Amma o vaxt bunlar yox idi. Sən neçə ildir burada işləyirsən?
Kamal İbrahimov: 31 ildir, cənab prezident.
Heydər Əliyev: 31 ildir, onda sən bu işin tarixini bilirsən. Burada istehsalı təmin etmək üçün kadrlar yox
idi. Kadrların əksəriyyətini Rusiyadan, yaxud da SSRİ-nin başqa yerlərindən gətirirdik. Yerli kadrlarımız yox
idi. Mən orada yada saldım – o illərdə buranın direktoru da azərbaycanlı deyildi, Yamov familiyalı bir direktor
vardı. Başqa çox mütəxəssislər də yerli kadrlar deyildilər.
Ancaq işlər pis gedirdi. Mən buraya ardıcıl olaraq briqadalar göndərir, yoxlayırdım. Tikintinin gedişini bir
neçə dəfə Mərkəzi Komitədə müzakirə etmişəm, bəzi adamları cəzalandırmışam. Yəni mənim fəaliyyətim
dövründə bu müəssisə həmişə bizim işimizin mərkəzində olubdur.
Sonralar biz qərara gəldik ki, təkcə alunitdən yox, boksitdən də istifadə etmək lazımdır. Hətta o vaxt belə
deyirdilər ki, alunitdən tamamilə imtina etmək, boksit gətirmək lazımdır. Xatirimdədir, o vaxt biz məsələ
qaldırdıq, ilk dəfə buraya Qvineyadan boksit gəldi. Boksit xətti də yarandı ki, ondan gil-torpaq istehsal olunsun.
Yenə də deyirəm, bu kombinat bir tərəfdən işləyib, o biri tərəfdən də tikilibdir. Ancaq həqiqəti demək
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lazımdır, mən indi ətrafa baxanda da görürəm – bu texnologiya doğrudan da çox ağır texnologiyadır.
Ümumiyyətlə, kimya müəssisələri – bu həm kimyadır, həm əlvan müəssisədir – həmişə çox çətin müəssisələr
olublar. Görürəm ki, buradakı qurğular da ağır vəziyyətdədir. Çünki bunlar korroziyaya uğrayır, alınan məhsul,
yaxud da istifadə olunan xammal və s. hamısı bunlara təsir edir.
Ona görə də burada işləyən adamların da əksəriyyəti, demək olar, hamısı fədakar insanlardır ki, belə bir
çətin ekoloji şəraiti olan müəssisədə işləyir, fəaliyyət göstərirlər. O vaxt da işləyiblər, indi də işləyirlər və GilTorpaq Kombinatı bu gün də işləyir.
Artıq mən dedim, sualımı da verdim. O illərdə biz burada gübrə də istehsal edirdik. Ona görə bunu daha
da faydalı hesab edirdik və o gübrə də bizə çox lazım idi. Çünki kənd təsərrüfatı istehsalında, xüsusən
pambıqçılıq sahəsində o gübrənin çox böyük əhəmiyyəti var idi.
Beləliklə, bu kombinat quruldu, yaradıldı. Ancaq vaxt keçdi, burada lazımi müasirləşdirmə,
modernləşdirmə işi, təmir işləri aparılmadı. Alunitdən istifadə məsələsi tamamilə kənara qoyuldu. Bir zaman,
iki-üç il öncə elə oldu ki, sizin kombinat tamamilə dayanırdı. Vaxtaşırı Bakıda mənə xəbər verirdilər ki, GilTorpaq Kombinatının fəhlələri çıxıb Gəncə yolunu kəsirlər ki, kombinatımız işləmir, məvacibimiz yoxdur,
yaşayışımız çətindir. Elədir, yoxsa yox? Belə bir qəbahətiniz də olubdur.
Mən bunları başa düşürəm: əgər insan öz müəssisəsində işləyə və maaş ala bilmirsə, yaşayışını təmin edə
bilmirsə, təbiidir ki, narazı olacaqdır. O, razı ola bilməz, öz narazılığını da bildirməlidir. Ancaq məsləhət
görürəm ki, bundan sonra narazılığınızı başqa cür bildirin, yolları kəsməyin. Çünki hər bir narazılığınız
hökumətə, yəni bizə, o cümlədən şəxsən mənə çatır. Belə hallar dəfələrlə mənə məruzə olunub və göstəriş
vermişəm, lazımi tədbirlər görülübdür.
İndi mən çox məmnunam ki, kombinat müəyyən qədər işləyir. Boksitin alınması, gətirilməsi, gil-torpağın
istehsal edilməsi və onun bazarının olması və satılması, təbiidir ki, bu günün tələblərinə uyğun bir haldır.
Direktor mənə məlumat verdi ki, alunitdən istifadə etmək üçün də hazırlıq işləri görülüb və bu yaxınlarda ondan
da istifadə olunacaqdır. Bu da yaxşıdır. Ancaq alunit burada daha tozu artırmayacaq ki? O illərdə biz bu
məsələləri həll elədik.
Kamal İbrahimov: Bəli, o vaxt Siz bunu həll edəndən sonra elektrik sobaları qurduq.
Heydər Əliyev: O vaxtlar bunu həll elədik. Bir də deyirəm, mənim xatirimdədir, bizim qarşımızda məsələ
qoyulmuşdu ki, ya Nizaminin məqbərəsini köçürün, ya da kombinatı dağıdın. Belə kombinatlar qurula da,
dağıla da bilər. Amma Nizami bizim üçün elə bir sərvətdir ki, onun qiyməti heç bir şeylə bərabər tutula bilməz.
Ona görə də Nizaminin məqbərəsini köçürmək bizim üçün mənəvi cəhətdən böyük bir cinayət ola bilərdi, bunu
edə bilməzdik. Amma məqbərə elə vəziyyətdə idi ki, üzərində azı bir neçə millimetr toz görünürdü və ətraf da
toz idi, insanlar məqbərəni ziyarət edə bilmirdi. Biz buna da yol verə bilməzdik.
Ona görə tədbirlər gördük, daha toz yoxdur, ətraf mühit çirklənmir. Deyə bilmərəm ki, tamam çirklənmir,
amma müəyyən qədər, yəni normada nəzərdə tutulan qədər qorunur. Alunitdən də istifadə olunacaqdır.
Mən Nizaminin məqbərəsinin yanında dedim, amma tarix üçün bir də demək istəyirəm ki, bu kombinatın
tarixi nədən ibarətdir. Çünki həmin o 70-ci illərdə bu kombinat məni çox narahat edirdi. O illərdə biz çox işlər,
uğurlu işlər görürdük. Yaxşı da nəticələr əldə edirdik – yeni-yeni zavodlar tikdik, istehsal inkişaf etdi. Bilirsiniz
ki, böyük nailiyyətlərimiz var idi.
Amma bu kombinat məni daim narahat edirdi. Buranın məsələlərini də bilirsiniz. Mən dəfələrlə gedib
Moskvada həm Mərkəzi Komitənin, həm də Nazirlər Sovetinin qarşısında məsələ qoyurdum. O vaxtlar Nazirlər
Sovetinin sədri olan rəhmətlik Kosıginlə bir neçə dəfə bu məsələni müzakirə etdim. O isə mənə bunun tarixini
danışdı. Dedi ki, əgər bir işi başlamısınızsa, axıra çatdırın. Hər dəfə gəlib şikayət edirsiniz ki, nə bilim, ora
tozlandı, bura xarab oldu?
Dedi ki, bunun tarixi belədir: təxminən 1950-1951-ci illərdə Azərbaycanın o vaxtkı başçısı Mircəfər
Bağırov Stalinin yanına gəldi və Daşkəsəndən çıxarılmış aluniti böyük bir iftixar hissi ilə nümayiş etdirdi ki,
Azərbaycanda belə qiymətli faydalı qazıntı var, onun çox böyük ehtiyatları var və istifadə etmək lazımdır. Giltorpaq əldə etmək üçün bu, ən yaxşı xammaldır. Çünki o vaxt SSRİ-nin ərazisində boksit yox idi. Amma o vaxt
alüminiuma çox böyük ehtiyac var idi. Çünki, təbiidir ki, sənayenin, xüsusən hərbi sənayenin inkişafı
alüminiumsuz ola bilməzdi. Təkcə hərbi sənayenin yox, bir çox digər sahələrin də inkişafı bunsuz mümkün ola
bilməzdi. Ona görə də gil-torpaq alınması, alüminium istehsalı Sovetlər İttifaqının, hökumətin qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biri idi.
Azərbaycanın başçısı Stalinin qarşısında belə bir məsələ qoyub, onlar da bunu alqışlayıblar. Kosıgin mənə
danışırdı ki, "Stalin göstəriş verdi ki, sən bu məsələ ilə məşğul ol. Mən də məşğul oldum, layihə hazırlandı,
mütəxəssislər göndərdik. Nəhayət, kombinat tikilməyə başladı. İndi gəlib mənə bu şikayəti, o şikayəti edirsiniz".
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Bunun tarixi belədir. İndi fikirləşin ki, o vaxt səhv ediblər? Yox. Çünki həqiqətən alunit təbiətin bizə bəxş
etdiyi faydalı qazıntıdır, ondan istifadə etmək lazımdır. Amma gərək bunun yüksək səviyyəli texnologiyası
olsun ki, həm yaxşı məhsul alaq, həm də ətraf mühiti zəhərləməsin, çirkləndirməsin. Zaman keçib və indi mənə
belə gəlir ki, dünya elmi, texnologiyası elə bir səviyyədədir ki, biz bunu edə bilərik.
Ancaq təbiidir ki, bu kombinat bütün gücü ilə işləməlidir. Burada sexlər təmir edilməli, bəzi yerlər bərpa
olunmalıdır. Ekologiya məsələləri bir daha ciddi qoyulmalıdır. Bu da birinci növbədə burada işləyən insanların
sağlamlığı, sizin sağlamlığınız üçündür. Ekologiya tələbləri nə qədər yüksək olsa, siz – burada işləyən adamlar
da sağlamlığınızı bir o qədər qoruya biləcəksiniz. Ona görə də biz bu məsələlərlə məşğul oluruq və olacağıq.
İndiyə qədər, xüsusən son dövrdə görülən işləri müsbət qiymətləndirirəm. Yəni indi boksit gətirilir, ondan
gil-torpaq alınır, bazar tapılıb satılır. Burada 2 mindən artıq fəhlə, mütəxəssis, qulluqçu işləyir, maaş alır. Bu,
Gəncənin ən böyük sənaye müəssisəsidir. Bu məni sevindirir və ona görə də sizi təbrik edirəm.
Ancaq bu kombinatın böyük imkanları var, bunlardan istifadə etmək üçün yeni tədbirlər görmək lazımdır.
Yeni tədbirlər də ondan ibarətdir ki, keçmişdə dövlət mülkiyyəti idi, indi isə bazar iqtisadiyyatına keçərək bütün
müəssisələri özəlləşdiririk. Kiçik müəssisələrdən başlamışıq, böyük müəssisələri də özəlləşdiririk. Yaxud da,
əgər mümkündürsə, ayrı-ayrı xarici şirkətlərin idarəsinə vermək istəyirik.
Bu, nə üçündür? Ona görə ki, bizdə – təkcə bizdə deyil, ümumiyyətlə, keçmiş Sovetlər İttifaqında – belə
müəssisələrin texnikası, texnologiyası geri qalıbdır. Amma iqtisadi cəhətdən, texnika və texnologiya cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrdə bunlar çox yüksək səviyyədədir.
İndi burada Norilsk kombinatı haqqında danışdınız, elədirmi? Norilsk həqiqətən o vaxt SSRİ-nin yaratdığı
ən böyük möcüzələrdən biri idi. Doğrudur, oranın iqlim şəraiti çox ağırdır. Orada gecə ilə gündüz olduğunu
bilmirlər. Sən orada olmusanmı?
Kamal İbrahimov: Xeyr.
Heydər Əliyev: Orada heç gün çıxmır, gecə və gündüz eyni şeydir. İnsanlar çox ağır vəziyyətdə yaşayır.
Amma orada alüminium və başqa əlvan metallar almaq üçün çox zəngin yataqlar olduğuna görə böyük
kombinatlar yaradılıbdır. İndi onlar ya özəlləşdirilib, ya da xarici şirkətlərin idarəsinə verilibdir. Sən bunu
bilirsən?
Kamal İbrahimov: Bəli.
Heydər Əliyev: Ümumiyyətlə, Rusiyada alüminium sənayesi ilə bağlı müəssisələrin tam əksəriyyəti
xarici şirkətlər tərəfindən özəlləşdirilibdir. Bu, nə verir? Onu verir ki, yeni texnika, texnologiya gəlir, məhsulun
keyfiyyəti, həcmi artır, insanların yaşayışı üçün daha yaxşı şərait yaranır. Yəni yaxşı şərait, yüksək maaş.
Bilirsiniz ki, bizdə "Metallurgiya" Dövlət Şirkəti var idi, bu yaxınlarda mən sərəncam verib onu ləğv
etmişəm. "Metallurgiya" şirkətinə həm Sumqayıt alüminium zavodu, boru-prokat zavodu, həm Gil-Torpaq
Kombinatı, yaxud alüminiumdan məhsullar istehsal edən bir neçə kiçik zavod daxil idi. Şirkət öz zərurətini
itirmişdi, dövlət şirkəti kimi bir şey edə bilmirdi. Ona görə mən onu ləğv etdim və bütün müəssisələrinin
hamısını bizim Dövlət Əmlakı Nazirliyinə vermişəm. Nazir Əliyev Fərhad da buradadır. Dedim ki, buraya
gəlsin, lazım olsa, bu işlərlə məşğul olsun.
Mən ona tapşırmışam ki, yollar axtarsın: biz Gil-Torpaq Kombinatını ya hansısa xarici şirkətə sata bilərik,
yaxud da idarəyə verə bilərik. Deyilənlərə görə, bir neçə təklif var. Gərək bu təkliflər yaxşı araşdırılsın və
təbiidir ki, Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin mənafeyi, bizim vətəndaşlarımızın mənafeyi, o cümlədən sizin
mənafeyiniz üçün ən əlverişli təklif qəbul olunsun.
Təbiidir ki, bu, bir gündə olan iş deyil, böyük prosesdir. Əvvəl gərək müəyyən edək – bunu xarici şirkətin
idarəsinə veririk, yoxsa, özəlləşdirib hansısa xarici şirkətə satırıq. Deyək ki, bunu özəlləşdirdik, – Azərbaycanda
elə sahibkar yoxdur ki, alsın və ya işlətsin. Belə bir sahibkar yoxdur, çünki ola da bilməz. Əgər o sahibkarın
haradansa vəsaiti də olsa, bu cür texnikanı, texnologiyanı təmin etməyə imkanı yoxdur.
Ona görə də indi bizim əsas yolumuz – təkcə bizim yox, keçmiş Sovet İttifaqında olan belə və buna
bənzər müxtəlif müəssisələrin əsas yolu – ya xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq etmək, müəssisəni onların idarəsinə
vermək, yaxud da özəlləşdirmə yolu ilə onlara satmaqdan ibarətdir. Hansı mümkün olacaq, – onu edəcəklər.
Əmlak naziri bu işlərlə məşğuldur. İnanın ki, əgər biz bu yolu düzgün seçə bilsək, burada mənzərə tamamilə
dəyişəcəkdir. Buranın həm texnikası, həm texnologiyası müasirləşəcək, məhsulun keyfiyyəti yüksələcək, həm
də sizin – burada işləyənlərin maaşı artacaqdır.
Mən 1969-cu ildən etibarən bu kombinatın yaranması, inkişaf etməsi üçün çalışmışam, onu müəyyən
səviyyəyə gətirmişəm. Ondan sonra bu kombinat dayanmışdı. Son iki ildə onu yenə işlətmişik. Allaha şükür, siz
də işləyirsiniz. Amma bunun yeni mərhələsi mənim dediyim bu yolla olacaqdır. Bunu siz bilin və təbiidir ki, bu,
sizin iştirakınızla olacaqdır. Yenə də deyirəm, biz bu yolla kombinatın ən yüksək səviyyədə işləməsini təmin
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edəcəyik.
Ancaq hələ ki, – bu məsələlər həll olunana qədər – direktorun burada verdiyi məlumatı qəbul edirəm.
Boksit alıb gil-torpaq istehsal edirsiniz – bu işi davam etdirin. Alunit xəttini tezliklə, nə vaxt mümkündür, işə
salın. Yəni burada mümkün qədər istehsalı artırın. Kombinatın gəlirini artırın, – fəhlələr, işçilər maaşlarını
alsınlar, özü də bundan da çox alsınlar. Bununla paralel olaraq, o biri tədbir də həyata keçiriləcəkdir.
Beləliklə, biz nə qədər razı olsaq da, olmasaq da, vaxtilə bu kombinatın əsasını qoyan insanlar xeyirxah iş
görüblər. İndi, bu mərhələdə bizim də vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, kombinatı daha da müasir səviyyəyə gətirək,
xalqımız, dövlətimiz üçün, Gəncə şəhəri və burada çalışanlar üçün daha da çox fayda götürək. Mən sizə, hər
birinizə cansağlığı, işlərinizdə yeni-yeni uğurlar arzu edirəm.
Burada Qarabağ müharibəsi əlili çıxış etdi. Qarabağda vuruşmuş döyüşçümüzün anası çıxış etdi, Qarabağ
məsələsi yada salındı. Bəli, bu, bizim hamımızın ürəyini ağrıdan bir problemdir. Çıxış edənlərin biri bildirdi ki,
vətənini sevən hər bir adam – hərbi işi bilsə də, bilməsə də – o vaxt vətənin müdafiəsinə qalxdı, vuruşmağa
başladı. Mən çox məmnunam, o xatırladı ki, 1993-cü ilin noyabr ayında mənim çağırışımdan sonra bizim
gənclərimiz bir daha orduya səfərbər oldular və o vaxtdan biz nizami ordu qurulmasına başladıq.
İndi bizim yaxşı, güclü nizami ordumuz var. Mən buraya gələndə hərbi hissədə oldum, döyüşçülərlə
görüşdüm. Hər belə görüş məni sevindirir. Ordumuzun peşəkarlıq səviyyəsi, döyüş hazırlığı səviyyəsi ilbəil
artır. Bu, bizi sevindirir.
Ancaq eyni zamanda bilirsiniz ki, altı il bundan öncə biz müharibəni dayandırmışıq. Məsələni sülh yolu
ilə həll etmək istəyirik və çox işlər görmüşük. İnanıram ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə də nail
olacağıq. Sülh əldə edəcəyik, işğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, Gəncədə, hər yerdə yaşayan qaçqınlar,
köçkünlər öz yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqlar. Dağıdılmış yerləri bərpa edəcəyik, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Buna əmin ola bilərsiniz. Çünki müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz ayaqları
üzərində möhkəm durubdur. Səkkiz ildən artıqdır ki, biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Doğrudur, bu səkkiz il
ağır, çətin dövr olubdur. 1996-cı ildən biz ictimai-siyasi sabitlik yaratdıq, insanlara rahatlıq verdik. Görürsünüz,
rahat yaşayırsınız, işləyirsiniz.
Doğrudur, kasıbçılıq, yoxsulluq da var, çox şeylər çatmır. Ancaq rahat yaşayırsınız. Daha Gəncədə, təkcə
Gəncədə deyil, Bakıda da, Azərbaycanın hər yerində avtomat oynadanlar, cinayətkar dəstələr yoxdur. Gecə
evinizdə rahat yatırsınız. Axşamlar Gəncənin gözəl küçələrində istirahət etmək imkanınız var, çayxanada oturub
çay içmək imkanınız var, bəzilərinin isə gedib restoranlarda yemək imkanı var. Bunlar hamısı bizim əldə
etdiyimiz ictimai-siyasi sabitliyin nəticəsidir.
Bunun arxasınca isə biz, təbiidir ki, Azərbaycanı Ermənistanın təcavüzündən xilas etməliyik. Nə yolla
olursa-olsun, bunu da edəcəyik və buna da nail olacağıq. Təbiidir ki, mənim həmişə tutduğum yol sülh yoludur.
Buna sülh yolu ilə nail olacağıq. Ancaq məni sevindirən nə oldu? Çıxış edənlər dedi: nə vaxt istəsəniz, biz yenə
də sizin əsgərinizik! Bu cür mənəviyyatınıza, bu cür fikirlərinizə görə çox sağ olun!
Bu gün bizim güclü, vətənimizi, millətimizi, torpağımızı, müstəqil Azərbaycanı qorumağa qadir olan
ordumuz var. Eyni zamanda sizin kimi vətənpərvər gənclərimiz, vətəndaşlarımız var. Ona görə bizim üçün
qorxu yoxdur. Biz məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunacaqdır.
Buna arxayın ola bilərsiniz.
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır. Azərbaycanda demokratik proseslər gedir. Azərbaycanda
insanlar azaddır, sərbəstdir. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir, özəlləşdirmə, torpaq islahatı öz
nəticələrini verir. İqtisadiyyatımız 1996-cı ildən inkişaf dövrü keçibdir. Yaxın illərdə Azərbaycan
vətəndaşlarının hamısının rifah halının yaxşılaşmasını təmin edəcəyik. Buna əmin ola bilərsiniz.
Sizə bir daha cansağlığı arzu edir və sizinlə bu görüşümdən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Sağ olun.
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GƏNCƏ ŞƏHƏRİ SAKİNLƏRİ QARŞISINDA NİTQİ
24 may 2000-ci il
Əziz gəncəlilər!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz dostlar!
İki gündür ki, mən Gəncə şəhərindəyəm, sizinlə bir yerdəyəm. Mən dünən Gəncə torpağına endim, sonra
bir neçə saat Şəmkir rayonunda Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının açılışı ilə əlaqədar olan mərasimdə iştirak
etdim, Şəmkir Su Elektrik Stansiyasını ziyarət etdim. Ondan sonra Gəncəyə döndüm. «Büllur» zavodunda
oldum, Gəncədə gecələdim və bu gün səhərdən yenə də sənaye müəssisələrindəyik. Gil-Torpaq İstehsalat
Birliyində olmuşuq, «Cihaz» İstehsalat Birliyində olmuşuq, hərbi hissədə olmuşuq və ən əsas odur ki, dahi
Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət etmişəm.
Bu iki gün müddətində mənim sizinlə – Gəncənin sakinləri ilə hədsiz görüşlərim olubdur. Hər dəfə
görüşərkən ürəyimdə olan sözləri demişəm. Bu iki gündə mənim burada – Gəncədə, Şəmkirdə dediyim sözləri
yığsanız, bilmirəm, nə qədər olacaqdır. Ancaq ən əsası odur ki, buraya ayağım dəyəndən indiyə qədər Gəncənin
sakinləri tərəfindən mənə olan böyük hörmətin, ehtiramın, sevginin və məhəbbətin şahidi olmuşam.
Mən şəhərdə hərəkət edərkən bütün küçələrin sağında da, solunda da insanlar məni salamlayıblar. Mən də
çox böyük məhəbbətlə onları salamlamışam. Bəlkə də mən bu gün Gəncə şəhərinin ahəngini bir az pozmuşam.
Çünki hansı küçə ilə gedirdim, hara ilə gedirdim – görürdüm insanlar var, kiçik uşaqlardan başlamış
ağsaqqallara qədər. Mən bu məhəbbətə görə, bu sevgiyə görə çox həyəcanlanmışam və ona görə də sizin
hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayaraq, mənə göstərilən bu qonaqpərvərliyə görə, mənə göstərilən bu xoş
münasibətə görə, mənə göstərilən bu məhəbbətə görə sizə, bütün gəncəlilərə bir daha, bir daha təşəkkür edirəm.
Hər dəfə Gəncəyə gəlişim, ziyarətim məni sevindirib, məndə ruh yüksəkliyi əmələ gətirib və Gəncədə mən
həmişə xoş əhval-ruhiyyə, çox böyük qonaqpərvərlik görmüşəm. Mən birinci dəfə deyil ki, Gəncəyə gəlmişəm.
50-ci illərdə də, 60-cı illərdə də və xüsusən 1969-cu ildən sonra Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zamanlarda da
Gəncəyə gəlmişəm. Gənc vaxtlarımda da Gəncədə olmuşam. Gəncə sizin üçün sevimli bir şəhər olduğu kimi,
mənim üçün də sevimli bir şəhərdir. Çünki Gəncə böyük mədəniyyət mərkəzidir və Azərbaycan mədəniyyətinin
qədim tarixini dünyaya nümayiş etdirən bir şəhərdir.
Biz bu yaxınlarda «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 1300 illik yubileyini böyük ruh yüksəkliyi ilə, türkdilli
dövlətlərin başçılarının iştirakı ilə bir çox qitələrdən gəlmiş qonaqlarla birlikdə təntənəli keçirdik. Bu həqiqətən
Azərbaycan xalqının 1300 illik tarixini, yəni yazılı kitab tarixini bütün dünyaya nümayiş etdirdi və göstərdi ki,
Azərbaycan xalqı qədim xalqdır, Azərbaycan xalqı qədim, zəngin mədəniyyətə malik olan xalqdır. Azərbaycan
xalqı dünya mədəniyyətinə çox dəyərli töhfələr vermiş və Azərbaycan xalqının mədəniyyəti, ədəbiyyatı
dünyanın bir çox ölkələrinə öz təsirini göstərmişdir.
Bu sırada Nizami Gəncəvi bizim zəngin mədəniyyətimizin tarixinin parlaq nümunəsidir. Nizami Gəncəvi bu
torpaqda yaşayıb, bu torpaqda öz dahiliyini göstərib, bu torpaqda öz ölməz əsərlərini yaradıbdır. Elə bir buna
görə – Nizami Gəncəviyə görə Gəncə şəhəri böyük şöhrətə malik olan şəhərdir və böyük hörmətə malik olan
şəhərdir. Ona görə də mən həmişə Gəncəyə gələrkən Nizami yurduna gəlirəm, Nizami şəhərinə gəlirəm və bu
məni bir vətənpərvər azərbaycanlı kimi həmişə sevindirir.
Ancaq Gəncə təkcə Nizami Gəncəvi ilə məşhur deyil. Gəncə Azərbaycan xalqının çox böyük, dahi
şəxsiyyətləri ilə məşhurdur. Onları siz yaxşı bilirsiniz. Vaxt alıb o barədə geniş danışmağa ehtiyac duymuram.
Amma Gəncə Azərbaycanda ilk dəfə 1918-ci ildə dövlət müstəqilliyini elan etmiş xalq cümhuriyyətinin ilk
yerləşdiyi şəhər olubdur. Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bayramının ərəfəsindəyik. 28 may Azərbaycanın
istiqlaliyyət günüdür, Respublika günüdür. 1918-ci ildə bu gün Azərbaycanın mütəfəkkir insanları, vətənpərvər
insanları Tiflisdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan ediblər və Azərbaycan dünyaya bir müstəqil dövlət
kimi bəyan olunubdur. Ancaq o vaxt Bakı düşmən işğalı altında olduğuna görə, onlar Bakıya gedə bilməyib,
gəlib Gəncədə yerləşiblər, Gəncədə öz fəaliyyətlərini həyata keçiriblər. May ayından sentyabr ayına qədər
müstəqil Azərbaycan dövlətinin–xalq cümhuriyyətinin birinci paytaxtı Gəncə olubdur.
Bilirsiniz ki, həmin xalq cümhuriyyətinin yaranmasında çox dəyərli fəaliyyət göstərmiş və xalq
cümhuriyyətinin yaratdığı ilk hökumətin üzvlərinin bir neçəsi məhz gəncəlilər olubdur, Gəncə torpağında
doğulmuş, yaşamış və Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda çalışmış insanlar olubdur.
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Gəncənin çox zəngin tarixi var. Ancaq XX əsrdə Gəncə böyüyüb, inkişaf edib, böyük və gözəl bir şəhərə
çevrilibdir. Biz indi danışırdıq–Gəncədə böyük sənaye müəssisələri yaranıbdır, onlar insanlara iş yeri açıbdır.
Ancaq indi keçid dövründə onların bəziləri işləmir, iqtisadiyyatda çətinliklər var. Biz indi müşavirə zamanı bu
məsələlərə baxdıq. Mən özümlə buraya bir neçə nazir də gətirmişəm və onlar burada hesabat verdilər, Gəncənin
bəzi problemlərinin həll olunması barəsində, öz vəzifələri haqqında məlumat verdilər. Birinci növbədə, mənim
məqsədim ondan ibarətdir ki, gələn payız – qış mövsümündə Gəncə şəhərinin elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təchiz
olunmasını təmin edim.
Dünən biz Şəmkir rayonunda, Kür çayının üzərində tikdiyimiz Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının açılışını
bayram etdik. Bilirsiniz, mən Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikilməsi haqqında hələ 1979-cu ildə qərar
vermişdim. Sonra onun tikintisinə başlanmışdı. Ancaq sonrakı illərdə tikinti dayanmışdı. 1994-cü ildən
başlayaraq mən bu tikintini yenidən aparmaqla məşğul oldum. Vəsaitimiz olmadığına görə Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankına müraciət etdim. 53 milyon dollar kredit aldıq və o kreditin vasitəsilə su
elektrik stansiyası tikildi.
Mən dünən böyük fərəh hissi keçirdim. Çox gözəl, müasir texnologiyaya uyğun su elektrik stansiyası
yaratmışıq. İndi o, 112 meqavat elektrik enerjisi verir. Amma bu yaxın vaxtlarda, bir neçə aya bir blokun da –
dördüncü blokun da işə düşməsi təmin olunacaq, stansiya 150 meqavat elektrik enerjisi istehsal edəcəkdir. Bilin
ki, Yenikənd Su Elektrik Stansiyasında istehsal olunan bütün elektrik enerjisi Gəncəyə verilir və Gəncəyə
veriləcəkdir. Ancaq bununla sizin tələbatınızın hamısı ödənmir.
Bu gün «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti İmanov məlumat verdi ki, vaxtilə Gəncəyə cəmi 160
meqavat elektrik enerjisi verilirdi. Bu həm sənayenin, həm də bütün insanların məişət tələblərini ödəyirdi.
Amma indi 260, bəlkə ondan da çox elektrik enerjisi lazımdır ki, Gəncənin tələbatını ödəsin. Nə üçün belə
olubdur? Bir tərəfdən sənaye müəssisələri işləmir, demək, onlar əvvəlki qədər elektrik enerjisindən istifadə
etmir. Amma eyni zamanda, elektrik enerjisinə tələbat artıbdır. Çünki sizin hər biriniz evinizdə müxtəlif
qurğular qurmusunuz, payız – qış vaxtı mənzilinizdə istiliyi təmin edirsiniz, isti su əldə edirsiniz. Bunlar da
hamısı elektrik enerjisi vasitəsilə olur. Beləliklə, tələbatınız artır. Mənə söz verdilər ki, sizin bu artan tələbatınız
oktyabr ayında tamamilə təmin olunacaqdır. Ancaq mən sizdən xahiş edirəm – daha dayanın, tələbatınızı
artırmayın. Çünki onda siz bizim üçün daha da böyük çətinliklər yaradacaqsınız.
Doğrudur, biz yeni elektrik stansiyaları yaratmağa çalışırıq.
Məsələn, Kür çayının üzərində layihəsi vaxtilə – 70-ci illərdə hazırlanmış Tovuz Su Elektrik Stansiyası
tikilməlidir. O, 360, ya 380 meqavat elektrik enerjisi verəcəkdir. Ancaq onun tikilməsi üçün 200 milyon dollar
vəsait lazımdır. İndi bizim bu vəsaitimiz yoxdur. Gərək kredit axtaraq, kredit götürək, ondan sonra onun
tikilməsinə başlayaq. İndiki dövrdə, bilirsiniz, bizim qarşımızda çox çətinliklər var. Ancaq bir şeyi bilməlisiniz:
əgər 70-ci illərdə Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təmin olunması haqqında geniş bir proqram yaratmasaydıq
və o proqramı həyata keçirməsəydik, indi Azərbaycan elektrik enerjisinə olan tələbatının heç 30 faizini də ödəyə
bilməzdi. Məhz o illərdə biz irəliyə baxırdıq, düşünürdük ki, Azərbaycanın elektrik enerjisindən asılısızlığını təmin
etmək lazımdır. Baxmayaraq ki, o illərdə SSRİ-nin vahid elektrik enerjisi sistemi var idi, harada istehsal
olunmasına baxmayaraq, SSRİ-nin hər yerinə istənilən qədər elektrik enerjisi verilirdi. Ancaq biz onunla rahat
olmadıq. Biz özümüz Azərbaycanda böyük elektrik stansiyaları yaratdıq. Mingəçevirdə əlavə 8 elektrik stansiyası
yaratdıq. Onların hər biri 350 meqavat elektrik enerjisi verir. Əgər biz onları yaratmasaydıq, başqa tədbirləri
görməsəydik və o vaxt Kür çayı üzərində Şəmkir Su Elektrik Stansiyasını yaratmasaydıq, indi biz elektrik
enerjisindən asılı olacaqdıq: haradan alaq, kimdən alaq, bizə bu elektrik enerjisini kim verəcək? Verən də onun parasını istəyir, haqqını istəyir. Buna da bizim imkanımız yoxdur.
Mən bu gün çox xoşbəxtəm, böyük fərəh hissi keçirirəm ki, o illərdə Azərbaycanın bu günü, müstəqilliyi
haqqında düşünmüşəm və Azərbaycanın elektrik enerjisindən asılısızlığını təmin etmək üçün böyük bir proqram
tərtib edib onun həyata keçirilməsinə nail olmuşam. Ona görə də indi biz Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə
tamamilə təmin etmək iqtidarındayıq.
Xatirinizdədir, 70-ci illərdə biz Azərbaycanın hər yerini qazla təmin etdik. Ən ucqar kəndlər qazla təmin
olundu, dağ kəndləri də qazla təmin olundu. Çünki o vaxt Azərbaycan özü ildə 16 milyard kubmetr qaz hasil
edirdi. Biz 2 milyard kubmetr də Rusiyadan alırdıq və Azərbaycanda sürətlə qazlaşdırma prosesi həyata
keçirdik. Biləsiniz ki, biz o vaxtlar bütün Azərbaycan ərazisini qazla təmin etmək üçün yerin altına nə qədər qaz
boruları düzdük. Ancaq indi Azərbaycan ildə cəmi 6 milyard kubmetr qaz hasil edir, tələbat ödənmir. Gəncə tamam qazlaşdırılmışdı. Ancaq bu, sonrakı illərdə dayandırıldı. Biz 1996-cı ildən başlayaraq, 1997–1998-ci illərdən başlayaraq Gəncənin qazla təmin edilməsi ilə məşğul oluruq.
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«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti də buradadır. Mən bu gün onu da dinlədim. O mənə dedi ki,
şəhərdə 15 min abonent qazla təmin olunur və payıza qədər daha 10 min abonent qazla təmin ediləcəkdir. Beləliklə,
Gəncənin böyük bir hissəsini qazla təmin edirik və edəcəyik. Ancaq bu da kafi deyil.
Bilirsiniz ki, biz dünyanın böyük neft şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışıq. İndi o müqavilələr həyata
keçirilir. Bir tərəfdən, bir neçə ildən sonra biz o müqavilələrdən böyük gəlir əldə edəcəyik, ikinci tərəfdən də, 7–
8 ay bundan öncə o müqavilələrdən birini həyata keçirərək, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda böyük
qaz yatağı – «Şahdəniz» yatağını aşkar etmişik. Oradan hasil olan qazla biz nəinki Azərbaycanı təmin edəcək,
hətta onu dünya bazarına çıxarmağa imkanımız olacaqdır. Amma bunun üçün də üç-dörd il vaxt lazımdır.
Beləliklə, bilirsiniz, bu problemləri biz aybaay, günbəgün, ilbəil həll edirik və həll edəcəyik. Azərbaycan
dövlətinin apardığı iqtisadi siyasət, Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyası və qarşıdan gələn illərdə ondan
alacağımız gəlirlər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını təmin edəcək və Azərbaycan vətəndaşlarının rifah
halını yaxşılaşdıracaqdır.
Bir bu deyil. Biz geniş miqyasda islahatlar həyata keçiririk. Torpaq islahatı həyata keçirildi və onun
nəticəsində indi Azərbaycanda ərzaq problemi yoxdur. Xatirinizdədir, vaxtilə – 70-ci illərdə, elə mən
Azərbaycanda işləyən zaman mağazalarda əti bəzi yerlərdə talonla verirdilər. Onlar xatirinizdədir. Ət çatışmırdı,
dövlət bunu təmin edə bilmirdi. Çünki Azərbaycan belə ixtisaslaşmışdı ki, o, heyvandarlıqla o qədər məşğul
olmurdu, pambıqçılıqla, üzümçülüklə məşğul olurdu. Ət, yağ məhsullarını biz Rusiyadan, Ukraynadan alırdıq.
Onlar da ilbəil bunu azaldırdılar. Ona görə biz əhalinin tələbatını ödəyə bilmirdik.
Amma indi torpaq islahatı keçirdik, torpağı kəndlilərə payladıq. Onlar torpaqdan öz bildikləri kimi, səmərəli
istifadə edirlər: buğda da istehsal edirlər, meyvə də istehsal edirlər, tərəvəz də istehsal edirlər və heyvandarlıq
məhsulları bir neçə dəfə artıbdır. Ona görə indi bazarlarda ət problemi yoxdur. Bakıda bazarda indi hara baxsan
ətdir, hara baxsan ərzaq məhsullarıdır. Bunlar hamısı Azərbaycanda istehsal olunur. Yəni bu bizim həyata
keçirdiyimiz torpaq islahatının çox gözəl nəticəsidir.
Amma torpaq islahatı bizim ümumi islahatlarımızın bir hissəsidir. Digər hissəsi isə dövlətə mənsub olan
başqa sahələri özəlləşdirməkdən ibarətdir.
Kiçik və orta özəlləşdirmə həyata keçirilibdir. Burada məlumat verdilər – Gəncədə də ticarət özəlləşdirilib,
çörək təminatı özəlləşdirilibdir və çörək problemi yoxdur. Mən Azərbaycan prezidenti kimi, 1993–1994-cü
illərdə, hətta 1995-ci ildə gündə bir neçə saat çalışırdım ki, əhalini çörəklə necə təmin edək. Amma indi bu
vəzifə mənim üzərimdən götürülübdür. Ərzaq məsələsi mənim üzərimdən götürülübdür. Çünki özəl sektor artıq
bunu təmin edir: həm çörək, həm başqa ərzaq məhsulları, xüsusən ət, yağ, süd məhsulları.
Demək, bu yol düz yoldur. Biz bu yol ilə gedirik və gedəcəyik. Ona görə də biz özəlləşdirmənin artıq ikinci
mərhələsini başlayırıq. Bu barədə Milli Məclis qanun qəbul edibdir. Biz yaxın vaxtlarda dövlət proqramını elan
edəcəyik. Mən fərman verəcəyəm və özəlləşdirmə geniş miqyasda həyata keçiriləcəkdir. Bu sahədə Gəncədə də
böyük işlər görüləcəkdir. Mən bu gün burada dövlət əmlakı nazirinin məlumatını dinlədim. Bir neçə yaxşı təklif
var, onları həyata keçirmək lazımdır. Bu təkliflərin həyata keçirilməsi Gəncənin həm inkişafının təmin
edilməsinə, həm şəhərin sosial problemlərinin həllinə, həm də insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına
kömək göstərəcəkdir.
Ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı nəticəsində biz dövlət büdcəsindən maliyyələşən işçilərin maaşlarını,
pensiyalarını vaxtlı-vaxtında ödəyirik. Bu gün mənə məlumat verdilər ki, Gəncədə may ayının maaşları,
pensiyaları verilibdir. Bilin, bu da asan məsələ deyil. Keçmiş Sovet İttifaqına mənsub olan respublikaların,
qonşu ölkələrin bir çoxunda dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən vətəndaşlar maaşlarını 4–5 ay, pensiyalarını
5–6 ay ərzində ala bilmirlər. Amma biz bunu təmin edirik. Nəyə görə təmin edə bilirik? Çünki biz düzgün
iqtisadi siyasət aparırıq. Bunun da nəticəsində Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlir hissəsi təmin olunur və əldə
edilən gəlirlər hesabına maaşları, pensiyaları vaxtlı-vaxtında ödəyirik.
Bir sözlə, Azərbaycan keçid dövrünü yaşayır. Qarşımızda çoxlu vəzifələr var. Ancaq bu vəzifələri yerinə
yetirmək üçün böyük imkanlarımız da, ən əsası odur ki, vətəndaşlarımızda böyük ruh yüksəkliyi və nikbinlik
vardır. Mən bu nikbinliyi tam əsaslı hesab edirəm və biz bu nikbinliklə Azərbaycanın həm müstəqilliyini
qoruyub saxlayacağıq, həm də onun iqtisadiyyatını daim inkişaf etdirəcəyik. Beləliklə də, insanların rifah halı
yaxşılaşacaqdır.
Ancaq bunun üçün ən əsas şərt ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti
sabitləşdirmişik. Mən 1993-cü il iyunun 13-də Gəncə şəhərinə gəlmişdim. Yadınızdadır ki, Gəncə nə vəziyyətdə
idi, küçəyə çıxmaq mümkün deyildi. Mən buraya gəldim. Gəncəni işğal etmiş Surət Hüseynovun hərbi hissələri
şəhərin hər yerini tutmuşdu.
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Bilirsiniz ki, iyunun 4-də Gəncədə vətəndaş müharibəsi olmuşdu, qan tökülmüşdü, çoxsaylı insanlar həlak
olmuşdu. Azərbaycanda dövlət böhranı yaranmışdı. Azərbaycanın o vaxtkı iqtidarı dövləti idarə edə bilmirdi.
Ona görə də Azərbaycanın bir çox ziyalıları, ağsaqqalları mənə–onda mən Naxçıvanda yaşayırdım – müraciət
etdilər və məni Bakıya dəvət etdilər. Təkcə onlar yox, o vaxt iqtidarda olanlar da vəziyyətin çıxılmaz olduğunu
görərək mənə müraciət etdilər və çox xahiş etdilər ki, mən Bakıya gəlim. Mənimlə dörd gün danışıqlar aparıldı.
Mən gəlmək istəmirdim.
İyunun 9-da Bakıya gəldim. Vəziyyət həddindən artıq çətin idi. Azərbaycanın daxilində silahlı dəstələr
hakimiyyət uğrunda bir-biri ilə vuruşurdu. İqtidar artıq öz hakimiyyətini saxlaya bilmirdi. Bu imkandan istifadə
edən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın torpaqlarını ardıcıl surətdə işğal edirdi.
Belə bir vəziyyətdə hər tərəfdən müraciət olundu ki, mən Azərbaycanın bu vəziyyətdən çıxması üçün öz
xidmətlərimi göstərim. Ancaq mən vəziyyəti qiymətləndirəndən sonra dedim ki, əgər Gəncəyə getməsəm,
münaqişənin başlandığı həmin yerdə olmasam, orada insanlarla görüşməsəm bu vəzifəni üzərimə götürə
bilmərəm.
İyunun 13-də mən Gəncəyə gəldim. Biz birbaşa qonaq evinə gəldik. Qonaq evini dörd tərəfdən mühasirəyə
almış Surət Hüseynovun ordu hissələri bizi içəri buraxdılar, amma eşiyə buraxmırdılar. Biz orada gecə səhərə
qədər danışıqlar apardıq. İndi olan-olub, keçən-keçib, danışmalıyam. Arxamda Surətin avtomatı kürəyimə tutmuş
iki banditi dayanmışdı. Yəni mən danışıq aparırdım, onlar da mənim arxamda dayanmışdılar, avtomatı da mənim
kürəyimə dirəmişdilər. İndi görün, mən hansı bir şəraitdə danışıq aparmışam. Onlar avtomatı hər dəqiqə hərəkətə
gətirə bilərdilər və mən həmin gecə məhv ola bilərdim.
Mən gecə səhərə qədər danışıqlar apardım. Xahiş etdim ki, şəhərə çıxıb insanlarla görüşmək istəyirəm.
Amma mənə imkan vermədilər. Dedilər ki, şəhərdə vəziyyət çox təhlükəlidir, ona görə də biz Sizin həyatınızın
təhlükəsizliyini təmin edə bilmərik. Dedim ki, onda məni döyüş yerlərinə – harada ki, qan tökülüb, dağıdılıb –
aparın. Məni oraya da aparmaq istəmirdilər. Amma mən oraya gəldim. Həmin yeri 10–15 dəqiqə idi ki,
müşahidə edirdim, bir də gördüm o tərəfdən, bu tərəfdən atəş açıldı. Bilmədim ki, hara və kimə atəş açırlar.
Dedilər ki, vəziyyət gərginləşibdir, artıq Siz burada qala bilməzsiniz. Mən onsuz da işimi qurtarmışdım, Bakıya
dönməli idim. Amma mən həmin atəş açılan yerdən ağır bir şəraitdə çıxdım və Bakıya döndüm.
Bizim müxbirimiz Elmira Axundova gərək ki, bizimlə bərabər buraya gəlibdir. O vaxt Gəncəyə gələndə
məni çoxlu jurnalist müşayiət edirdi, onlardan biri də Elmira Axundova idi. O zaman nə qədər dəhşətli bir
vəziyyət idi!
Yəni mən xeyirxah işlərdən ötrü Gəncəyə çox gəlmişəm. 1993-cü ilin iyun ayında da Azərbaycanı ağır
vəziyyətdən çıxarmaq üçün şəxsi həyatımı təhlükə altında qoyaraq buraya gəlmişdim. O vaxt mən burada
danışıqlar apardım, Bakıya döndüm. Bakıya gedərkən yolda bizim qarşımızı iki dəfə kəsdilər. Bizi şəhərə
buraxmaq istəmirdilər. Mən birtəhər gedib Bakıya çatdım. Belə bir ağır vəziyyətdə mən Azərbaycana rəhbərlik
etmək vəzifəsini öz üzərimə götürdüm.
Ağır vəziyyət təkcə Gəncədə yaranmamışdı. O vaxt qanunsuz silahlı dəstələr Azərbaycanın rayonlarının
əksəriyyətini əllərinə keçirmişdilər. İqtidarda olan Xalq Cəbhəsi tərəfindən təyin olunmuş icra hakimiyyəti
başçıları Surət Hüseynovun dəstələri gələn kimi qaçmışdılar. Bax, ölkə belə bir ağır vəziyyətdə idi.
Bəli, biz sizinlə birlikdə belə bir ağır dövr yaşadıq. 1993-cü il, 1994-cü il, 1995-ci il hadisələri yadınıza
gəlir. 1994-cü ilin oktyabr hadisələri – dövlət çevrilişinə cəhd də Gəncədən başlandı. 1995-ci ildə də dövlət
çevrilişinə cəhd göstərildi. Biz bunların hamısının öhdəsindən gəldik, dövlət çevrilişinə cəhdlərin qarşısını ala
bildik. Nə üçün ala bildik? 1994-cü ilin oktyabr ayında böyük silahlı dəstələr dövlət çevrilişinə cəhd göstərərkən
mən–heç bir dəstəsi olmayan, heç bir ordusu olmayan insan–bu çevrilişə cəhdin qarşısını nə üçün ala bildim? Nə
üçün? Çünki mənim arxamda xalq var idi, çünki mənim arxamda siz var idiniz.
Mən televiziya ilə xalqa müraciət etdim. Prezident sarayının qarşısına gecə iki saat içərisində 500 min insan
toplaşdı. Təkcə orada yox, Azərbaycanın bütün şəhərlərində–mən bilirəm, o cümlədən Gəncədə də–insanlar
küçələrə çıxdılar, Azərbaycanın dövlətçiliyini və şəxsən Heydər Əliyevi müdafiə etməyə qalxdılar. Bax, mənim
gücüm bundan ibarətdir.
O vaxt xalqımızın, sizin mənə göstərdiyiniz etimada arxalanaraq Azərbaycanı ağır vəziyyətdən çıxarmışam.
Ötən yeddi ildə ölkəmizdə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik yaradaraq Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyuruq,
yaşadırıq və bundan sonra da sizinlə birlikdə, sizin gücünüzlə, dəstəyinizlə yaşadacağıq.
Ölkəmizdə islahatları həyata keçirmək, keçid dövrünü ağrısız başa vurmaq, onun çətinliklərinin öhdəsindən
gəlmək üçün birinci növbədə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək lazımdır. Biz bunu yalnız 1995ci ildə həll edə bildik. Ölkəmiz 1993-cü ildən 1995-ci ilə qədər ağır bir dövr yaşadı. Amma o vaxtdan indiyə
qədər ölkəmizin hər yerində ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olubdur – rahat yaşayırsınız, gəzirsiniz, qanunsuz
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silahlı dəstələr sizi incitmir, hüquqlarınıza toxuna bilmir. Gecə də, gündüz də – nə vaxt istəsəniz şəhərinizdə
rahat gəzə bilirsiniz. Siz müstəqil Azərbaycanda, onun torpağında belə azad, sərbəst yaşayırsınız. Bu mənim
üçün ən böyük xoşbəxtlik, ən böyük nailiyyətdir.
Ancaq Azərbaycanda bu gün də belə sabitliyin olması bəzi xarici və daxili qüvvələri narahat edir. Onlar
müxtəlif təxribatlar həyata keçirərək yenə də Azərbaycanı qarışdırmaq, dağıtmaq istəyirlər. Çünki Azərbaycanın
çox zəngin təbii sərvətləri vardır, Azərbaycanın dünya miqyasında çox böyük coğrafi-siyasi, strateji mövqeyi
vardır, Azərbaycanın böyük gələcəyi vardır. Ona görə də həm xarici, həm də daxili qüvvələr Azərbaycanda
təxribat törətməyə cəhd göstərirlər. Biz onların qarşısını alırıq, bundan sonra da alacağıq.
Mən bəyan edirəm ki, heç bir qüvvə Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitliyi poza bilməz. Əgər
kimsə bu işə cəhd etsə, biz onların cavabını sizinlə birlikdə verəcəyik.
Ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunmasında 1994-cü ildə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində
atəşkəs yaranmasının da böyük əhəmiyyəti vardır.
Bildiyiniz kimi, 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana təcavüz etdi, münaqişə, müharibə başladı.
Azərbaycan torpaqlarının bir qismi müxtəlif səbəblərdən işğal olundu. İşğal edilmiş ərazilərdən bir milyondan
çox vətəndaşımız qaçqın, didərgin düşübdür, ağır vəziyyətdə yaşayır. Gəncədə, şəhərin ətrafında da xeyli qaçqın
və köçkün yaşayır.
1994-cü ildə müharibədə atəşin dayandırılması bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün danışıqlar
aparılmasına, respublikamızda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək və ölkəmizin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək
üçün lazımi tədbirlər görülməsinə şərait yaratdı.
Biz bu gün də atəşkəsi qoruyub saxlayırıq və saxlayacağıq. Ona görə ki, münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik, danışıqlar aparırıq. Hesab edirəm ki, bu danışıqlar öz nəticəsini verəcəkdir. Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqları sülh yolu ilə, danışıqlar vasitəsilə azad ediləcək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunacaq, yerindənyurdundan didərgin düşmüş insanlar öz elinə-obasına qayıdacaqlar.
Bir müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir. Demokratiya yolu bizim strateji
yolumuzdur. Biz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi aparırıq. Azərbaycanda
demokratiyanın bir çox prinsipləri bərqərar olunubdur. 1995-ci ildə Azərbaycanın ilk Konstitusiyası qəbul
edilibdir. Azərbaycanda demokratiyanı təmin etmək üçün bir çox islahatlar həyata keçirilib və bundan sonra da
keçiriləcəkdir.
Bizim məqsədimiz Azərbaycanı bir müstəqil dövlət kimi yaşatmaq, inkişaf etdirmək, dünya dövlətləri
içərisində güclü, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir dövlətə çevirməkdir. Bizim məqsədimiz Azərbaycanı tam
demokratik dövlət etməkdən, demokratiya yolu ilə irəliləməkdən və ölkəmizdə hər bir vətəndaşın hüquqlarını
qorumaqdan, azadlığını təmin etməkdən ibarətdir. Bizim məqsədimiz Azərbaycanı bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
aparmaqdan, ölkəmizdə iqtisadi islahatlar həyata keçirməkdən ibarətdir. Bizim məqsədimiz Dünya Birliyində
Azərbaycanın özünəməxsus yer tutmasını təmin etməkdən, ölkəmizin iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə sıx
birləşdirməkdən, inteqrasiya etməkdən və bunların nəticəsində Azərbaycanı xoşbəxt, inkişaf etmiş bir dövlətə,
ölkəyə çevirməkdən ibarətdir. Bunlar bizim məqsədimizdir və apardığımız işlər də məhz bu məqsədə
yönəldilibdir. Mən bu gün bəyan edirəm ki, biz sizinlə birlikdə – hamımız bu məqsədə nail olacağıq.
Əziz dostlar, dedim ki, mən həmişə xalqın dəstəyinə arxalanaraq, bu cür cəsarətli siyasət aparıram.
Gəncəlilərin də dəstəyi mənə həmişə ilham, ruh veribdir. Gəncə mənim üçün əziz şəhərdir. Gəncəlilər mənim üçün
əziz insanlardır. Mən təşəkkür edirəm ki, 1993-cü ilin o ağır dövründə siz cəsarət, vətəndaşlıq keyfiyyətlərinizi
göstərdiniz və Azərbaycan prezidentinin ətrafında sıx birləşdiniz. Biz o böhranlı dövrü yaşadıq.
Mən sizə ona görə təşəkkür edirəm ki, 1994-cü ilin oktyabr hadisələrində Gəncə əhalisi Azərbaycan
prezidentini dəstəklədi və biz o hərbi çevrilişə cəhdin qarşısını ala bildik. Mən sizə ona görə təşəkkür edirəm ki,
1995-ci ilin mart ayında Bakıda dövlət çevrilişinə cəhd göstərilərkən gəncəlilər Azərbaycan prezidentini,
dövlətçiliyini yenə də dəstəklədilər. Mən sizin dəstəyinizi bu gün də hiss edirəm və bütün bunlara görə təşəkkür
edirəm. Əmin olduğumu bildirirəm ki, siz daim Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyində dayanacaqsınız, ölkəmizin
müstəqilliyini qorumaq üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz və Azərbaycan prezidentini – məni indiyə qədər
olduğu kimi dəstəkləyəcəksiniz.
Mən sizə və sizin simanızda bütün gəncəli bacı-qardaşlarıma, dostlarıma cansağlığı, səadət, yeni-yeni
uğurlar arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın.
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GƏNCƏ «CİHAZ» İSTEHSALAT BİRLİYİNİN İSTEHSAL PROSESİ İLƏ
TANIŞLIQDA SÖHBƏTİ
24 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Birliyin bütün əməkçilərini səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin hamınıza
ürəkdən minnətdarlığımı bildirirəm.
F a i q Y e l i s u y s k i («Cihaz» İstehsalat Birliyinin baş direktoru): Möhtərəm cənab Prezident, Sizin
diqqət və qayğınız nəticəsində hazırda zavodda fərdi sektorlarda–mənzillərdə, bağ evlərində, həmçinin su
təchizatı, komunal təsərrüfatı sistemlərində, sənaye müəssisələrində su sərfinin kommersiya qeydiyyatının
aparılması üçün nəzərdə tutulan müxtəlif növ soyuq və isti su sayğacları istehsal olunur. Dünyanın bir neçə
ölkəsinə ixrac olunan bu məhsula tələbatı ödəmək üçün lazımi işlər görülür, Özbəkistana və digər ölkələrə sayğaclar göndərilməsi üçün müqavilələr bağlanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda buna tələbat yoxdur?
F a i q Y e l i s u y s k i: Cənab Prezident, var. Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyəti ilə ümumi
məbləği bir milyard manatlıq müqavilə imzalanmışdır. Özü də bu cihazlar çox yüksək keyfiyyətlidir və Avropa
standartlarına uyğunlaşdırılıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu tətbiq etmək lazımdır. Bundan hər evə qoymaq lazımdır. İnsanlar o qədər su
işlədirlər ki...
F a i q Y e l i s u y s k i: Cənab Prezident, Bakı şəhərindəki mənzillər üçün 600 min ədəd sayğac lazımdır,
bütün respublikaya isə bir milyon ədəd lazımdır. Bunun perspektivi çox böyükdür və qiyməti 13 dollardır.
Amma xaricdən gətirdikdə çox baha başa gəlir. Bizim sayğaclar isə ucuzdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu siz 13 dollara buraxırsınız, amma satış qiyməti bir az artıq olur, eləmi?
F a i q Y e l i s u y s k i: Xeyr, bunun maya dəyəri 11 dollardır. Biz bunun satış qiymətini 13 dollar etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizinki xaricdən gətiriləndən keyfiyyətlidir?
F a i q Y e l i s u y s k i: Bəli. Həm də bunlar bizim suyumuza da uyğundur. Vaxtilə konstruktorlar yaxşı
işləyiblər.
Cənab Prezident, istehsalımız ilbəil artıbdır. 1965-ci ildə dörd, 1970-ci ildə 8, 1975-ci ildə 12, 1980-ci ildə
18, 1985-ci ildə 22 ədəd istehsal olunubdur. Sonrakı illərdə inkişaf olmadı. 1995-ci ildən 38 ədəd, hazırda isə 40
ədədə yaxın istehsal olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Ədəd» deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?
F a i q Y e l i s u y s k i: Bir neçə növ.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, ədəd deyil, bu növdür. Sən səhv edirsən. Ədəd budur, yəni bu, bir ədəddir. Başa
düşürsən? Sən burda düz yazmamısan. Sən «ədəd» deyəndə mən təəccüblənirəm. Necə yəni dörd ədəd? Bu
böyüklükdə zavod dörd ədəd? Yaxud da ki, indi, 2000-ci ildə 40 ədəd? 40 növ!
F a i q Y e l i s u y s k i: Düz deyirsiniz, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v (Rasim Daşdəmirova müraciətlə): Haradasan, bura gəl. Bunlar Azərbaycan dilini
yaxşı bilmirlər. Bəs sən haradasan?
R a s i m D a ş d ə m i r o v (Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, ədədlə çeşidi səhv
saldı. Yəqin ...
H e y d ə r Ə l i y e v: «Növ» deməlidir, amma bu deyir «ədəd». Mən durmuşam, məəttəl qalıram. Mən bu
zavodla o illərdə məşğul olmuşam. 1975-ci ildə biz Azərbaycanda cihazqayırma sənayesinin inkişafı üçün
böyük bir qərar qəbul etdik. Yəni bu bizim qərar deyildi, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının və Nazirlər
Sovetinin qərarı idi. O qərar əsasında biz Azərbaycanda bir çox cihazqayırma zavodları yaratdıq. Bu zavodun
inkişaf etməsi də həmin SSRİ qərarının içində idi. Elədir?
R a s i m D a ş d ə m i r o v: Elədir. Bu sexi Sizin qərarınızla tikiblər.
F a i q Y e l i s u y s k i: Elədir, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, sənin bir səhvini tutdum ki, sən növlə ədədi qarışdırırsan.
F a i q Y e l i s u y s k i: Düzdür, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə bunların hamısını poz. Bura yaz 40 növ, yaxud 40 çeşid, nə bilim, bəlkə
bunlar başqa söz də deyə bilərlər. Amma de görüm, ədəd neçədir, neçə ədəd istehsal edirsiniz?
F a i q Y e l i s u y s k i: 18 növ istehsal edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ümumi cəmini soruşuram.
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F a i q Y e l i s u y s k i: Cənab Prezident, 10 min ədəd.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, demək, 10 min ədəd istehsal edir – gərək mən bununla rus dilində
danışam – gətirib burada «40 ədəd» yazıbdır. Sən də icra başçısı kimi, gəlib buranı yoxlamamısan ki, ay balam, siz
burada səhv buraxıbsınız.
Azərbaycan dilini öyrənin. Mən dəfələrlə demişəm – Azərbaycan dilini öyrənin. Bu, bilmədiyinizin
nəticəsidir. İşiniz yaxşıdır, amma sən məni təəccübləndirdin. Mən baxdım, baxdım, fikirləşdim – o tərəfə
fikirləşirəm, bu tərəfə fikirləşirəm: sual verim, sual verməyim? Necə yəni «ədəd»? Axırda aydınlaşdı. Bu, 10
min ədəd istehsal edir, amma «40 ədəd» deyir. Yaxşı...
F a i q Y e l i s u y s k i: Cənab Prezident, bunlar da sayğacın mexanizmləridir. Zavodda istehsal olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunun hissələridir?
F a i q Y e l i s u y s k i: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, bu, şəxsi evlər üçündür?
F a i q Y e l i s u y s k i: Bəli, mənzillər üçündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bax, bunu hər biriniz alın, mənzilinizə qoyun, hesablasınlar ki, siz nə qədər su
işlətmisiniz, pulunu da verin. Başa düşürsünüz – mən bunu bir neçə dəfə demişəm – Bakının su təchizatının təmin
olunması üçün biz Dünya Bankından, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından 90 milyon dollar kredit
almışıq. Biz həmin kredit hesabına orada dəyişikliklər aparırıq. Həmin krediti qaytarmaq üçün isə şərt bundan
ibarətdir ki, biz suyun təchizatını və keyfiyyətini yaxşılaşdıracağıq. Kürdən gələn su kəmərlərinin keyfiyyəti
yaxşılaşacaq, nasos stansiyaları dəyişdiriləcəkdir. Abid Şərifov buradadır. O bu işlərlə məşğul olur və olacaqdır.
Hər bir adam su pulu verməlidir. Yığılan su pullarından həmin kredit qaytarılmalıdır. Amma Azərbaycanda
öyrəniblər – sudan, elektrik enerjisindən, qalan hər bir şeydən pulsuz istifadə edirlər və sonra da deyirlər ki,
yaşayış pisdir. İndi heç bir ölkədə sudan pulsuz istifadə etmək olmaz.
Bu işlə mən təkcə indi yox, 1970-ci illərdə də məşğul olurdum. Amma o vaxt bizim belə cihazlarımız yox
idi. Yadımdadır, o vaxtlar, məsələn, suyu açıb işlədir – yaxşı, nə qədər işlədir, işlətsin – amma, tutaq ki, unitaz
xarab olur, oradan su gecə də, gündüz də axır. Yoldaş Şərifov, elədirmi? Yəqin vaxtilə sənin də evində belə
olubdur.
Vaxtilə nə qədər su itirirdik. Əgər o dövrdə keçirdiyimiz müşavirələrdə mənim nitqlərimi, çıxışlarımı
qəzetlərdən götürüb baxsanız, görərsiniz ki, o zaman mən su itkisinin qarşısının alınması üçün nə qədər tədbirlər
görməyə çalışmışam. Necə deyərlər, canımı qoymuşam ki, Azərbaycanda suya qənaət edilsin, su itməsin. O illər
keçdi. İndi bazar iqtisadiyyatıdır. Sudan istifadə etmək istəyirsənsə, istifadə et, amma hesablayıcı cihazın olsun
və ayda suyun pulunu ver. Hesablayıcı cihazın olsun, ayda nə qədər elektrik enerjisindən istifadə etmisənsə,
pulunu ver. Bunlar olanda bizim həm elektrik stansiyalarımız yaxşı işləyəcək, həm də su təchizatı yaxşı olacaqdır.
Sizin bu istehsalatınız çox vacibdir. Burada işin keyfiyyətini yaxşılaşdırmısınız, çalışın daha da yaxşılaşdırın.
Amma lazımdır ki, indi bu, respublikada tətbiq edilsin.
Mən üzümü yenə də Şərifova tuturam: su layihəsi ilə sən məşğulsan, ona sən rəhbərlik edirsən, elədirmi?
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunların hamısı tətbiq olunmalıdır. Siz bunları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə
birlikdə həyata keçirin. İndi burada dedilər ki, Bakı şəhərinə 600 min ədəd belə cihaz lazımdır.
F a i q Y e l i s u y s k i: Bakı şəhərindəki mənzillər üçün 600 min ədəd belə cihaz lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyirsən ki, Bakı şəhəri üçün 600 min ədəd belə cihaz lazımdır. Gərək siz bunu
təmin edəsiniz ki, mənzil sahibləri bu cihazları alsınlar. Bu cihazın qiyməti neçəyədir?
F a i q Y e l i s u y s k i: Bir ədədinin qiyməti 13 dollardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənzil sahibləri bu cihazı alsınlar, ondan istifadə etsinlər. Bu cihazda fırıldaq edib,
nəyisə dəyişdirmək mümkündür?
F a i q Y e l i s u y s k i: Xeyr.
H e y d ə r Ə l i y e v: Keçmişdə elektrik sayğaclarında bəzən rəqəmləri dəyişdirirdilər. Əgər bu da belə
olacaqsa, onda bunun əhəmiyyəti yoxdur.
F a i q Y e l i s u y s k i: Xeyr, mümkün deyil.
R a s i m D a ş d ə m i r o v: Cənab Prezident, bu cihaz həm isti, həm də soyuq su üçündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, belədir. Evə soyuq su gəlir, amma onu sonra evdə qızdırırlar. Yaxud da, bəzi
evlərdə mərkəzi istixana sistemi var.
F a i q Y e l i s u y s k i: Cənab Prezident, bunlar isə iri sayğaclardır. Bunların diametri 150 millimetrdir.
Keçmiş İttifaqa mənsub olan respublikalar arasında bizdən başqa heç yerdə belə cihaz istehsal edilmir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Siz onda bunu ixrac edirsiniz?
F a i q Y e l i s u y s k i: Bəli, ixrac edirik. Zavodumuzun məhsullarının əsas alıcısı Rusiyadır.
Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, biz bu malları çoxdan Rusiyaya satırıq. Hazırda yenə də Rusiya ilə
müqavilə bağlamışıq. Zavodumuzun istehsal etdiyi məhsulların, demək olar ki, 70 faizi Rusiyaya satılır. Biz
Ukrayna ilə də müqavilə bağlamışıq. Biz keçən il Özbəkistanda keçirilmiş tenderdə iştirak etdik və qalib gəldik.
Bundan sonra Daşkəndə də bir neçə növ sayğaclar göndərəcəyik.
Cənab Prezident, biz bu il üçün 3 milyard manata yaxın məbləğdə müqavilələr bağlamışıq. İlin əvvəlindən
indiyədək 860 milyon manatlıq məhsul satmışıq, hazırda zavodumuza 300 milyon manat vəsait daxil olubdur.
Kollektivimiz işləyir, bundan sonra da işləyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu zavod çox vacib bir zavoddur. Mən indiyədək görülən işləri yüksək
qiymətləndirirəm. Çünki, yenə də deyirəm, mən bu zavodla 1970-ci illərdən tanışam. Dediyim sözləri təkrar
etmək istəmirəm, vaxtilə bu zavodun müasir səviyyəyə gəlib çatması üçün çoxlu səylər qoymuşuq. Bir daha
deyirəm, biz 1975-ci ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin və Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Azərbaycanda
müasir texnikanın və texnologiyanın inkişaf etdirilməsi barədə xüsusi bir qərar qəbul etməsinə nail olduq. Biz o
vaxt həmin qərar əsasında Azərbaycanda bir sıra zavodların – dünən getdiyimiz «Büllur» zavodunun, sonra
cihazqayırma, radiotexnika zavodlarının və sairin tikintisinə başladıq.
Ancaq eyni zamanda, mövcud olan zavodların texnika və texnologiyasının müasirləşdirilməsinə başladıq.
Bunların arasında sizin bu zavod da var idi. İndi deyirsiniz, mən də xatırlayıram ki, bu sex həmin qərar əsasında
tikilibdir. O vaxtlar burada istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti bizi qane etmirdi. Ona görə də biz bu zavodu
çoxlu tənqid edirdik.
Mən dedim, o vaxt biz suya qənaət edilməsinə çalışırdıq, istəyirdik ki, sayğaclar qoyulsun, sudan kimin,
hansı zavodun, müəssisənin nə qədər istifadə etdiyi hesablansın. Amma nə zavodda, nə fabrikdə, nə mağazada,
nə başqa yerdə heç kəs hesab aparmır ki, nə qədər su götürübdür. Suyun insanların, müəssisələrin, cəmiyyətin
tələbatını ödəməsi üçün həddindən artıq vəsait xərclənir, amma oradan bir gəlir yoxdur. Ona görə də biz o vaxt
bu işlərlə məşğul olurduq. Amma o zaman sovet dövrü idi, çox şeyləri də bağışlayırdıq. O vaxtlar su pulunu
verib-verməməyin hesabı o qədər də ciddi aparılmırdı. Çünki sayğaclar yox idi, sadəcə yazılırdı ki, kim nə qədər
su pulu verməlidir. Kim istəsə verirdi, kim istəməsə vermirdi. Amma indi həyat dəyişibdir. Ona görə də belə
cihazlara böyük ehtiyac vardır.
Mənim burada gördüyüm sayğac növləri bu zavodun böyük ixrac imkanlarını nümayiş etdirir. Yəni bu
cihazlar təkcə Azərbaycanın yox, keçmiş SSRİ məkanına daxil olan ölkələrin də tələbatını ödəyə bilər. Ona görə
də zavodunuzun böyük gələcəyi vardır və böyük işlər görəcəksiniz, çoxlu faydalar, gəlir əldə edə biləcəksiniz.
Bunlar hamısı məni sevindirir. Çünki mən vaxtilə bu zavodun inkişaf etməsi, modernləşdirilməsi üçün səylər
qoymuşam. Bu gün bir daha görürəm ki, həmin səylər hədər getməyibdir, öz nəticəsini verir. Bu zavod bu gün
üçün, Azərbaycan üçün və xarici bazar üçün çox lazımdır.
Yeni növlər icad etdiyinizə, onları geniş istehsala buraxdığınıza görə mən sizi təbrik edirəm, bunu yüksək
qiymətləndirirəm. Eyni zamanda ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz əldə etdiyiniz bu nailiyyətlərlə
arxayınlaşmayacaqsınız, dayanmayacaqsınız, bu cihazların həm növlərini, çeşidlərini, həm də miqdarını
artıracaqsınız. Birincisi, zavodunuzu genişləndirə də bilərsiniz. İkincisi, zavodunuzun bütün işçilərinin maaşını
artıra bilərsiniz. Beləliklə, Azərbaycanın iqtisadiyyatına öz payınızı verə bilərsiniz.
Mən sizi təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Çox şadam ki, gəlib bu zavodu belə yaxşı
vəziyyətdə gördüm. Sağ olun.
Ə m ə k ç i l ə r: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizə cansağlığı arzulayırıq. Allah Sizi xalqımızın üstündən
əskik eləməsin. Çox razıyıq. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə eşq olsun!
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GƏNCƏ ŞƏHƏRİ İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
24 may 2000-ci il
Əziz dostlar!
Əziz gəncəlilər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən iki gündür ki, sizin bölgədəyəm. Ancaq dünən vaxtımı Şəmkirdə keçirmişəm. Şəmkirə Gəncədən
gəlib getmişəm. Şəmkir rayonunda işi qurtarandan sonra yenə də Gəncəyə gəlmişəm, Gəncədə gecələmişəm. Bu
gün də sizinlə birlikdəyəm. Bunlar hamısı mənim öz üzərimə düşən vəzifələri yerinə yetirmək üçün atdığım
addımlardır.
Dünənki gün haqqında sonra məlumat verəcəyəm. Mən bu gün sizin bir neçə sənaye müəssisələrinizlə tanış
oldum. Dünən «Büllur» zavodunda oldum, bu gün Gil-Torpaq, «Sihaz» istehsalat birliklərində oldum. Nizami
məqbərəsini ziyarət etmək bizim müqəddəs borcumuzdur. Şəhərdə olan hərbi hissədə döyüşçülərimizlə, ordumuzun
nümayəndələri ilə görüşdüm.
Bu səfərdə mənim məqsədim, Gəncədə mənim məqsədim məhz Gəncənin problemləri ilə daha da yaxından
tanış olmaq, şəhərin həyatındakı çətinliklərin aradan qaldırılması üçün mümkün olan tədbirləri həyata keçirmək
və bu ağır, çətin dövrdə Gəncə şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı üçün lazımi işlər görməkdən ibarətdir.
Gəncə bütün göstəricilərinə görə Azərbaycanın ikinci şəhəridir. Gəncə 1918-ci ildə xalq cümhuriyyəti
yarandığı ilk aylarda müstəqilliyini ilk dəfə bu əsrdə elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərargahı
olubdur. Yəni o vaxt Gəncə bir neçə ay müddətində Azərbaycanın paytaxtı olubdur. Ona görə də Gəncə daim
Azərbaycan cəmiyyətinin və Azərbaycan hökumətinin diqqət mərkəzində olubdur. İndi biz hər şeyi ədalətlə
qiymətləndirməliyik.
Hələ İkinci dünya müharibəsindən öncə Gəncədə sənaye müəssisələri yaranmağa başlamış və bəziləri də
yaranmışdı. İkinci dünya müharibəsi bitəndən sonra yeni müəssisələr yarandı.
Məsələn, mən bu gün «Cihaz» İstehsalat Birliyində oldum. 1942-ci ildə Simferopoldan – Hitler orduları o
yerləri işğal edəndə bəzi müəssisələri köçürmək mümkün olmuşdu – onu köçürüb bura gətiriblər. O vaxtdan
Gəncədə fəaliyyət göstərir və bu gün də gördüyümə görə pis işləmir.
Gəncəni sənaye şəhəri etmək, Gəncəni daha da böyük etmək, Gəncə sakinlərinin həyat tərzini yaxşılaşdırmaq
həmişə Azərbaycan rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdə, 1969-cu ildən başlayaraq Gəncə şəhərinin inkişafını əsas
vəzifələrimdən biri hesab etmişdim. Ona görə də mən işlədiyim ilk aylarda Gəncəyə gəlmişdim. Ondan sonra da
bir neçə dəfə Gəncəyə gəlmişəm. Gəncədə bir neçə sənaye müəssisəsinin tikilməsi haqqında qərarlar qəbul
etmişik və yerinə yetirilməsini təmin etməyə çalışmışıq. Mən onların bəzilərinin açılışında iştirak etmişəm.
Biz o vaxt, 70-ci illərdə Gəncənin inkişaf etməsi üçün mümkün olan tədbirləri görmüşük və mən
Azərbaycanın rəhbəri kimi, qeyd edirəm ki, bu məsələni həmişə ən mühüm məsələlərdən, mənim qarşımda
duran ən mühüm məsələlərdən hesab edirdim.
Burada «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti məlumat verdi – məsələn, biz 70-ci illərdə Gəncəni
tamamilə qazlaşdırmışdıq. Yaxud, elektrik enerjisi barəsində Gəncədə heç vaxt problem olmamışdı. Bu,
insanların məişəti üçündür. Amma eyni zamanda bu, iqtisadiyyat üçündür, sosial həyat üçündür, sənaye
üçündür, həyatın bütün sahələri üçündür. Birinci növbədə elektrik enerjisi. Qaz bəlkə o qədər olmasa da, amma
çox vacib şərtlərdən biridir.
1970-ci illərdə vaxt var idi ki, Gəncə gözəl bir vəziyyətdə idi. Sənaye müəssisələri işləyirdi, yaxşı məhsul
istehsal olunurdu. Onlar Azərbaycanda da, Azərbaycandan kənarda da satılırdı. O vaxt Gəncədə istehsal olunan
xalçaları hər adam ala bilməzdi. Yadınızdadır, o vaxtlar çox qıt məhsul hesab olunurdu. Gəncə xalçası almaq
üçün ya gərək haradasa– şəhərdə, bütün Azərbaycanda növbəyə duraydın, yaxud da gedib mağazada işləyən
adama bir az artıq pul verəydin ki, altdan çıxarıb versin. Gəncənin belə bir dövrü olubdur. Mən Gəncə Xalça
Kombinatı ilə fəxr edirdim. Çünki onun birinci hissəsini biz tikdik, yaratdıq. Mən bir neçə dəfə buraya gəldim.
Sonra onun ikinci hissəsini layihələşdirdik, tikdik, yaratdıq. Bu məhsula tələbat var idi. Təkcə Azərbaycanda
yox, o vaxtlar bizim yaşadığımız bütün SSRİ məkanında buna tələbat var idi. Tələbatı ödəmək üçün bunu
edirdik.
Burada toxuculuq fabrikləri var idi. Onlar indi də var, amma o vaxt bunlar ahəngdar işləyirdi. Tikiş fabriki
var idi, ahəngdar işləyirdi. Bu gün bizim ziyarət etdiyimiz Gəncə Gil-Torpaq Kombinatının tarixi haqqında
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orada – həm Nizami məqbərəsini ziyarət edərkən, həm də kombinatın özündə çox danışmışam. İndi vaxt almaq
istəmirəm. Vaxtınız olsa, mənim dediyim o sözlərə televiziya vasitəsilə qulaq asarsınız.
1950-ci illərdən Gəncədə bu kombinatın tikilməsinə başlanıbdır və həqiqətən də ona çox böyük ümidlər
bəslənibdir, onun böyük perspektivi görünübdür. Çünki alunit yataqları və ondan istifadə edərək gil-torpaq
istehsal olunması – ona görə də Sumqayıtda alüminium zavodu tikilmişdir – və son məhsul olan alüminium
alınması Azərbaycan üçün sənaye sahəsində böyük bir addım idi, böyük bir iş idi. Bunlar hamısı görülübdür və
bu gün mən yenə də deyirəm – Gəncə Gil-Torpaq Kombinatının həm tikilməsi, həm avadanlığının müasirləşdirilməsi, həm lazımi səviyyədə işləməsi üçün 70-ci illərdə biz nə qədər əziyyət çəkmişik, nə qədər də işlər
görmüşük. Kombinat da işləyibdir. Orada 4 mindən artıq Gəncə sakini işləyibdir, maaş alıbdır. İndi də işləyir,
amma orada 2 mindən bir az artıq adam çalışır.
Məsələn, mən dünən «Büllur» zavoduna getdim. Orada danışırdım – bu, 70-ci illərdə Azərbaycanda
sənayenin ən mütərəqqi bir müəssisəsi idi. Bu mütərəqqi sahə bütün dünyada, o cümlədən SSRİ-də inkişaf
etməyə başlayırdı. Bu, 60-cı illərin sonunda, 70-ci illərin əvvəlində başlayıbdır. Moskvada Elektronika
Nazirliyi, elektronika müəssisələri yaranmışdı. Sonra Radiotexnika Nazirliyi, radiotexnika müəssisələri
yaranmışdı. Dəqiq cihazlar istehsal etmək üçün böyük bir Cihazqayırma Nazirliyi var idi. Bunların bir qismi
insanların tələbatını ödəmək üçün idi, digər bir qismi, bəlkə də daha çox hissəsi o vaxt Sovet İttifaqının hərbi
sənaye kompleksinə lazım idi. Ona görə də bunlar o vaxt həm hörmətli müəssisələr, hörmətli istehsal sahələri
idi, həm də gəlirli istehsal sahələri idi. Bunu duyaraq, bunu bilərək dərhal mən Azərbaycanın rəhbəri kimi,
böyük çətinliklərin öhdəsindən gələrək, SSRİ-nin rəhbərlərinə dəfələrlə müraciət edərək Azərbaycanda da belə
müəssisələrin yaranmasını təşkil etdim. Onlardan biri də «Büllur» zavodudur. O vaxt böyük bir həvəslə bunu
yaratdıq və onun ilk buraxdığı kalkulyatorlar möcüzə kimi bir şey idi. Amma görürsünüz, qısa bir zamanda, 15–
20 il içərisində dünyada texnika, texnologiya, elm o qədər inkişaf edib ki, indi artıq onlar hamısı geridə qalıbdır.
Burada oturanların çoxunun cibində mobil telefonlar var. Yaxşı ki, hamısını söndürmüsünüz. Onlar səs
salmır. Amma bəzən bəziləri gəlib otururlar, telefonları zəng çalır. O vaxt biz bunu təsəvvür edə bilməzdik.
Yəni bu, indi dünyada texnikanın, texnologiyanın, elmin nə qədər inkişaf etdiyini göstərir.
Bu, bir tərəfdən, keçmiş zamanda Gəncənin sənayesinin, iqtisadiyyatının inkişafı üçün gördüyümüz işlər,
əldə etdiyimiz nəticələrdir. İkinci tərəfdən, ikinci hissə Azərbaycanın başına gələn bəlalardır. 1988-ci ildən
başlayaraq Azərbaycanın həyatı get-gedə gərginləşdi. Bir tərəfdən, Ermənistan Dağlıq Qarabağı özünə
birləşdirmək üçün Azərbaycana təcavüz etdi, ikinci tərəfdən də, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi vəziyyət
pozuldu. Bunlar dalbadal hakimiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxardı. Ona görə də sənaye haqqında, yaxud ümumi perspektivlər haqqında o vaxt düşünənlər yox idi. Bunlar da Azərbaycanın iqtisadiyyatına hədsiz zərər
vurdular. O cümlədən, Gəncənin də iqtisadiyyatına, Gəncənin də sənaye müəssisələrinə çox zərərlər vurdular.
1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda sənaye istehsalı, bütün iqtisadiyyat tənəzzül edirdi, sənaye istehsalı
ildə təxminən 20–25 faiz geri düşürdü. Ancaq 70-ci illərdə və 80-ci illərin ortalarına qədər Azərbaycanda sənaye
istehsalı ildə 8–9 faiz artırdı. SSRİ miqyasında Azərbaycan, demək olar ki, birinci yerdə idi. Çünki ümumittifaq
miqyasında sənayenin illik artımı orta hesabla 3–3,5, yaxud 4 faiz olurdu, amma Azərbaycanda ondan iki dəfə
çox olurdu. Biz o dövrü də yaşamışıq, o dövrün nailiyyətlərini də əldə etmişik. Bəli, o dövrdə imkanlardan
istifadə edib Azərbaycanda böyük sənaye potensialı yaratmışıq və bu sənaye potensialı bizə lazımdır – bu günə
də lazımdır, gələcəyə də lazımdır.
Ancaq ondan sonra Azərbaycanda dağıdıcı bir proses getdi. Sonra isə keçmiş sosialist sistemi əsasında
yaşamış iqtisadiyyat artıq öz bəhrəsini vermədiyinə görə böyük bir dövr boşluq oldu.
Ondan sonra biz bazar iqtisadiyyatına keçdik. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid, demək olar ki,
1994-cü ildən başlayıbdır. 1995-ci ildə biz Azərbaycanda iqtisadiyyatın tənəzzülünün, iqtisadi böhranın
qarşısını aldıq və 1996-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf dövrünə daxil olubdur. Bu, əsas
göstəricilərdir, özü də bunlar dünyada məşhur olan göstəricilərdir. Bu, təkcə Azərbaycan Statistika Komitəsinin
verdiyi göstəricilər deyil. Bu, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun müşahidələri və onların əldə
etdiyi göstəricilərdir.
Azərbaycanda 1996-cı ildən iqtisadiyyat inkişaf edib, sosial sahədə inkişaf var, sənaye inkişaf edib, kənd
təsərrüfatı inkişaf edib, ümumi daxili məhsul artıb – hamısı inkişaf edibdir. Ancaq o dağıdıcı dövr o qədər ağır
olubdur ki, indi bu inkişafa ki, başlamışıq, hələ bir xeyli vaxt lazımdır ki, yeni iqtisadi sistem əsasında inkişafı
elə təmin edək ki, insanların hamısı, yaxud tam əksəriyyəti işlə təmin olunsun, lazımi sahələr mütləq səmərəli
fəaliyyət göstərsin və ümumiyyətlə, insanların rifah halı yaxşılaşsın.
Bu problemlər hər yerdə var – Azərbaycanın hər yerində. Bir Azərbaycanın yox, keçmiş Sovetlər İttifaqına
mənsub olmuş respublikaların hamısında var. Amma Gəncədə bu daha da kəskin vəziyyətdədir. Biz bunu bilirik
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və keçmişdə yaxşı işləmiş bir neçə sənaye müəssisəsinin indi işləməməsi və onların işləməsinin çətin olması,
təbiidir ki, Gəncədə vəziyyəti daha da ağırlaşdırıbdır. Ancaq hesab edirəm ki, fərasətli insanlar, bacarıqlı
insanlar, işə can yandıran insanlar hətta belə bir dövrdə də, belə bir vəziyyətdə də çıxış yolu tapırlar.
Məsələn, mən bu gün «Cihaz» İstehsalat Birliyində oldum. Onlar bizim əvvəlki dövrümüzdə də su
sayğacları, cihazlar istehsal edirdilər. Bu cihazlar çox böyük idi və əsasən sənaye müəssisələri üçün idi. Onlara
o qədər də çox tələbat yox idi. Yəni o vaxt həmin sistem qurulmamışdı. Amma indi gördüm – bunlar işləyiblər,
40 növdən ibarət belə cihazlar hazırlayıblar, onu istehsal edirlər və müxtəlif ölkələrə – həm Rusiyaya, həm Orta
Asiya ölkələrinə, başqa yerlərə ixrac edirlər, gəlir götürürlər və işçiləri işləyir. Demək, başqa müəssisələrdə də
bacarıqlı insanlar, indiki dövrdə çevik hərəkət edə bilən insanlar bu müəssisələri işlədə bilərlər. Tam gücü ilə də
işlətməsələr, müəyyən bir hissəsini işlədə bilərlər. Sadəcə, o keçmiş psixologiyadan əl çəkmək lazımdır.
Bilirsiniz, keçmişdə, sovet hakimiyyəti dövründə bir yerdə direktor işləmək o qədər də çətin məsələ deyildi.
Çünki istehsal sahələri yaranıbdır, xammal gəlir, avadanlıq var, məhsul alınır, məhsulun harada satılması onu
maraqlandırmır – planlaşdırılıbdır: nə qədər məhsul istehsal edir, hansı yerə göndərir, oradan da gəlirini götürür.
Amma indi belə deyil. İndi hər şey bazarla bağlıdır, bazar iqtisadiyyatıdır.
Kim bugünkü bazar iqtisadiyyatı şəraitində mal istehsal edib yüksək keyfiyyətini təmin edə bilərsə və onu dünya
bazarında, Azərbaycanda, yaxud heç olmasa qonşu ölkələrdə sata bilərsə, o, təbiidir ki, həm istehsalı təmin edəcək,
həm də gəlir götürəcək və öz işçilərini yaşadacaqdır. Ona görə də bazar iqtisadiyyatına keçid dövrü ağır və çətin
dövrdür. Biz bunu yaşamalıyıq və yaşayırıq. Ancaq hesab edirəm ki, yenə də burada təşəbbüskarlıq, insanların iş
bacarığı əsas şərtlərdən biridir.
Bu nöqsanların təbii səbəbləri var. Mən onları bilirəm. Ancaq digər tərəfdən, yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının da fəaliyyətində nöqsanlar var, qüsurlar var. Gəncədə həm şəhərin icra hakimiyyəti var, həm də iki
rayon var, onların icra hakimiyyətləri var. Bunlar dövlət orqanlarıdır, yerli hakimiyyət orqanlarıdır. Onların
işlərində qüsurlar var. Əgər bir tərəfdən, bu qüsurlar olmasa, o biri tərəfdən, insanlarda sahibkarlığa və bazar
iqtisadiyyatına münasibət daha da çox yaradıla bilsə və təbliğ oluna bilsə, özəlləşdirilmiş müəssisələr lazımi
səviyyədə işləyə bilsə, təbiidir ki, vəziyyət bundan xeyli yaxşı ola bilər. Ona görə də mən arzu edirəm ki, siz bu
istiqamətdə düşünəsiniz. İndi dövlət müəssisələrini dövlət hesabına işlətmək və alınan məhsulu satmaq çox
çətindir. İndi Gəncə Xalça Kombinatı niyə işləmir?
R a s i m D a ş d ə m i r o v (Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, istehsal olunmuş
məhsulun bazarda alıcısını tapa bilmirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, o vaxta da, bu vaxta da baxın. O vaxt bu, qıt mal idi, indi alıcısı
tapılmır. Bunu anlamaq lazımdır.
O vaxt Sovetlər İttifaqı qapalı bir ölkə idi – dünya ilə heç bir əlaqəsi yox idi, ticarət əlaqələri çox məhdud idi.
Ona görə Sovetlər İttifaqında istehsal olunan məhsul Sovetlər İttifaqında da satılırdı və ona tələbat var idi. İndi
qapılar açılıb, biz dünya iqtisadiyyatına bağlanmışıq. Ona görə də iqtisadi cəhətdən, texnika, texnologiya
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə istehsal olunan malların keyfiyyəti yüksəkdir, qiyməti ucuzdur və onlar bir
bizdə deyil, keçmiş Sovetlər İttifaqında olan müəssisələrin çoxunu üstələyir. Amma bu heç də ümidsizlik
yaratmamalıdır. Yox, yaratmamalıdır. Bu dövr çətin dövrdür. Amma bu dövrü cəsarətlə yaşamaq lazımdır.
Təkcə elə gözləmək lazım deyil.
İndi gərək sahibkarlıq inkişaf etsin. Sahibkarlığa imkan vermək lazımdır, şəxsi mülkiyyətə imkan vermək
lazımdır. Əgər həqiqətən hər bir sahibkar böyük gəlir əldə etmək istəyirsə və böyük bir sahibkar olmaq istəyirsə,
o çox yollar tapıb öz müəssisəsini, öz sahəsini işlədə bilər, yüksək səviyyəli mal istehsal edə bilər. Beləliklə də,
həm özü böyük gəlir götürə bilər, həm böyük bir qisim insanlara iş yerləri aça bilər və təbiidir ki, əldə etdiyi
gəlirdən dövlətə də vergilər verə bilər.
Gəncə şəhərinin normal şəraitdə yaşaması üçün elektrik enerjisinin böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də mən
bu məsələləri bu gün bir nömrəli məsələ kimi ortaya atdım.
Siz gördünüz, İmanov da burada çıxış etdi, bütün vədləri verdi. «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin
prezidenti də çıxış etdi, o da bu vədləri verdi. Hesab edirəm ki, onlar yerinə yetiriləcəkdir. Mən də şəxsən buna
nəzarət edəcəyəm və biz Gəncə əhalisinin yaşayışında elektrik təminatı, qaz təminatı sahəsində gələcəkdə
problemlərin olmamasını təmin edəcəyik.
İkinci yol özəlləşdirmə yoludur. Bizim Əmlak naziri burada öz fikirlərini dedi. Ancaq təkcə bir fikir demək
deyil.
Gəncə Azərbaycanın ikinci şəhəridir. Bakıda özəlləşdirmə çox geniş miqyas alıbdır və özəlləşdirmə
nəticəsində, xarici investorların Bakıya gəlməsi nəticəsində – siz Bakıya gəlirsiniz, görürsünüz – Bakının siması
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tamamilə dəyişibdir. Burada da özəlləşdirmə gedir. Amma görürəm ki, bu özəlləşdirmədən siz istənilən
səmərəni ala bilməmisiniz.
Daşdəmirov köşklər haqqında dedi. Köşkləri əlillərə də, yaxud şəhid ailələrinə də, təbiidir ki, vermək
lazımdır. Ancaq şəhərin simasını da qorumaq lazımdır. Burada bunların heç biri bir-birinə ziddiyyət təşkil etmir.
Yəni onları elə yerlərdə vermək lazımdır, onlara elə bir yer ayırmaq lazımdır ki, o, şəhərin memarlıq simasını,
gözəlliyini korlamasın. Bunu etmək olar. Ancaq iş elə bir köşklərdə deyil.
Özəlləşdirmənin çox böyük imkanları var. Mən yeni Əmlak naziri təyin etmişəm. Keçmiş rəhbərliyi mən çox
ciddi səhvlər buraxdıqlarına görə işdən azad etdim. Əmlak naziri Fərhad Əliyev, burada, Gəncədə ilkin olaraq
nə etmək olar – onları söylədi. Ona görə də mən ona burada, sizin yanınızda göstəriş verirəm: Gəncə
özəlləşdirmənin aparılmasında birinci yerdə olmalıdır. Çünki görürəm ki, burada bu məsələnin həyata
keçirilməsində insanların bir hissəsi bunu anlaya bilməyiblər, bir hissəsi çətinlik çəkirlər, xarici investorların
cəlb olunmasında bunların imkanları çatışmır. Ona görə də bura ilə məşğul olmaq lazımdır. Bu məsələni təkcə
Gəncə İcra Hakimiyyətinin öhdəsinə vermək olmaz. Ümumiyyətlə, özəlləşdirmə ilə icra hakimiyyəti orqanları
məşğul olmur. Özəlləşdirmə ilə xüsusi nazirlik məşğul olur.
Sizin burada nümayəndələriniz var, yoxsa yoxdur?
F ə r h a d Ə l i y e v (Dövlət Əmlakı naziri): Bəli, var, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əyləşin. Özəlləşdirmənin ikinci mərhələsi barədə qanun Milli Məclisdə qəbul
olundu. Bu yaxın vaxtlarda bu barədə proqramı elan edəcəyik və xüsusi fərmanla özəlləşdirmə proqramı
veriləcəkdir.
Bəli, geniş və böyük özəlləşdirmə həyata keçirmək üçün mütləq xarici investorlar cəlb olunmalıdır. Çünki
Azərbaycanın daxilində yaşayan insanların o qədər böyük vəsaiti, o qədər biliyi, təcrübəsi yoxdur ki, həm böyük
bir müəssisəyə vəsait qoysun, həm də onu işlədib səviyyəsini qaldıra bilsin. Mütləq xarici investorlar buraya
cəlb olunmalıdır.
Məsələn, Gəncə şəhərinin elektrik şəbəkələrinin ya özəlləşdirilməsi, ya idarəyə verilməsi, ya da xarici
investorlara verilməsi əsas vəzifələrdən biridir. Bu, təmin olunsa, inanıram ki, birincisi, elektrik enerjisi ilə
təchizat yüksək səviyyədə olacaqdır, ikincisi də, insanlar elektrik enerjisini normal alaraq onun haqqını
verəcəklər. Onun haqqını alan, onu idarə edən təşkilat, yaxud onu özəlləşdirən sahibkar, təbiidir ki, bunu daha
da inkişaf etdirəcəkdir. Yəni təmir işlərinə baxacaq, lazım olan başqa işlərə baxacaqdır. Çünki o, buradan gəlir
götürəcəkdir. Bu işi nə qədər yaxşı təşkil etsə, o qədər də gəlir götürəcəkdir. Ona görə bu da, qarşıda duran bir
nömrəli vəzifələrdən biridir.
Beləliklə, Azərbaycanın bütün əhalisi kimi, siz də çox çətin bir dövrü yaşayırsınız. Amma bu çətin dövrü
qürurla yaşamaq lazımdır. Biz iqtisadiyyatı inkişaf etdiririk. İndi Azərbaycanın büdcəsi yerinə yetirilir.
Azərbaycanın büdcəsindən maliyyələşdirilən bütün vətəndaşlarımız vaxtlı-vaxtında maaşını, pensiyasını alır.
Mən bu gün soruşdum, burada da may ayının maaşları hamısı verilibdir, may ayının pensiyaları verilibdir. Bu
artıq böyük nailiyyətdir. Bunu bilin. Amma indi keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan müstəqil dövlətlərdə,
elə bizim qonşularımızda da beş ayla, altı ayla maaşlar verilmir, pensiyalar verilmir. Hətta elə yerlər var ki,
orada polis zabitləri üç ayla, dörd ayla öz maaşını ala bilmirlər. Başa düşürsünüz?
Bunlar büdcədən maliyyələşən nə qədər böyük sahədir, bunların hamısını biz təmin edirik. Amma o sahələr
ki, büdcədən maliyyələşmir, onların bir hissəsi özəl sektordur, bir hissəsi səhmdar cəmiyyətləridir, bir hissəsi də
özəlləşdirmə prosesində olanlardır – hələ nə səhmdar cəmiyyətinə çevriliblər, nə özəlləşdiriliblər, işlərini
aparırlar. Ona görə də hərə öz sahəsində işi aparmalıdır və beləliklə də, Gəncənin problemləri həll olunmalıdır
və həll olunacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, bundan sonra da Azərbaycanın Nazirlər Kabineti, Azərbaycanın
müvafiq nazirləri və müvafiq başqa hökumət orqanları – hamısı Gəncəyə xüsusi qayğı göstərəcəklər. Bu mənim
yeni tapşırığımdır. Mən isə bunlara nəzarət edəcəyəm.
Mən buraya gələndə gördüm ki, meydanda çoxlu adam toplaşıbdır. Yəqin ki, onlar indiyə qədər də bizi
gözləyirlər. Güman edirəm, hamımız gedək, onlarla söhbət edək. Mən bəzi sözlərimi elə orada deyim. Burada
vaxt itirməyək. Sağ olun.
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28 MAY – RESPUBLİKA GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
27 may 2000-ci il
Əziz həmvətənlər!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Hörmətli xanımlar, cənablar!
Sizi Azərbaycanın milli bayramı – İstiqlaliyyət günü, Respublika günü münasibətilə səmimi qəlbdən
təbrik edirəm.
XXI əsr, ikinci minillik sona çatır. Yeddi aydan sonra bəşəriyyət XXI əsrə, üçüncü minilliyə qədəm
qoyacaqdır. Azərbaycan xalqı azad xalq kimi, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi XXI əsrə, üçüncü minilliyə
inamla daxil olacaqdır.
Biz bu gün XXI əsrin sonuna çatdığımız zaman bu əsrə nəzər salsaq görəcəyik ki, bu əsr bəşəriyyət üçün
bütün əvvəlki əsrlərdən fərqli olubdur. Bu əsrdə iki dəhşətli dünya müharibəsi baş verib, on milyonlarla insan
həlak olubdur. Bu əsrdə inqilablar olub, dövlətlər dəyişilibdir. Bu əsrdə dünyanın bir çox xalqları
müstəmləkəçilikdən xilas olublar və öz milli azadlığına, dövlət müstəqilliyinə nail olublar.
Bu əsrdə dünyada gedən proseslərə təsir göstərən Rusiyada Oktyabr inqilabı olubdur. Ondan sonra Çar
Rusiyasının ərazisində Sovetlər İttifaqı kimi böyük superdövlət yaranıbdır.
İkinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın siyasi mənzərəsi dəyişib, bloklar yaranıb, soyuq müharibə
gedib və nəhayət, əsrin sonunda Sovetlər İttifaqı dağılıb, Sovetlər İttifaqına daxil olan 15 cümhuriyyət,
respublika öz dövlət müstəqilliyinə nail olubdur.
1991-ci ilin sonunda Sovetlər İttifaqının dağılması nəticəsində Azərbaycan da dövlət müstəqilliyini əldə
edibdir. Biz səkkiz ildir ki, azad, müstəqil yaşayırıq. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, irəli gedir və
inkişaf edir.
Azərbaycanın XX əsr tarixini bir neçə mərhələyə bölmək olar. Əsrin əvvəlində Azərbaycanın vətənpərvər,
milli şüurlu ziyalıları xalqımızda milli oyanış, milli dirçəliş fikirlərini yaratmağa çalışmış və xeyli işlər görə
bilmişlər.
Üzeyir Hacıbəyov, Cəlil Məmmədquluzadə, Əhməd bəy Ağayev, Əlibəy Hüseynzadə, Firudin bəy
Köçərli, Nəriman Nərimanov, Məmməd Səid Ordubadi və bir çox belə şəxsiyyətlər əsrin əvvəlində Azərbaycan
xalqında azadlıq, milli ruh əhval-ruhiyyəsinin inkişaf etməsində xidmətlər göstərmişlər.
Azərbaycan üçün ikinci mərhələ Çar Rusiyası dağılandan sonra respublikamızın ilk dəfə dövlət
müstəqilliyi əldə etdiyi dövrdür. Həmin dövrdə xalq cümhuriyyəti yaranmış, Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini elan etmiş və demokratik, müstəqil dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirmişdir. O vaxt
Azərbaycan ziyalılarının bir qismi siyasi fəaliyyətlə də məşğul olurdu. Məhz onların birlikdə təşəbbüsü ilə
1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bəyan edildi və ilk xalq cümhuriyyəti yarandı.
Bu cümhuriyyət, bu dövlət az yaşadı, ancaq xeyli işlər gördü. Ən əsası odur ki, xalqımızda, millətimizdə
azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirdi. Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasında Azərbaycanın bir çox
mütəfəkkir, bir çox vətənpərvər insanları iştirak etmişlər. Məmmədəmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy
Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli və digərlərinin rəhbərliyi altında xalq cümhuriyyəti 23 ay
yaşamış, xeyli işlər görmüş, ancaq məlum səbəblərdən süqut etmişdir. Mən hesab edirəm ki, bu, XX əsr
Azərbaycan tarixində ikinci mərhələ hesab oluna bilər.
Üçüncü mərhələ 1920-ci ildən başlayır, Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulması və 70 il ərzində
Azərbaycanın sovet hakimiyyəti, dövləti çərçivəsində yaşaması dövrünü əhatə edir. Bu illər Azərbaycanın elmi,
maarifi, təhsili, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmiş, Azərbaycanın mənzərəsi dəyişmiş,
respublikamız güclənmiş və Azərbaycanda çox zəngin intellektual, iqtisadi potensial yaranmışdır.
1991-ci ilin sonunda Azərbaycanın XX əsr tarixinin dördüncü mərhələsi başlamışdır. Bir daha qeyd
edirəm, bu da Sovet İttifaqının dağılması münasibətilə Azərbaycanın öz milli azadlığını, dövlət müstəqilliyini
elan etməsidir. Biz o vaxtdan azad, sərbəst yaşayırıq, müstəqil dövlətik. Xalqımız öz taleyinin, torpaqlarının, öz
ölkəsinin sahibidir.
Ancaq o da həqiqətdir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən çox ağır, çətin bir dövr yaşayırdı.
1988-ci ildən Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü başlamışdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan
edəndə torpaqlarımızı müdafiə etmək üçün Ermənistanla müharibə aparırdı.
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1990-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı böyük hərbi təcavüz edilmişdir. Yanvarın 20-də Sovet ordusunun
böyük hissələri Azərbaycana, Bakıya daxil olmuş, dinc əhalini qırmış, xalqımız şəhidlər vermişdir.
Sonrakı illərdə Azərbaycanda müharibə ilə yanaşı, daxili ictimai sabitlik pozulmuş, müxtəlif qanunsuz
silahlı dəstələr yaranmış və Azərbaycanın bu ağır dövründə – Ermənistanla müharibə apardığı bir dövrdə
respublikamızın daxilində qızğın hakimiyyət mübarizəsi getmişdir. Təbiidir ki, müxtəlif qüvvələrin özlərinə
məxsus silahlı dəstələrdən istifadə edərək apardığı bu hakimiyyət mübarizəsi Azərbaycana böyük zərbələr
vurmuşdur. Hakimiyyət dəyişikliyi baş vermişdir.
1992-ci ilin may ayında başqa qüvvə hakimiyyətə gəlmiş və 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda
vəziyyət son dərəcə gərginləşmiş, vətəndaş müharibəsi başlamışdı. 1992-ci ilin may ayında hakimiyyətə gəlmiş
Xalq Cəbhəsi dövründə – bir il müddətində Azərbaycanın vəziyyətinin daha da gərginləşməsinə və ölkəmizin
dağılmasına böyük təhlükə yaranmış, hakimiyyət mübarizəsi davam etmiş, buna görə də 1993-cü ilin iyun
ayında vətəndaş müharibəsi baş vermişdir.
Əgər biz müstəqillik əldə etdiyimiz gündən bu günə qədərki dövrü də müəyyən mərhələlərə bölsək, bax,
bu dövr – 1991-ci ildən 1993-cü ilə qədər olan dövr müstəqil Azərbaycanın həyatında birinci dövr hesab edilə
bilər.
İkinci dövr isə 1993-cü ildən 1995-ci ilə qədər olan dövrdür. 1993-cü ildə başlamış vətəndaş müharibəsi
Azərbaycanı parçalanmaq təhlükəsinə gətirib çıxarmış, ölkəmizin daxilində olan separatçı qüvvələr hərəkətə
gəlmiş, bu qüvvələr Azərbaycanın cənubunda da, şimalında da baş qaldırmış və bunlar da respublikamızda
daxili vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi.
Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinə son qoyulmuş, ancaq daxili ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirmək
çox çətin və ağır olmuşdur. 1994-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycanda yenidən dövlət çevrilişinə cəhd
göstərilmiş və xalqımızın birliyi bu dövlət çevrilişinin qarşısını almışdır.
1995-ci ilin mart ayında qanunsuz silahlı dəstələr, cinayətkar qruplar, xaricdən və daxildən
istiqamətləndirilən qruplar Azərbaycan dövlətini silah gücü ilə devirməyə cəhd göstərmişlər.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qüdrəti, gücü bu təhlükənin də qarşısını ala bilmiş və dövlət çevrilişinə
cəhd göstərənlər məğlub olmuş, öz cəzalarını almışlar. Bunu Azərbaycanın müstəqillik dövrünün ikinci
mərhələsi hesab etmək olar.
Üçüncü mərhələ isə Azərbaycanda tam müstəqillik yaranandan indiyə qədər olan dövrdür. 1995-ci ilin
sonunda və 1996-cı ildə artıq biz Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirə bildik və ondan
sonrakı illərdə – bu günə qədər bu proses davam edir. Azərbaycanda daxili vəziyyət ildən-ilə, aydan-aya,
gündən-günə tam sabit, tam normal şəraitdədir. İnsanlar rahatlıq əldə ediblər, sərbəst yaşayırlar, onlar istədikləri
sahədə əmək fəaliyyəti göstərməyə imkan qazanıblar.
Təbiidir ki, Azərbaycanda sabitlik yaratmaq üçün və respublikamızın müstəqil dövlət kimi yaşaması üçün
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində də qəti tədbirlər görmək lazım idi.
Azərbaycanda olan bu daxili çəkişmələr, hakimiyyət mübarizəsi, müxtəlif qüvvələrin təxribatları,
Ermənistan silahlı qüvvələrinə ayrı-ayrı ölkələrdən göstərilən xüsusi yardımlar Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə imkan yaratmışdır. Onlar Azərbaycanın vəziyyətindən çox çevik istifadə
edərək torpaqlarımızı ardıcıl surətdə işğal etmişlər. Təbiidir ki, bu işğal 1989-cu ildən başlanmış, öncə Dağlıq
Qarabağın ərazisi, sonra onun ətrafı işğal olunmuş və nəhayət, indi Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu torpaqlardan zorla çıxarılmış bir milyon soydaşımız ağır
vəziyyətdə çadırlarda yaşayır.
1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində atəşkəs sazişi imzalanmışdır. Altı ildən
çoxdur ki, Azərbaycan müharibəsiz, sülh şəraitində yaşayır. Baxmayaraq ki, hələ tam sülh yoxdur.
Müharibənin dayandırılması, daxili vəziyyətin sabitləşdirilməsi, ictimai-siyasi sabitliyin möhkəmlənməsi
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi dövlət quruculuğu prosesini aparmasına imkanlar yaratdı. Məhz bu şəraitdə
– 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycan özünün ilk milli demokratik Konstitusiyasını qəbul etdi. Bu, tarixi
hadisədir. Azərbaycan müstəqilliyini əldə etmişdi, ancaq 1995-ci ilə qədər ağır və çətin problemlərlə rastlaşırdı.
Təbiidir ki, bu şəraitdə çox işləri görmək mümkün deyildi, o cümlədən Konstitusiyanın qəbul olunması.
Məhz ictimai-siyasi sabitliyin yaranması və Azərbaycanın daxilində olan bütün qanunsuz silahlı dəstələrin
ləğv olunması, cinayətkar qrupların cinayətlərinin qarşısının alınması – bunlar hamısı Azərbaycanda dövlət
quruculuğu prosesinin uğurla aparılmasına şərait yaratdı.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edərkən bəyan etmişdi ki, Azərbaycan demokratiya yolu ilə
gedəcək, ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi gedəcəkdir. Bunlar elan
olunmuşdu, ancaq təəssüf ki, Azərbaycanın daxili vəziyyəti, dediyim kimi, çox gərgin olduğuna görə bunlar söz

586

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

idi, əməli tədbirlər lazımi səviyyədə görülmürdü.
Azərbaycanda müstəqil dövlətin təsisatlarının yaranması və dövlət quruculuğu prosesi sürətlə 1995-ci ildə
başlamış və bunun əsasını da təşkil edən Azərbaycanın qəbul etdiyi ilk Konstitusiyasıdır. Ondan sonrakı dövrdə
Azərbaycanda dövlətçilik möhkəmlənib, demokratik prinsiplər bərqərar olub, demokratik hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesi uğurla, sürətlə həyata keçirilir. Azərbaycanın öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar yaradılıb və bir çox nailiyyətlər əldə olunubdur. Azərbaycan bir dövlət
kimi möhkəmlənib, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri, ordusu yaranıb, güclənib, inkişaf edibdir və bu gün
müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərini, torpaqlarını, onun hüdudlarını qorumağa qadir ordudur.
Konstitusiya qəbul olunandan sonra ötən beş il ərzində bizim ali qanunvericilik orqanımız – Milli Məclis
tərəfindən 400-dən çox qanun qəbul edilmişdir. Məhz Konstitusiyanın əsasında, qəbul olunmuş qanunların
əsasında Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, hüquqi, demokratik islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatlar bütün
sahələrdə aparılır. Onların ilbəil həyata keçirilməsi Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafını təmin edir.
Azərbaycan öz daxili və xarici siyasətini müəyyən edibdir. Dediyim kimi, daxili siyasət Azərbaycanda
demokratik, hüquqi dövlət qurmaq, bazar iqtisadiyyatı yaratmaq, iqtisadi islahatlar aparmaqdan və
Azərbaycanın hər bir vətəndaşına azad, sərbəst yaşamaq, hüquqlarının qorunmasını təmin etmək və öz rifah
halını yaxşılaşdırmaq imkanları yaratmaqdan ibarətdir.
Azərbaycanın xarici siyasəti dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələr qurmaq və bu əlaqələr vasitəsilə həm gənc, müstəqil dövlət kimi, inkişaf etmiş dövlətlərin
təcrübəsindən istifadə etmək, həm də bu təcrübənin mümkün olan hissələrini Azərbaycanda tətbiq etmək, eyni
zamanda Azərbaycanın dünya miqyasında özünə layiq yer tutmasına nail olmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycanın
xarici siyasətində əsas problem Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasıdır.
Beləliklə, biz qısa bir zamanda Azərbaycanda müstəqil dövlət, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
qurmuşuq, onun təsisatlarını yaratmışıq. Azərbaycanda iqtisadi islahatlar apararaq bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdiririk. Azərbaycan artıq inkişaf dövrünü yaşayır.
Hər bir ölkənin, xalqın həm yaşaması, həm də dövlətinin olması üçün əsas şərt onun iqtisadiyyatıdır.
Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə malikdir – neft-qaz yataqları, digər təbii sərvətlər vardır. Keçmiş illərdə
Azərbaycanın güclü iqtisadi potensialı yaradılmışdır. Bu baxımdan son illərdə Azərbaycanın əldə etdiyi
nailiyyətlərin ən əsası Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasının işlənib hazırlanması və ardıcıl surətdə həyata
keçirilməsidir. Bu neft strategiyası, onun həyata keçirilməsi vasitəsilə Azərbaycan dünyanın bir çox böyük
ölkələrinin diqqətini, marağını özünə cəlb edibdir. Bir çox faydalı sazişlər imzalanıb, işlər görülübdür.
Azərbaycanın neft strategiyası ölkəyə həm iqtisadi inkişaf üçün böyük imkanlar yaradıb, həm də dünyanın
bir çox dövlətləri ilə, böyük dövlətləri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa imkan veribdir.
Azərbaycanın məhz neft strategiyası ölkəmizi dünyada daha da cazibədar edibdir. Xəzər dənizinin zəngin
neft-qaz yataqlarının işlənilməsi sahəsində Azərbaycanın göstərdiyi təşəbbüs və gördüyü işlər dünya
ictimaiyyətinin, bir çox dövlətlərin Xəzər hövzəsinə olan marağını həddindən çox artırıbdır. İndi Xəzər dənizi
hövzəsi dünyanın, demək olar ki, hər yerində maraq cəlb edən bir hövzədir.
Məlumdur ki, Xəzər dənizinin zəngin ehtiyatları – neft və qaz yataqları hələ uzun müddət – on illər, yüz
illər dünya iqtisadiyyatını cəlb edəcək və Xəzər dünyanın neft və qaz hasil edən ən böyük regionlarından birinə
çevriləcəkdir. Biz iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan bütün bu prosesin təşəbbüskarıdır. Məhz bizim
təşəbbüsümüz Xəzəryanı başqa dövlətləri də Xəzər hövzəsində fəal işləməyə cəlb edibdir. Beləliklə, indi Xəzər
dənizi dünyanın diqqət mərkəzindədir.
Altıncı ildir ki, Azərbaycanda beynəlxalq neft və qaz sərgisi keçirilir. Bu sərgi ilk dəfə 1994-cü ildə
keçirilmişdir. Bu il iyun ayının əvvəlində altıncı dəfə keçiriləcəkdir. İndi bu sərgiyə dünyanın, demək olar ki,
hər yerindən neft və qazla, digər problemlərlə məşğul olan şirkətlər gəlir, öz imkanlarını bəyan edir, geniş fikir
mübadiləsi aparırlar. Beləliklə, biz dövlətimizin neft strategiyası vasitəsilə Azərbaycanı Xəzər dənizi hövzəsinin
müəyyən qədər mərkəzinə çevirmişik. Azərbaycan vasitəsilə də dünya iqtisadiyyatını Xəzər dənizinə cəlb
etmişik.
Bunun konkret əməli nəticələri göz qabağındadır. Biz 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqaviləni –
"Əsrin müqaviləsi"ni imzaladıq. Bu günədək dünyanın böyük neft şirkətləri ilə 19 müqavilə imzalanıbdır.
Birinci müqavilə əməli surətdə həyata keçirilir. O mənada ki, orada 1997-ci ilin sonundan neft hasilatı
başlanıbdır. Biz neftin ixracı üçün iki neft borusu – Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa – yaratmışıq və neft ixrac
edirik. Neft hasilatı başlanandan indiyə qədər 9 milyon 500 min tondan artıq neft çıxarılıb və ixrac olunubdur.
Ancaq biz böyük neft gözləyirik. İlk neft müqaviləsindən 60 milyon tondan çox neft əldə edilməsi
planlaşdırılıbdır. Təbiidir ki, o biri müqavilələr də öz imkanlarını göstərəcəkdir. Ona görə də böyük ixrac neft
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borusunun çəkilməsi əvvəldən də zəruri olmuşdur və bu gün də zəruridir.
Beş ildir ki, – ilk müqaviləni imzalayandan – biz bu problemin üzərində işləyirik. Çox çətin problemlərlə,
çox təzyiqlərlə, maneələrlə rastlaşdıq. Ancaq öz iradəmizdən dönmədik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac neft
borusunun tikilməsi üçün bütün səylərimizi qoyduq. 1998-ci ilin oktyabr ayında "Ankara bəyannaməsi" qəbul
olundu. 1999-cu ilin noyabr ayında "İstanbul bəyannaməsi" qəbul olundu və bunların nəticəsində Türkiyə,
Gürcüstan və Azərbaycan arasında bütün kommersiya müqavilələri imzalandı. Dünən Azərbaycanın Milli
Məclisi bütün bu müqavilələri, bəyannaməni təsdiq etdi. Bəyan edirəm ki, Milli Məclisin Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft borusu haqqında qanunu bu gün mənim tərəfimdən imzalanıbdır.
Ümidvaram ki, yaxın günlərdə Türkiyənin Böyük Millət Məclisi, Gürcüstanın parlamenti də bu
müqavilələri təsdiq edəcəklər. Beləliklə, beş il aparılmış gərgin iş birinci mərhələsini bitirib ikinci mərhələsinə
keçəcək, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşası başlanacaqdır. Əminəm ki, o, qısa bir zamanda tikilib başa
çatdırılacaq və Azərbaycanın nefti, təkcə Azərbaycanın yox, Xəzəryanı ölkələrin – xüsusən Qazaxıstan buna
çox maraq göstərir – nefti həmin əsas ixrac boru xətti ilə Azərbaycandan Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan
limanına çatdırılacaqdır.
Bunlar hamısı bizim həm iqtisadiyyat sahəsində, həm də siyasət, beynəlxalq əlaqələr sahəsində
gördüyümüz işlərin əməli nəticəsidir. Beləliklə, biz neft strategiyası vasitəsilə Azərbaycana xarici investisiyanın
cəlb edilməsinə nail olmuşuq. Məlumdur, gənc müstəqil ölkə, xüsusən bizim kimi böyük dağıntılara və böyük
itkilərə məruz qalmış ölkə müstəqilliyə nail olduqdan sonra iqtisadiyyatını öz daxili imkanları ilə vaxtında
inkişaf etdirə bilməzdi. Ona görə də biz xarici investisiyanın Azərbaycana cəlb olunmasını əsas məsələ kimi
qoyduq. İndi böyük qürur hissi ilə sizə deyə bilərəm ki, son dörd ildə Azərbaycana 4,5 milyard Amerika dolları
həcmində xarici investisiya gəlibdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın iqtisadiyyatınadır.
Onu da sizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər əvvəlki illərdə xarici investisiyanın 60-70 faizi neft sektoruna
düşürdüsə, 1999-cu ildə xarici investisiyanın 60 faizi qeyri-neft sektorunda və 40 faizi neft sektorundadır. Bu,
onu göstərir və ayrı-ayrı yerlərdən verilən suallara cavab verir ki, Azərbaycan dövləti, hökuməti öz daxili
imkanlarından istifadə edərək, eyni zamanda xarici investisiyanı cəlb edərək iqtisadiyyatın bütün sahələrini
inkişaf etdirir.
Mən neft strategiyasından danışdım, xarici investisiyanın cəlb olunmasından danışdım. Ancaq
Azərbaycan belə tədbirləri hansı vəziyyətdə həyata keçirməyə başlayıbdır? 1991-1994-cü illərdə Azərbaycanda
iqtisadiyyat ilbəil tənəzzül edibdir. Hər il ümumi daxili məhsul 20-23 faiz aşağı düşürdü. Sənaye istehsalı 20-24
faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı 15-20 faiz, kapital qoyuluşu 40 faiz aşağı düşürdü. Bununla yanaşı, istehlak
mallarının qiyməti ilbəil artırdı.
Ancaq 1994-cü ildən sonra, 1995-ci ildə bizim apardığımız bütün tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın
iqtisadiyyatında sabitlik yarandı və 1996-cı ildən ölkəmizin iqtisadiyyatı inkişaf dövrü keçirir.
Təbiidir ki, o dağıntılar, pozuntular olmasaydı, biz bu işləri daha da əvvəl görə bilərdik. Ancaq 1993-cü
ildə, 1994-cü ildə biz islahatlar həyata keçirə bilməzdik. Biz sadəcə, iqtisadiyyatın geriləməsinin, o vaxt
mövcud olan ağır problemlərin qarşısını almalı idik. Biz bunlara nail olduq. Dediyim kimi, nəhayət, 1995-ci ildə
sabitliyi təmin etdik. Ondan sonra isə Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil inkişaf edibdir. Ümumi daxili məhsul
1996-cı ildən ardıcıl surətdə inkişaf edir və 1999-cu ildə 7,4 faiz təşkil edibdir. Bu ilin 4 ayında da 7 faizdən
artıqdır. Bu, yüksək göstəricidir.
Bütün bunlarla bərabər, Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısı alınıbdır. 1994-cü ildə Azərbaycanda
inflyasiya 1600-1800 faizə çatmışdı. Biz 1995-ci ildə inflyasiyanın bu qədər artmasının qarşısını aldıq, 1996-cı
ildən isə inflyasiyanın qarşısını demək olar ki, tamamilə aldıq. Son illər Azərbaycanda inflyasiya yoxdur.
Bununla bərabər, manatın dollara nisbətən məzənnəsi sabitdir. İstehlak mallarının da qiymətləri artmır, çox
hallarda aşağı düşür.
Biz sənayedə də inkişafa nail olduq. 1996-cı ildən sənaye də inkişaf edir. Keçən il respublikamızda sənaye
məhsulları istehsalı 3,6 faiz artmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı da ilbəil inkişaf edir və keçən il onun
da inkişafı 3 faizdən artıq olmuşdur.
Bunların nəticəsində biz beynəlxalq normalara cavab verən valyuta ehtiyatları yaratmışıq. İndi
Azərbaycanın 700 milyon dollar məbləğində valyuta ehtiyatı var. Ancaq 1994-cü ildə bir dollar da yox idi.
Bilməlisiniz ki, bunlar hamısı ölkəmizdə aparılan düzgün iqtisadi siyasətin, Azərbaycan dövlətinin,
hökumətinin, iqtidarının iqtisadi-sosial islahatları ardıcıl surətdə həyata keçirməsinin nəticəsidir. Biz 19951996-cı illərdə cəsarətli addımlar atdıq, torpaq islahatı haqqında qanun qəbul etdik və onu həyata keçirdik,
torpağın hamısını şəxsi mülkiyyətə verdik. İndi torpaqdan istifadənin səmərəliliyi yüksəlibdir. Hazırda
iqtisadiyyatın bütün sahələrində istehsal artıbdır. Bu, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün lazımdır. İndi
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Azərbaycanda ərzaq məhsullarının bolluğu yaranıbdır. Bu, nəyin sayəsində olubdur? Bu, birincisi, islahatların,
özəlləşdirmənin, torpaq islahatının nəticəsidir. Bunlar olmasaydı, biz buna nail ola bilməzdik. Biz 1994-cü ildə
vətəndaşlarımızı çörəklə təmin etmək üçün nə qədər çətinliklərlə üzləşirdik.
Azərbaycanda islahatlar uğurla həyata keçirilir. Özəlləşdirmə prosesinin birinci mərhələsi qurtarıbdır.
Onun yeni mərhələsi haqqında Milli Məclis qanun qəbul edibdir. Biz özəlləşdirmənin ikinci mərhələsinin
proqramını yaxın günlərdə təsdiq edib elan edəcəyik və onun əməli surətdə həyata keçirilməsini təmin edəcəyik.
Məhz iqtisadi islahatların, bizim düzgün iqtisadi siyasətimizin, xarici ticarəti sərbəstləşdirməyimizin,
iqtisadiyyatın bütün sahələrində liberallaşdırma aparmağımızın nəticəsində biz Azərbaycanda iqtisadiyyatın belə
inkişafına nail ola bilmişik.
Bizim apardığımız islahatlar nəticəsində özəl sektor, Azərbaycan cəmiyyətinin orta təbəqəsi, sahibkarlar
yaranıbdır. Biz bunlara şərait yaradırıq və bundan sonra da yaradacağıq. Biz onların hüquqlarını qoruyur və
bundan sonra da qoruyacağıq. Biz xarici investorların bütün hüquqlarını qoruyuruq, bundan sonra da
qoruyacağıq. Bütün bunlar üçün ölkəmizdə lazımi qanunlar qəbul olunubdur və bir neçə qanun da bundan sonra
qəbul ediləcəkdir.
Məhz aparılan islahatların nəticəsidir ki, respublikamızda əldə edilmiş ümumi daxili məhsulun 62 faizi
özəl sektora məxsusdur. Sənayedə 35 faiz, kənd təsərrüfatında 98 faiz, ticarətdə 98 faiz, tikintidə 77 faiz, yük
daşımalarında 45 faiz, sərnişin daşımalarında 80 faiz özəl sektora məxsusdur. Bizim iqtisadi islahatların konkret
göstəriciləri budur. Özəlləşdirmə sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlər budur. Bazar iqtisadiyyatına sadiqliyimiz
və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə uğurla getməyimiz budur. Nəhayət, bazar iqtisadiyyatının bu gün də, gələcəkdə də
müstəqil Azərbaycan üçün nə qədər vacib olması budur.
Bütün bunların nəticəsində biz Azərbaycanda sosial məsələlərin həll olunması sahəsində böyük
nailiyyətlər əldə etmişik. Bunlar göz qabağındadır. Biz çox təbəqələrin maaşını, pensiyasını ilbəil artırırıq.
Ancaq zaman keçdikcə bunlar unudulur, cəmiyyətdə ayrı-ayrı bədxah qüvvələr səhər də, axşam da, gecə də,
gündüz də deyir ki, "xalq səfalət içindədir, nə bilim, xalq acından ölür, filan olur" və sairə.
Son beş ildə – 1994-cü ildən 1999-cu ilə qədər Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 12 dəfə artıbdır. Bu,
statistikanın məlumatıdır. Maaşlar artıbdır. Səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət sahələrində, kütləvi informasiya
vasitələrində, bədən tərbiyəsi və sosial təminat sahələrində maaşlar orta hesabla 6,2 dəfə artıbdır. Təhsil
işçilərinin əmək haqqı 8, 1 dəfə artıbdır. Elmi işçilərin maaşı 6,6 dəfə artıbdır. Orta aylıq pensiyanın məbləği 2,8
dəfə artıbdır. Azərbaycanda maaşlar və pensiyalar vaxtlı-vaxtında verilir. Mənə verilən məlumatlardan bilirəm
ki, artıq may ayının da maaşları və pensiyaları verilir və başa çatmaqdadır.
Bu Azərbaycanın daxilində bəlkə də o qədər görsənmir. Ancaq əgər biz özümüzü Sovetlər İttifaqına
mənsub olmuş başqa müstəqil dövlətlərlə müqayisə etsək, – bunu çoxları bilir, – qonşuluğumuzda da, başqa
yerlərdə də ölkələr, dövlətlər var ki, orada insanlar 5-6 aylarla maaş, pensiya almırlar, ağır vəziyyətdə
yaşayırlar. Yaxud, mənim sizə elan etdiyim iqtisadi göstəricilər, yəni ümumi daxili məhsul, sənaye, kənd
təsərrüfatı məhsullarının artımı, başqa iqtisadi göstəricilər Azərbaycanı MDB ölkələri içərisində birinci sıralarda
aparır.
Təbiidir ki, biz bununla qane ola bilmərik. Mən hesab etmirəm ki, bu, Azərbaycanın lazım olan
səviyyəsidir, xeyr. Amma hər şey imkan daxilindədir. Eyni zamanda, hər şey müqayisə ilə ölçülür.
Nəzərə alaq ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə MDB-nin üzvü olan bütün ölkələrlə
müqayisədə ən ağır vəziyyətdə idi. Mən təkrar edirəm. Ermənistanla gedən müharibəyə, Azərbaycanın daxilində
hakimiyyət uğrunda aparılan mübarizəyə, ölkəmizin daxilində ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına görə –
bütün bunlara görə Azərbaycan başqa ölkələrdən fərqlidir, onlarda belə problemlər yoxdur. Onlar dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra daxildə, yaxud xaricdə heç bir problemlə rastlaşmayıblar. Amma biz 1994-cü
ilə qədər belə ağır problemlərlə rastlaşmışıq. 1995-ci ildə sabitliyə nail olmuşuq. Əldə etdiyimiz nailiyyətlər,
sadəcə, son beş ilin nailiyyətləridir. Əgər əvvəlki illərdə də bizim bu cür işləmək imkanımız olsaydı, təbiidir ki,
indi ölkəmizin nailiyyətləri də bundan çox olardı.
Əziz dostlar, beləliklə, dövlətimizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın iqtisadiyyatını
inkişaf etdirmək, vətəndaşlarımızın rifah halını yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Biz bunu edirik. Mən bunu hansı
yollarla etdiyimizi sizə bildirdim. Bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ardıcıl olaraq bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında gedəcəkdir. Biz ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatını tam bərqərar edəcəyik və
dünya iqtisadiyyatı ilə daha da sıx bağlanacağıq. İnanıram ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı yaxın illərdə daha da
sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Birincisi, biz artıq ilk neft müqaviləsindən gəlirlər əldə edirik. Bu gəlir ilbəil artacaqdır. İkincisi,
apardığımız islahatlar hər il öz yeni yüksək səviyyəsinə çatacaqdır və əməli nəticələr verəcəkdir. Bunlar hamısı
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birlikdə Azərbaycanın iqtisadiyyatını yaxın illərdə daha da yüksəklərə qaldıracaq və vətəndaşlarımızın rifah halı
yaxşılaşacaq, çətin, ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar yaxşı şərait əldə edəcəklər. Buna tam əmin ola bilərsiniz.
Mən bu gün bir daha elan edirəm ki, Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir və demokratiya yolu ilə də
gedəcəkdir. Biz payızda Milli Məclisə yeni seçkilər keçirəcəyik. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün indi qanun
layihələri müzakirə olunur, onlar qəbul ediləcəkdir. Seçkilərin tam demokratik keçirilməsi üçün bütün imkanlar
yaradılacaqdır.
Azərbaycanda demokratiya yaranıb, Azərbaycanda demokratiya var, Azərbaycanda demokratiya inkişaf
edir. Respublikamızda iqtisadiyyat inkişaf edir. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olubdur.
Daxili ictimai-siyasi sabitlik olmayan yerdə demokratiya ola bilməz. Daxili ictimai-siyasi sabitlik
olmayan yerdə islahatlar keçirmək olmaz. Sabitlik olmayan yerdə iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Bizim bütün
nailiyyətlərimizin əsası odur ki, müstəqil dövlətimizin o ağır illərini yaşadıq və uğurla yaşadıq. Bütün o
çətinlikləri aradan qaldırdıq. Xalqımıza rahat yaşamaq imkanları verdik və dövlətə, hökumətə, özəl sektora rahat
yaşamaq, iqtisadiyyatı rahat inkişaf etdirmək imkanları yaratdıq. Bizim demokratiyamız budur, bizim bazar
iqtisadiyyatımız budur, bizim hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğumuz budur.
Bəziləri – məhz 1991-1993-cü illərdə və 1994-cü ildə Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti
gərginləşdirənlər və ölkəmizi vətəndaş müharibəsi həddinə gətirib çıxaranlar yenidən müxalifətə keçiblər və
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar. Aparsınlar, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Ancaq iş burasındadır ki,
onlar hansısa bir fürsətdən istifadə edib 1992-ci ildə hakimiyyətə gəlmişdilər və deyirlər ki, demokratik yolla
hakimiyyətə gəlmişdilər. Əgər demokratik yolla hakimiyyətə gəlmişdilərsə və hesab edirlər ki, demokratiya
hakimiyyətin davamlı olmasının əsas şərtidir, onda bəs onları seçmiş, onlara etimad göstərmiş insanlar,
vətəndaşlar, Azərbaycan xalqı nə üçün bir ildən sonra onlardan imtina etdi?
Onlar dövləti idarə edə bilmədilər, kiçik bir silahlı qüvvənin qarşısında dura bilmədilər, xalq onların
arxasında durmadı, onları dəstəkləmədi. Onlar qaçdılar, dağıldılar, gizləndilər və bir neçə ildən sonra yenə də
zühur etdilər. Odurmu bu demokratiya?
Demokratiya xaos demək deyildir. Onlar Azərbaycanda xaos yaratmışdılar. Onlar Azərbaycanda ağır bir
vəziyyət yaratmışdılar və özləri də o xaosun, özbaşınalığın qurbanları oldular. İndi isə hər şey – iqtisadiyyat da,
dövlət quruculuğu da kənarda qalıb, səhər-axşam dedikləri söz budur: demokratiya, demokratiya, demokratiya.
Son yeddi ildə Azərbaycanda demokratiyanı quran bugünkü iqtidardır. Bu demokratiyanı quran bizik.
Onlar isə 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanda ilk addımını atan demokratiyanı xaosla əvəz etdilər və bunun da
nəticəsində ölkəmiz böyük çətinliklərlə, vətəndaş müharibəsi ilə rastlaşdı.
Ona görə nə burada, nə də Azərbaycandan kənarda heç kəs narahat olmasın: Azərbaycan demokratiya
yolu ilə gedir, gedəcəkdir və biz bunu heç kəsə görə etmirik. Biz bunu Azərbaycan xalqının rifahı naminə,
ölkəmizin dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanması üçün edirik. Biz bunu Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi
üçün edirik. Bu, bizim məqsədimizdir. Bu, bizim tutduğumuz yoldur. Biz bu yolla gedəcəyik.
Biz həmişə demişik və bu gün də deyirik ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi sürətlə inkişaf etməsinə
mane olan Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar onun düşdüyü vəziyyətdir.
Altı ildir ki, biz atəşi dayandırmışıq, ancaq sülhə də nail olmamışıq. Gördüyümüz işlər göz qabağındadır.
Bu altı il müddətində dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının, təsirə malik olan böyük dövlətlərin
imkanlarından istifadə etməyə çalışmışıq və istifadə etmişik. Biz bir neçə dəfə məsələnin həll olunmasına
yaxınlaşmışıq. Ancaq Ermənistanın daim destruktiv mövqe tutması, Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdiyinə
görə özünü haqlı, üstün hesab etməsi və beynəlxalq təşkilatların, Minsk qrupunun, onun həmsədrləri Rusiyanın,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın Ermənistana lazımi təsir göstərə bilməməsi bu problemin indiyə qədər
həll olunmasına imkan verməyibdir.
Bir milyon Azərbaycan vətəndaşı qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayır. Bəli, demokratiya insan
hüquqlarının qorunması ilə sıx bağlıdır. Hər bir vətəndaşın hüququ qorunmalıdır. Dünyada insan hüquqlarının
qorunmasına nəzarət edən cəmiyyətlər gərək hər bir vətəndaşın hüquqlarının pozulması ilə maraqlansınlar və
onun qarşısını alsınlar. Burada, Azərbaycanda kimsə cinayət etdiyinə görə cəzalandırılanda onun havadarları
tapılır və sübut etməyə çalışırlar ki, onun hüquqları pozulubdur. Bəs o bir milyon Azərbaycan vətəndaşının
hüquqları pozulub, səkkiz ildir çadırlarda yaşayırlar, niyə bir beynəlxalq təşkilat, demokratiya cəhətdən inkişaf
etmiş bir ölkə onların hüquqlarının bərpası üçün səylər göstərmir?
Azərbaycana qarşı ədalətsiz 907-ci maddə tətbiq olunubdur. Misli görünməmiş bir paradoksdur:
Azərbaycanın torpaqları işğal olunub, bir milyon qaçqın var, eyni zamanda 1992-ci ildə Azərbaycanı
günahlandırıblar ki, "Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır". Bəlkə də o vaxt həm Amerika Konqresindəki
ermənipərəst qüvvələrin güclü olmasına və Azərbaycan rəhbərliyinin ağılsız siyasət aparmasına görə bu maddə
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qəbul edilibdir. Bəli, məhz buna görə bu maddə qəbul olunubdur. Bu, Azərbaycana qarşı ayrı-seçkilik aktıdır.
Ancaq indi artıq tamam başqa vəziyyətdir. İndi dünya da görür ki, Amerika Konqresində də görürlər ki,
Azərbaycanın torpaqları işğal altındadır. Onların nümayəndələri gedib işğal olunmuş torpaqları gəziblər,
görüblər. Hətta Ağdam məscidinin bir parçasını da gətirib mənə verdilər. Daş-daş üstə qalmayıbdır. Əgər ədalət
varsa, bəs nə üçün 907-ci maddə ləğv olunmur? Nə üçün bizim bu müxalifətdir, nədir, – hakimiyyət uğrunda
mübarizə aparanlar nə qaçqın haqqında düşünür, nə 907-ci maddə haqqında düşünür, ancaq öz hakimiyyəti
haqqında düşünür? Onlar Azərbaycanın bu ağır, çətin problemlərini heç vaxt həll etməyə qadir deyildilər. Bunu
onlar da bilməlidirlər və başqaları da bilməlidir.
Biz bundan sonra da sülh danışıqlarını aparacağıq. Mən dəfələrlə dediyim kimi, bu gün də bəyan edirəm
ki, məsələni sülh yolu ilə həll etməyə nail olacağıq.
Doğrudur, çətindir, ağırdır, çox ağırdır. Çünki ədalətsizlik mövcuddur. Bir adama qarşı ədalətsizlik günah
sayılır. Ancaq bütün xalqa qarşı, bütün dövlətə qarşı ədalətsizlik gör neçə qat günahdır. Günah edənlər bilirlər
ki, o günahı edirlər.
Biz bu məsələlərin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq. Mən hesab edirəm ki, imkanlar var. Minsk
qrupunun rəhbərləri öz fəaliyyətlərini yenidən bərpa ediblər. Cenevredə görüşlər keçiriblər. Dünya maliyyə
mərkəzləri ilə görüşlər aparılır. İşğal edilmiş torpaqlar azad olunandan sonra orada bərpa işləri görülməsi
haqqında müəyyən müzakirələr keçirilibdir, planlar hazırlanır. İşğal edilmiş torpaqların azad olunması əsas
şərtdir. Amma viran olmuş torpaqlarda sonra yaşayış şəraiti yaratmaq, bərpa işləri aparmaq lazımdır. Bu, bir
ilin, iki ilin işi deyildir. Ermənistanla münaqişə nəticəsində Azərbaycan elə bir ağır vəziyyətə düşübdür ki, sülh
yaranandan sonra neçə illər lazımdır ki, o torpaqları normal vəziyyətə gətirək. Təbiidir ki, beynəlxalq təşkilatlar
bu işdə bizə kömək etməlidir və onlar söz verirlər ki, kömək etsinlər.
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin birbaşa danışıqları bundan sonra da davam edəcəkdir. Güman
edirəm ki, bütün bu səylərimizlə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini müəyyən kompromislər vasitəsilə,
nəhayət, həll etməyə nail olacağıq və sülh yaranacaqdır. Hamı – həm Qafqazda, o cümlədən Cənubi Qafqazda
marağı olan ölkələr, həm də Xəzər hövzəsində marağı olan ölkələr bilməlidirlər ki, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi qurtarmayana qədər, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh yaranmayana qədər, burada
təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın təmin edilməsinə nail olunmayana qədər Qafqazda vəziyyət gərgin olacaqdır.
Bu. təkcə bizim üçün deyil, həm də Qafqaz bölgəsinə, Xəzər dənizi bölgəsinə maraq göstərən ölkələr üçündür.
Ona görə də biz istəyirik ki, sülh olsun, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaransın. Mən əminəm ki,
sülh yaranandan sonra Qafqazda, xüsusən Cənubi Qafqazda böyük canlanma başlayacaqdır. O insanlar ki,
indiyə qədər sülhün yaranmasına mane olurlar, onlar özləri bunun şahidi olacaqlar və biz bunun şahidi olacağıq,
biz buna nail olacağıq.
Qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşayan insanların vəziyyəti, təbiidir ki, bizi daim narahat edir. Yaxın
vaxtlarda burada beynəlxalq konfrans keçirildi. Biz beynəlxalq təşkilatlara, humanitar təşkilatlara kəskin
tələblərimizi bildirdik, sözlərimizi dedik. Çalışacağıq ki, bunlardan müəyyən konkret nəticələr əldə edək.
Amma eyni zamanda, – mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəm, – qaçqın və köçkün
vəziyyətində yaşayan insanlara yardımı artırmaq lazımdır, Azərbaycanın daxilindən yardımı artırmaq lazımdır.
Onlara büdcədən verilən pulları mən son iki ildə üç dəfə artırmışam. İmkan olsa, yenə də artıracağam. Ancaq
təkcə bununla təmin etmək mümkün olmur. Ona görə də yardımı artırmaq lazımdır. İmkanı olan hər bir şəxs
yardım etməlidir. Amma bunu da, sadəcə, şöhrət naminə yox ki, gedib hansısa bir qaçqın düşərgəsində yardım
paylasın, bunu televiziya çəksin və sonra da göstərsin. Bu ucuz şöhrət lazım deyildir.
Bu yardımlar hamısı bizim Dövlətqaçqınkom vasitəsilə olmalıdır. Ona görə də komitə bu işə rəhbərlik
etməli, bu işi əlaqələndirməlidir. Hansısa bir təşkilat, özəl qurum hansısa müəssisə qaçqınlara yardım edirsə,
bunu məhz komitə vasitəsilə etməlidir. Onda bilinəcək ki, birincisi, bu yardımı kimə və hara etmək lazımdır,
ikincisi də, hansı təşkilat həqiqətən nə qədər yardım edəcəkdir. Mən komitənin sədri Əli Həsənova tapşırıram ki,
bu barədə çox dəqiq uçot aparsınlar, yazsınlar, dəftərə salsınlar. Bilsinlər ki, hansı təşkilat, sahibkar, hansı iş
adamı, vətəndaş hansı yardımı edibdir. Bir tərəfdən, yardımlardan səmərəli istifadə olunacaq, ikinci tərəfdən də
əgər o adamlara şöhrət lazımdırsa, mən deyərəm ki, ildə bir dəfə o siyahını dərc eləsinlər, televiziya ilə versinlər
və onlar da rahat olsunlar ki, bu yardımı göstəriblər.
Əziz dostlar! Yeddi aydan sonra Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 9 ili tamam olacaqdır. Yeddi aydan
sonra biz yeni əsrə keçəcəyik. Bu gün, bu bayram günü mən Azərbaycanın son vaxtlar keçdiyi yol, müstəqillik
yolu, əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında öz fikirlərimi sizə bildirdim. Ancaq bütün bu nailiyyətlərimizin əsası
bizim müstəqilliyimizi qorumaq, saxlamaqdır, Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitliyi qorumaq,
saxlamaqdır.
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Müstəqilliyi qorumaq üçün, müxtəlif xarici təzyiqlərdən xilas olmaq üçün, təxribatlardan xilas olmaq
üçün gərək Azərbaycanda yaratdığımız ictimai-siyasi sabitliyi qoruyaq, möhkəmləndirək. Bunun üçün gərək
Azərbaycanda vətəndaşların birliyi, həmrəyliyi yaransın. Siyasi baxışlarından, iqtidarın razı olub-olmamasından
asılı olmayaraq gərək hər bir vətəndaş düşünsün ki, Azərbaycana müxtəlif yerlərdən müxtəlif niyyətlər və
müxtəlif bəd münasibətlər var. Bunların qarşısını almaq üçün Azərbaycanın daxilində birlik, həmrəylik
yaranmalıdır.
Mən xalqımızı dəfələrlə buna dəvət etmişəm, bütün vətəndaşlarımızı buna dəvət etmişəm. Bu gün mən
bütün siyasi partiyalar, qurumları, təşkilatları – hamısını bax, bu yola dəvət edirəm. Şəxsi ambisiyaları kənara
qoymaq lazımdır. 1991-ci ilin sonunda Azərbaycanın əldə etdiyi dövlət müstəqilliyi tarixi nailiyyətdir və biz
bunu qorumalıyıq, saxlamalıyıq. Bunu gələcək nəsillərə daha da möhkəm Azərbaycan dövləti kimi verməliyik.
Ona görə də əsas prinsiplərdə, əsas məsələlərdə xalqın birliyi, həmrəyliyi əsas şərtdir – başqa məsələlərdə
müxtəlif baxışlar ola bilər və mən vətəndaşlarımızı buna dəvət edirəm.
Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan dövləti indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da Azərbaycanın
dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin, Azərbaycan xalqının milli azadlığının keşiyində daim duracaq və bu
müstəqilliyi cəsarətlə qoruyub saxlayacaqdır.
Bayramınız mübarək olsun, əziz dostlar! Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını təbrik edirəm. Şəhid ailələrini
təbrik edirəm. Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi yolunda əlil olmuş vətəndaşlarımızı təbrik edirəm.
Azərbaycan torpaqlarının keşiyində duran Silahlı Qüvvələrimizi, Azərbaycan əsgərlərini, Azərbaycan ordusunu
təbrik edirəm.
Eşq olsun Azərbaycan xalqına!
Yaşasın müstəqil, demokratik Azərbaycan!
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BAYRAM KONSERTİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA RESPUBLİKANIN İNCƏSƏNƏT
USTALARI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
27 may 2000-ci il
Bayramınız mübarək olsun!
Mən bu gün çıxış edəndə bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik etdim. Amma sizi xüsusi təbrik edirəm. Eyni
zamanda təşəkkür edirəm ki, siz bu gün yenidən çox gözəl bir konsert göstərdiniz və hamımızı sevindirdiniz. Bu gün
böyük bayramdır, bizim əziz bayramımızdır. Ona görə də insanlar sevinc içərisindədirlər. Bu sevinci daha da çox
artıran sizin bu gözəl çıxışlarınız, sənət nümunələrinizdir. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hamınız yaxşısınız, gözəlsiniz, yaxşı oxuyursunuz, çalırsınız, yaxşı oynayırsınız, yaxşı sözlər deyirsiniz.
Hamınıza təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Uşaqlar da yaxşıdır, siz də yaxşısınız. Mənə sözünüz varmı?
Y e r d ə n: Sizə cansağlığı arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən də sizə cansağlığı arzu edirəm. Biz həmişə fəxr edirik ki,
Azərbaycanın gözəl incəsənət ustaları var.
İşləriniz yaxşı gedirmi? Bütün işlər yaxşıdır? Oxuyursunuz, çalırsınız, hər şey yaxşıdır. Yaxşı, sağ olun.
Azər, sən də sağ ol. Hamınız sağ olun.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u (Mədəniyyət naziri): Bu, Azərbaycan xor kapellasının bədii rəhbəri Gülbacı
İmanovadır. Onun sözü var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hər dəfə deyirdim, amma sizi burada görəndə, yanımda oturanlara göstəriş verdim
ki, sizin maaşınızı artırsınlar. Beş-altı günə kimi maaşlarınız artacaqdır.
G ü l b a c ı İ m a n o v a: Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamınızın maaşını artırmışam. Sizinkini artırmamışam?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, bu il rəqs ansamblının 30 illiyi tamam olacaqdır. O barədə
mən Sizə xüsusi olaraq deyəcəyəm. Amma xor kapellasına siz çoxdan söz vermisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hamınızın maaşını artırmışam. Mədəniyyət işçilərinin əmək haqqını altı dəfə
artırmışam. Düzdür, əvvəl maaşlar az olubdur. Burada balet artistləri də varmı? Bir dəfə də onların maaşlarını
artırmışam.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Bəli, düzdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, vallah-billah, imkan olsa, maaşlarınızı yüz dəfə də artıraram. Amma nə
mümkündür, onu edirik. Bu gün də çıxışımda dedim – bundan sonra imkanımız daha da çox olacaqdır. Maaşları
daha da çox artıracağıq. İqtisadiyyatımız inkişaf edir, gəlirimiz artır, bundan sonra daha da çox artacaqdır. Nə
qədər ki, çox artacaq, o qədər də birinci növbədə mədəniyyətə sərf olunacaqdır. Çünki mədəniyyət hər şeydən
üstündür.
Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.
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28 MAY – RESPUBLİKA GÜNÜ ŞƏHİDLƏR XİYABANININ ZİYARƏTİ ZAMANI
BURADAN ŞƏHƏRİMİZİN GÖRMƏLİ YERLƏRİNİ SEYR EDƏRKƏN SÖHBƏTİ
28 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakı günü-gündən gözəlləşir. Yeni tikilən uca binalar şəhərimizin simasını çox
dəyişdirib. Lakin Bakının təbii relyefi burada xüsusi möhkəmləndirmə işləri aparılmasını tələb edir. Bayıl
yamacında baş vermiş torpaq sürüşməsi nəticəsində yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün həmin zonada, eləcə də
«Əbədi məşəl» abidəsi ətrafında aparılan bərpa işlərinin sürətləndirilməsi çox vacibdir. Həm də elə tədbirlər
görülməlidir ki, gələcəkdə baş verə biləcək təbii fəlakət nə şəhərə, nə də onun sakinlərinə heç bir zərər verməsin. Bunun üçün həm şəhər icra hakimiyyəti, həm də müvafiq təşkilatlar əməli tədbirlər həyata
keçirməlidirlər. Oradakı evlər durur?
A r t u r R a s i z a d ə (Baş nazir): Bəli, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i ye v: Daha nə işlər görülübdür?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, daimi nəzarət var. Müəyyən işlər görülür, proseslər gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs o evlər?
A r t u r R a s i z a d ə: Onlar yox, bu tərəfdəki evlər.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v (Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, yuxarıdakı
evlər qalacaq. Bu yamacdan, yoldan bəri tərəf hamısı köçürülməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs onlar gəlib niyə burada ev tikiblər?
A r t u r R a s i z a d ə: Çox haqlı sualdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar nə vaxt tikilibdir?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: 1991–1992-ci illərdə tikiblər. Təzə tikililər var idi, onları dayandırmışıq.
Eləcə də qalıblar. Görürsünüz, heç qoymamışıq qapı-pəncərə salsınlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Bəli, bu cür 28 ev var.
H e y d ə r Ə l i y e v: O yuxarıda da ev tikilibdir. Onlar orada nə cür yaşayacaqlar?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, orada kanalizasiya da yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona kanalizasiya bir o qədər lazım deyil. Özünə orada bir şey düzəldəcəkdir.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Biz orada qazıb boru qoyduq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sudan necə istifadə edirlər, ora su gəlir?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, su məsələsi çətindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu vəziyyəti onlar özləri də başa düşməlidirlər.
A r t u r R a s i z a d ə: Düzdür. Evlər neft quyularının yanındadır. Demək olar ki, neft quyuları evlərin
həyətinin içindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O televiziya qülləsində bir şey yoxdur ki?
A r t u r R a s i z a d ə: Yuxarı hissəsində yoxdur, aşağı hissəsində var.
A b i d Ş ə r i f o v (Baş nazirin müavini): Cənab Prezident, biz İsveçrənin bir şirkəti ilə danışıqlar aparırıq.
Onlar bir çox bölgələrdə işləyiblər. Onlar bizim təkliflərimizin hamısını dəstəkləyirlər və öz rəsmi təkliflərini iki
həftə ərzində bizə verəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə deyirlər?
A b i d Ş ə r i f o v: Söhbət ondan gedir ki, burada bərpa işləri görülməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Aydındır, getməlidir. Sonra?
A b i d Ş ə r i f o v: Biz həyata keçirmək üçün təklif vermişik. Torpaq sürüşməsi baş vermiş sahədə,
Neftçilər prospektinin yuxarı hissəsində təxminən 360 metr məsafədə və «Gülüstan» sarayının yerləşdiyi
ərazinin aşağı hissəsində təxminən 250–300 metr uzunluğunda ərazidə dərinliyi 25 metrə qədər olan dirəklər
vurulmalı, həmçinin «Əbədi məşəl» xatirə kompleksinin yanından 65 metr aralı məsafədə keçən, uzunluğu 240
metrə yaxın olan yarğanın aşağı hissəsi torpaqla doldurulmalı və yuxarı hissəsi təxminən 10–20 metr enində,
10–20 metr dərinliyində maili şəkildə kəsilməklə 7000 kubmetrə qədər torpaq götürülməli və təbii yamac
yaradılmalıdır. Bu işlərə maliyyələşmə məsələsi həll edildikdən sonra başlanacaqdır. Eyni zamanda,
mütəxəssislərin təklifi ilə ümumi möhkəmləndirmə tədbirlərinin bir hissəsi kimi, Neftçilər prospektindən yuxarı,
sürüşmə sahəsinin qırılma xəttinə qədər olan 6 hektara yaxın sahədə yamacın relyefinin hamarlanması işləri
artıq başa çatmaq üzrədir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Amma sürüşmənin səbəbini müəyyən edə bilmədiniz?
A b i d Ş ə r i f o v: Səbəbi var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunun səbəbi nədir?
A b i d Ş ə r i f o v: Səbəbi yeraltı sulardır.
H e y d ə r Ə l iy e v: Hansı sular?
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, bu vaxtadək bunu mülahizə kimi deyirdilər. Ancaq indi əlimizdə
sənədlər var ki, Qanlıgöl ilə dəniz birləşib, kanal əmələ gəlib.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Qanlıgöl Yasamal tərəfdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm, Qanlıgöl haradadır. Bəs orada nə etmisiniz, nə işlər görmüsünüz?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Orada suyun səviyyəsini çox aşağı salmışıq. Bizim orada stansiyamız var,
suyun səviyyəsini təxminən 1,5 metr aşağı salmışıq. Qurdqapısına gedən yol tərəfdən...
H e y d ə r Ə l i y e v: Onun ətrafında tikintilər var?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Onun ətrafında bir park var, evlər salınıb.
H e y d ə r Ə l i y e v: O nədən ötrüdür?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Onu kanadalılar tikiblər. Orada məktəb açılır. O evləri xarici şirkətlərə
icarəyə veriblər. Çox yaxşı şəhərcikdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onun bir zərəri var, yoxsa yox?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Xeyr.
A r t u r R a s i z a d ə: Ziyanı o dərəcədə yoxdur. Kanalizasiyası, suyu, hər şeyi var.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Əsas odur, qoymuruq ki, Qanlıgölün səviyyəsi qalxsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qanlıgölün səviyyəsi hansı sularla qalxır?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Neft suları, digər artıq sular, şəhərdəki özbaşına tikililərin kanalizasiya
suları ora axır.
A r t u r R a s i z a d ə: Yeraltı sular da rol oynayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ümumiyyətlə, Qanlıgölün su mənbəyi yeraltı sudur?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, əsas yeraltı sudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeraltı su öz yerində, heç olmasa kənardan gələn suların qarşısını almaq olar.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Cənab Prezident, əvvəllər neft mədənlərində nefti ayırıb suyu ora
buraxırdılar. Onun qabağı tamamilə alınıbdır. Bir də özbaşına tikililərin kanalizasiya suları axırdı, onu da
saxlamışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən orada olmusan?
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli, olmuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada görülən tədbirlər yetərlidir?
A b i d Ş ə r i f o v: Orada göl tamam qurudulmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi onu qurutmaq üçün nə etmək lazımdır?
A b i d Ş ə r i f o v: Müəyyən işlər görməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bu, təbii fəlakətdir. Dünya Bankı, ya başqa beynəlxalq banklar bu barədə...
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, bu barədə rəsmi müraciət etmişik. Mütəxəssis gəlib.
A b i d Ş ə r i f o v: Sizə o barədə məruzə etdik. Dünya Bankına rəsmi müraciət etmişik. Amma bu, bir il, il
yarım uzana bilər. Yəni Dünya Bankı proseduraya uyğun vəsait ayırmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə qədər verə bilərlər?
A r t u r R a s i z a d ə: Gələn mütəxəssis həm bizə, həm də Dünya Bankına təklif verəcəkdir. Onun
əsasında vəsait ayıracaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: İsveçrədən?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, o, Dünya Bankının xətti ilə gəlibdir. Onun təklifləri əsasında bir nəticəyə
gəlməliyik. Danışıqlar müsbət olacaqdır, amma vaxt tələb olunacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dünya Bankından yeni nümayəndə heyəti dəvət etmək olmazmı?
A r t u r R a s i z a d ə: Hələlik lazım deyil. Həmin mütəxəssis onların nümayəndəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, bu onlara məruzə edəcəkdir.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məruzəni verib, yoxsa yox?
A r t u r R a s i z a d ə: Yox, hələ verməyibdir. Həm bizə, həm də ora paralel olaraq iki həftədən sonra
verəcəkdir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Neçə ildir bu problemə heç kəs aydınlıq gətirə bilmir. Neçə ildir. Birinci sürüşmə
mənim yadımdadır, 1970-ci illərdə idi.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, bu sürüşmənin əsas səbəbi sudur. Başqa bir şey deyil.
A r t u r R a s i z a d ə: Axırıncı sürüşmə 1976-cı ildə olmuşdu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, 1976-cı ildə idi.
A r t u r R a s i z a d ə: Sonra 1996-cı ildə, bir də 2000-ci ildə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gərək suyun qarşısını alaq, bilirsən, bu işə gərək fundamental yanaşaq. Çünki hər
dəfə sürüşmə olur, müəyyən vaxt keçir, onun lokal qarşısı alınır, amma ciddi işlər görülmür. Ona görə də
müəyyən bir vaxtdan sonra təkrar olunur. Bu dəfəki sürüşmə əvvəlkilərin hamısından böyük olub, elədirmi?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, böyük olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə də biz indi gərək hərtərəfli tədbir görək. Yoxsa, yenə belə işlərlə burada
məsələ qurtarmayacaqdır. İndi sən məşğul olursan, sənə tapşırmışam. Şərifov, hamınız birlikdə elə edin ki,
fundamental bir iş görək. Beş ildən, on ildən, on beş ildən sonra təkrar olunmasın. Ola bilər, üç ildən sonra
təkrar olsun, ola bilər, on ildən sonra olsun. 1976-cı ildə birinci dəfə olmuşdu. Ondan sonra olmamışdı. İyirmi
ildən sonra bir də oldu, indi yenə də oldu. Ona görə gərək elə edək ki, bunun qarşısı tamamilə alınsın, ömürlük
alınsın.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, burada tikinti, su məsələlərinin qarşısı alınmalıdır. Heç bir şey
olmamalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir sözlə, mən sizə bir daha ciddi tapşırıqlar verirəm. Bu məsələ hər gün diqqət
mərkəzində olmalıdır və tezliklə aradan qaldırılmalıdır. İndi o evlər ki, deyirsiniz köçürülməlidir, boğazımdan
tutmusunuz ki, pul ver. Başa düşürsən, indi sən bilirsən ki, pul da yoxdur. Elədir, yoxsa yox?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma sən də deyirsən ki, pul ver, onları köçürək. Baxın görün, başqa nə işlər görə
bilərsiniz. Başqa işləri qoyaq kənara, pul verək, bunları köçürək... İndi mənə deyin görüm, əgər sürüşmə olsa
onlar niyə dağılacaqdır? Sürüşmə o tərəfdə olacaqdır?
A r t u r R a s i z a d ə: Onlar dağılacaqdır. Çünki sürüşmə bu tərəfdən də oldu.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, onlar köçürülməlidir. Ona görə ki, birincisi, o evlərin heç birində
kanalizasiya yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, burada kanalizasiya yoxdur. Kanalizasiya olmadığına görə onlar suyu
özbaşına arxa axıdırlar. İkincisi, bu evlərin təməlini qazmaqla yamacın strukturu pozulur. Üçüncüsü, hər kəs öz
həyətində əkin əkməyə başlayır, quyu qazırlar və s. Daha doğrusu, onlar bu sürüşməni tezləşdirirlər. Məsələ
bundadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bunlar aydın oldu. Onda birinci növbədə siz – şəhər icra hakimiyyəti, Nazirlər
Kabineti, burada bütün bu işləri qadağan edin, rejim qoyun.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəlkə sərəncam qəbul etmək olar?
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Bizim postlarımız var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, gərək daimi post qoyasınız ki, burada heç bir iş görülməsin. Siz bunu edin. Bu,
birinci növbədə. İkinci növbədə, pul tapın. Pulu siz tapmalısınız. Siz mənə deyirsiniz ki, o fonddan ver, bu
fonddan ver. Fonddan vermək çətin bir şey deyil. Pulu siz tapmalısınız. İndi, bu dəqiqə mən hesab eləmirəm ki,
bu, olduqca təcili bir məsələdir.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, torpaq işləri təcili məsələdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Torpaq işlərinə pulunuz var da!
A r t u r R a s i z a d ə: Yox, artıq çoxdan qurtarıbdır. Hələ borcumuz da var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, torpaq işlərinə baxın – nə qədərdir, müəyyən edin. Amma bu evləri ki,
köçürməyə böyük məbləğ istəyirsiniz – mən düzü, indi onu...
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, orada qəza vəziyyətində olan bir neçə ev var.
H e y d ə r Ə l i ye v: Yaxşı, gəlin onları konkretləşdirin. Amma siz böyük bir məbləğ qoymusunuz. Orada
kanalizasiya yoxdur, adamlar ətrafda əkin əkir, suvarır, filan edir – bunların qarşısını alın, ciddi nəzarət qoyun.
Yəqin ki, Usubov buradadır. Bura gəl görüm.
R a m i l U s u b o v: Bəli, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada bu evlərin köçürülməsi məsələsi qoyulur. Təbiidir, mən razıyam ki,
köçürmək lazımdır, ancaq buna böyük məbləğ tələb olunur, böyük vəsait tələb olunur. O da yoxdur. Ona görə
də indi burada şəhər icra hakimiyyəti ilə birlikdə – bu bilir, nə etmək lazımdır – siz ciddi nəzarət qoymalısınız.
Sizin sahə müvəkkilləridir, filandır – onlar gərək ciddi nəzarət qoysunlar. Sən gərək burada rejim yaradasan ki,
nə etmək olmaz – bunu etmək olmaz. Sənin də nümayəndələrin gərək gəlsinlər, iki gündən bir yoxlasınlar –
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kim bunu edir – qarşısını alsınlar, inzibati tədbir görsünlər. Yoxsa bunları etməsək, əlbəttə ki, sonra çətin olar.
Amma eyni zamanda mən gələcəkdə bunların köçürülməsinə razıyam. Dünya Bankından pul tapın, başqa banklardan pul tapın. Daxili pul çətindir. Yaxşı, sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ İSMAYIL CƏM İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
29 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazir!
Hörmətli səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz! Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizin bu
ziyarətinizdən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı, əməkdaşlığı çox dərin köklərə malikdir və dəmir təməl üzərində
qurulubdur. Ona görə bu, ildən-ilə, on illərlə, əsrlərlə davam edəcəkdir. Ancaq eyni zamanda, müasir dünya çox
dinamik dəyişikliklər keçirir və bizim dost, qardaş Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri, münasibətləri
həmişə daha da gücləndirməliyik, inkişaf etdirməliyik. Bu baxımdan, belə görüşlər çox əhəmiyyətlidir.
Buna görə də, hörmətli nazir, sizin bu ziyarətinizi həm Azərbaycan üçün, həm də Türkiyə–Azərbaycan
əlaqələri üçün çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Xoş gəlmisiniz!
İ s m a y ı l C ə m: Sağ olun, var olun! Hörmətli Prezident, bu ziyarətimiz vəsiləsi ilə lütf göstərərək bizi
qəbul etdiyiniz üçün çox minnətdarıq. Azərbaycanda çox faydalı, konstruktiv və konkret görüşlər keçiririk. Biz
ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı – Sizin sərrast şəkildə dediyiniz kimi, «Biz bir millət, iki dövlətik» –
əlaqələrin bugünkü səviyyəsindən məmnunuq. Amma bununla da kifayətlənməməliyik. Bu münasibətləri daha
da irəlilətmək, möhkəmləndirmək üçün real şəkildə nələr edə bilərik? – Görüşlərimizi bu istiqamətdə
keçirmişik. Dəyərli həmkarım Quliyevlə birlikdə bu məsələ ətrafında xeyli söhbət etdik. Zənn edirəm ki,
gələcəyə istiqamətlənmiş daha təsirli, daha planlı məsləhətləşmələr apara biləcəyik.
Hörmətli cənab Prezident, Türkiyədən ayrılmazdan əvvəl mənim həm hörmətli dövlət başçımızla, həm də
keçmiş prezidentimiz, Sizin çox yaxın dostunuz cənab Dəmirəl ilə görüşüm oldu. Hörmətli dövlət başçımız Sizə
öz dərin ehtiram və salamlarını yetirməyi məndən xahiş etdi. Hörmətli keçmiş prezidentimiz də Sizə olan dərin
məhəbbətini bir daha dilə gətirdi, hörmət və sevgilərini Sizə çatdırmağı məndən rica etdi. Mən onları Sizə
yetirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bu salamlara görə çox məmnunam. Süleyman
Dəmirəl mənim dostumdur, qardaşımdır. O, yeddi il cümhur başkanı kimi Türkiyə dövlətinə çox sədaqətlə
xidmət etdi. Amma ondan əvvəl də – Siz məndən də yaxşı bilirsiniz – o, uzun illər Türkiyə dövlətinə, türk
xalqına xidmət edibdir. Bildiyimə görə, onun dövlət başçısı səlahiyyətləri başa çatanda Siz hamınız onu təntənə
ilə yola salmısınız və hörmət edirsiniz. Güman edirəm ki, bu da təbiidir. Azərbaycanda da həmişə olduğu kimi,
o, hörmətli bir insan, siyasi və dövlət xadimi kimi, Azərbaycanın böyük dostu kimi, xalqımızın qəlbindədir.
İndi bizim münasibətlərimiz belədir ki – təbiidir ki, insanlar bu gün bir vəzifədə, sabah isə başqa vəzifədə ola
bilərlər – bunlar insanlığa olan münasibətləri qətiyyən dəyişmir. Ona görə də çox məmnunam ki, siz mənə
hörmətli Süleyman Dəmirəldən salam gətirmisiniz. O, Çankaya köşkündən gedəndən sonra mən onunla bir
neçə dəfə telefonla danışmışam. Sizin gətirdiyiniz salamlar da mənim üçün çox əzizdir.
Türkiyənin yeni prezidentini, cümhur başkanını mən artıq təbrik etmişəm. Əmin olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, əlaqələrimizin inkişafında gələcəkdə o da özündən əvvəlki dövlət başçısı kimi, yəni Süleyman
Dəmirəl kimi, hətta ondan da əvvəlki prezident Turqut Özal kimi – mən artıq Türkiyənin üçüncü prezidenti ilə
görüşürəm – Azərbaycanla münasibətlərdə öz dostluğunu və qardaşlığını göstərəcəkdir. Çünki, yenə də
deyirəm, bu, xalqlarımızın, millətimizin qəlbindən gələn tələbatdır. Ona görə də kim dövlət, hökumət işində bu
yolla gedirsə, o həm öz ölkəsində, həm də başqa ölkələrdə uğur qazanacaqdır.
Hesab edirəm ki, sizin hamınızın yekdilliklə, birsəslə seçdiyiniz hörmətli dövlət başçısı Əhməd Necdət Sezər
də Azərbaycana əvvəlki münasibəti davam etdirəcəkdir. Biz Azərbaycanda bu seçkini böyük ruh yüksəkliyi ilə
qarşıladıq. Çünki mən bilirəm ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisində məsələlər çox asanlıqla həll olunmur. Sizin
Böyük Millət Məclisinin xüsusiyyətləri var. Bunları bilirəm. Prezidentliyə namizədlər də çox idi. Amma sizin
bütün partiyaların bu məsələdə bir mövqedə olması, hamısının bir fikrə gəlməsi və eyni rəyə görə də dövlət
başçısı seçilməsi Türkiyənin həyatında nadir hadisədir. Ona görə də mən sizi təbrik edirəm. Çünki sizin Böyük
Millət Məclisində bəzi məsələlərdə tam birlik, yekdillik də ola bilir. Siz bunu qiymətləndirirsiniz, biz də
kənardan buna diqqət yetiririk ki, siz doğru yol tutdunuz və bir nəfərin namizədliyi üzərində dayandınız.
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Sizin Böyük Millət Məclisində bir neçə partiya təmsil olunduğuna görə – həm müxalifət, həm də iqtidar –
hökumətiniz isə koalisyon olduğuna görə, prezidentiniz nə qədər bitərəf şəxs olsa, bu sizin üçün bir o qədər
yaxşıdır. Ona görə də belə bitərəf şəxsin, yenə də deyirəm, əvvəllər heç bir partiyaya daxil olmamış bir adamın
prezident seçilməsi, düşünürəm ki, Türkiyənin hazırkı vəziyyətində çox əhəmiyyətlidir. Bu münasibətlə mən
Böyük Millət Məclisini də təbrik edirəm, belə yekdilliklə dövlət başçısı seçdiyi üçün təşəkkür edirəm.
Ümidvaram ki, biz onunla görüşəcəyik.
Fürsətdən istifadə edərək, mən hörmətli prezident, dövlət başçısı Əhməd Necdət Sezəri Azərbaycana rəsmi
səfərə dəvət edirəm. Hesab edirəm ki, o, xarici ölkələrə ilk səfərini Azərbaycandan başlasa, bu çox doğru olardı,
Türkiyədə və dünyada hamı tərəfindən yaxşı qarşılanardı. Mənim bu sözlərimi hörmətli prezidentə çatdırmağı
sizdən xahiş edirəm.
Eyni zamanda, mənim salam və ehtiramımı hörmətli Baş nazir Bülənd Ecevitə də yetirərsiniz. Mən onu bir
neçə dəfə Azərbaycana dəvət etmişəm. Hər dəfə də söz verib ki, Azərbaycana gələcəkdir. Lakin bu vədi yerinə
yetirməyibdir. Ona görə də mən sizin vasitənizlə bu dəvətimi bir daha təkrar edirəm. Hesab edirəm ki,
Türkiyənin daxilindəki məsələləri siz artıq tənzimləmisiniz, qaydaya salmısınız.
Biz sizinlə, hörmətli Bülənd Ecevitlə də Davosda görüşdük. Orada da mən onu Azərbaycana dəvət etdiyimi
təkrarən bildirdim. Güman edirəm ki, o da bizim bu dəvətimizi yerinə yetirməlidir. Hər halda, biz bunu
gözləyəcəyik. Ona görə də qarşıda bizim çox görüşlərimiz olacaqdır. Siz bu cığırı açdınız, yəni Türkiyədə yeni
prezident seçiləndən sonra ölkəmizə ilk səfər edən siz oldunuz.
İndi bu cığır genişlənməli, ondan prezident də, Baş nazir də, digər şəxslər də keçməlidir. Mən bunları sizdən
rica edirəm.
İ s m a y ı l C ə m: Baş üstə. Mən bunların hamısını onlara çatdıracağam.
Hörmətli Prezident, bu gün mənim həyatımda önəmli və çox da gözəl bir hadisə oldu. Sizin də məzunu
olduğunuz Bakı Dövlət Universitetində – biz orada hansı fənlərdən hansı qiymətlər aldığınızı da gördük – mənə
fəxri doktor adı verdilər. Fövqəladə gözəl, həyəcanlandırıcı və təsirləndirici, səmimi bir mərasim oldu. Həm
hörmətli rektor, həm də hörmətli Xarici İşlər naziri – iki hörmətli müəllim çox gözəl sözlər dedilər. Həqiqətən,
mənim üçün çox duyğulu, düşündürücü və faydalı bir hadisə oldu. Bunun üçün Siz zati-alilərinizə təkrarən öz
təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam, mən Sizi təbrik edirəm. Bilirsiniz ki, Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu ildə
yaranıbdır. O vaxt hakimiyyətə gəlmiş, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk dəfə elan etmiş xalq cümhuriyyətinin ilk
addımlarından biri Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması olmuşdur. Onu da bilirsiniz ki, bu, Şərq ölkələrində ilk universitetdir. Biz bu günlərdə onun yubileyini də keçirdik. Bu universitet Azərbaycana çox xidmətlər edibdir.
Azərbaycanın ali təhsil almış insanlarının çoxu bu universiteti bitiribdir. Ölkəmizdə sonralar yaradılmış universitetlər –
biz bunlara çox vaxt ali məktəblər deyirik –həmin Bakı Universitetindən törəmişdir. Ona görə universitet Azərbaycan ali
təhsilinin anasıdır. Bu sahədə böyük işlər görülübdür. İndi Azərbaycanda az adam taparsınız ki, oranın məzunu olmasın. Sağımda, solumda oturanlar da oranı bitiriblər. Mən çox məmnunam. Sizi bir daha təbrik edirəm. Çox şadam ki, bu
hadisə baş veribdir.
Bilirsiniz ki, Bakı–Ceyhan boru xətti məsələsini biz başa çatdırdıq. Bununla bağlı beş illik işimiz sona yetdi.
Siz bilirsiniz ki, İstanbulda ATƏT-in zirvə toplantısı zamanı imzaladığımız müqavilələrdən və bəyanatdan
sonra bir neçə problem yaranmışdı. Xüsusən Gürcüstan bir neçə yeni şərt irəli sürmüşdü. Bu bizi çox
təəccübləndirdi. Çünki hazırlıq dövründə bu şərtlərin heç biri qoyulmamışdı. Bu da bizim işimizi dayandırdı.
Biz – Türkiyə və Azərbaycan Gürcüstanla bir neçə dəfə danışıqlar apardıq ki, bu şərtlər aradan qaldırılsın. Bu
şərtlərin hamısını aradan qaldırdılar. Yalnız bircə şərt qaldı: tranzit üçün alacağı tariflər Gürcüstanı qane
etmirdi.
Mən nə etdim? Bunu siz bilirsiniz. Mən Gürcüstana, Tbilisiyə getdim və dünyaya bəyan etdim ki, bu
məsələnin həll edilməsi, çözülməsi üçün Azərbaycanın tariflərini Gürcüstana bağışlayıram. İndi, düzdür, burada
məni tənqid edənlər, günahlandıranlar var. Bəziləri deyirlər ki, Azərbaycanın sərvətləri Heydər Əliyevin şəxsi
malı, mülkü deyildir, hansı hüquqla, hansı səbəblərə görə o, Azərbaycanın tariflərini Gürcüstana bağışlayıbdır?
Kim nə deyir, qoy desin. Bu mənim üçün əhəmiyyətli deyil. Mən gördüyüm işi bilirəm. Bilirəm ki, Bakı–
Ceyhan layihəsini sona çatdırmaq üçün hansısa bir qurban vermək lazımdır.
Bakı–Ceyhan layihəsinin yaranması Azərbaycanla bağlıdır. Əgər Azərbaycanın nefti olmasaydı, nə
Gürcüstan, nə də Türkiyə bu marşrutun tarifini ala bilərdi. Demək, bunun təməlini, əsasını biz qoymuşuq. Bakı–
Ceyhan xətti Azərbaycanda, Xəzər dənizində olan neftin dünya bazarlarına ixrac edilməsi üçündür.
Türkiyə və Gürcüstan isə sadəcə, tranzit ölkələrdir. Ona görə də burada bizim haqqımız da çoxdur. Bu boru
xətti ilə biz Gürcüstana çoxlu gəlir gətiririk. Bakı–Supsa neft kəmərindən Gürcüstan xeyli gəlir götürür, Bakı–
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Ceyhan xəttindən də götürəcəkdir. Amma onlar istədilər ki, daha da çox gəlir əldə etsinlər. Biz də ölçübbiçdik, fikirləşdik və bu addımı atdıq. Bu ayın 9-da İstanbulda son protokollar imzalandı. Ondan sonra mən
dərhal bu anlaşmaların hamısını bizim parlamentə – Milli Məclisə göndərdim və Azərbaycanın istiqlaliyyət
bayramından iki gün öncə, mayın 26-da Milli Məclis bunu müzakirə edərək qanun qəbul etdi. Mayın 27-də mən
bu qanunu imzaladım və mətbuata verdim. Qəzetlərin hamısında bu vardır, dərc olunubdur, götürüb baxa
bilərsiniz.
İndi söz sizindir – Türkiyənin və Gürcüstanındır. Mən həmişə Türkiyəyə gələndə jurnalistlər, qəzetçilər məni
sorğu-suala tutardılar ki, Bakı–Ceyhan nə vaxt olacaqdır? Birinci sual bu idi. Beş ildir mən bu suallara cavab
verirəm. İndi isə tamam cavab vermişəm. Siz də Böyük Millət Məclisində bu layihəni təsdiq edin, Gürcüstan da
təsdiq etsin. Bizim şirkətlər bunu həyata keçirməyə hazırdırlar.
İ s m a y ı l C ə m: Hörmətli Prezident, Gürcüstanda Sizin apardığınız danışıqlar bu layihənin son
mərhələsinə ən böyük töhfə olmuşdur. Sağ olun, var olun! Biz də Türkiyə olaraq əlimizdən gələn hər şeyi
etməyə çalışırıq. Xüsusilə iqtisadi məsuliyyəti öz boynumuza götürmək sahəsində əlimizdən gələni etdik.
Ümidvaram ki, bu layihə həm bizim ölkələrimizin, həm Gürcüstanın, həm də Orta Asiyadakı qardaş ölkələrimizin mənafelərinə böyük fayda verəcəkdir. Buna inanıram.
Hörmətli cənab Prezident, bu məsələ ilə bağlı sənədlər, səhv etmirəmsə, mayın 25-də bizim nazirlikdən
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim etmək üçün Baş nazirə göndərilibdir. Baş nazir öz növbəsində bu
sənədləri nəzərdən keçiribdir. Sənədlər ötən cümə günü, ya da bu gün Böyük Millət Məclisinə göndərilməli idi.
Biz bu məsələnin əhəmiyyətini başa düşürük. Bildiyimə görə, gələn ayın 10-na qədər Gürcüstan parlamenti bu
məsələyə baxacaqdır. Ola bilər ki, Türkiyə həmin məsələyə bir qədər də tez baxsin. Bu, prosedur məsələdir,
məclisin gündəliyindən və müzakirələrdən asılıdır. Tezliklə Türkiyə tərəfi həmin sənədi ratifikasiya edəcəkdir.
Şirkətlər məsələsinə gəlincə, deməliyəm ki, dünən «Bi-Pi/AMOKO» şirkətinin rəhbərləri mənimlə
görüşərkən öz fəaliyyətləri barədə geniş və faydalı məlumat verdilər. Bu gün də ARDNŞ-in rəhbərliyi böyük
nəzakət göstərərək məni öz toplantılarına dəvət etdilər və ilk sözü mənə verdilər. Qısa bir çıxış etdim. ARDNŞin birinci vitse-prezidenti İlham Əliyevlə söhbətimiz zamanı Bakı–Ceyhan kəməri barədə Türkiyənin qərarlı
olduğunu, ölkəmizin dəstəyini və öhdəliklərini bir daha dilə gətirdim. Bu kəmərin bizim üçün, eləcə də bütün
bölgə ölkələri üçün müstəsna rolu olduğunu, iqtisadiyyatımızın başqa sahələri üçün də əhəmiyyətli digər
layihələrə də təməl yaradacağını vurğuladım. Bu, Cənubi Qafqaz ölkələri üçün də eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir.
Mən bunları anlatdım və Türkiyənin bundan sonra da bütün imkanları səfərbər edəcəyini, layihəyə dəstək
verəcəyini söylədim.
Bu fikirləri şirkətlərin hər ikisinə çatdırdım və ayrıca olaraq bunu da dedim ki, bir zamanlar neft ehtiyatları
barədə şübhə doğuran söhbətlər gəzirdi. Deyirdilər ki, Bakı–Ceyhan neft kəmərinin tam gücü ilə işləməsi üçün
guya kifayət qədər neft yoxdur. Lakin mötəbər mənbələrdən bizə daxil olan məlumatlardan bilirdik ki, bütün
bunlar boş söz-söhbətdir. Əksinə, bir çox yerlərdə yeni neft yataqları da tapılmışdır. Aldığımız digər bir
məlumata görə, Qazaxıstanda da yeni neft yataqları aşkar edilmişdir. Bu barədə dəqiq məlumat gələn ayın
sonunda bizə veriləcəkdir. Şirkətlərlə görüşlərim zamanı mən bunlardan da bəhs etdim. Həqiqətən, şəxsən sizin,
hörmətli Süleyman Dəmirəlin böyük dəstəyiniz və köməyinizlə bu layihə özünün müsbət həllini tapdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hörmətli dostum Süleyman Dəmirəlin bu sahədəki xidmətlərini xüsusi qeyd
edirəm. Çünki Türkiyə tərəfindən bu işdə onun qədər çalışan ikinci bir adam olmayıbdır. Layihənin lap
başlanğıcından o bu işlə məşğul olub, daim onunla maraqlanıbdır. O, cümhur başkanlığından gedəndən sonra da
yenə Bakı–Ceyhan layihəsi ilə maraqlanır. Çünki bu onun doğma işidir, bu yolda neçə illər zəhmət çəkibdir.
Siz «Bi-Pi/AMOKO» şirkətinin rəhbərləri ilə görüşdünüz. Onlar sizə qaz haqqında nəsə dedilərmi?
İ s m a y ı l C ə m: Bəli, dedilər. «Bi-Pi/AMOKO» bizə çoxlu məlumat verdi. Dedilər ki, bizim
apardığımız tədqiqatlardan aydın oldu ki, 2002-ci ildə 2 milyard kubmetr təbii qaz hasil edə biləcəyik. Bu qədər
qazı iki quyudan – yəni hər quyudan bir milyard kubmetr – hasil etmək mümkün olacaqdır. Şirkət bu sahədə
tədqiqatlarını davam etdirir. Məndən Türkiyənin bu məsələyə münasibətini soruşdular. Mən də bildirdim ki,
Türkiyə bu məsələ ilə ciddi maraqlanır və onu öyrənir. Aramızda belə bir söhbət oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. 2002-ci ildə 2 milyard kubmetr, ondan sonra isə daha çox qaz çıxacaqdır.
İ s m a y ı l C ə m: Onlar da bizə bu cür dedilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir neçə il ərzində 25–30 milyard kubmetrə çatdırıla bilər. Çünki sizin qaza
ehtiyacınız var. Biz sizinlə birlikdə Transxəzər qaz kəməri, Türkmənistan qazının Türkiyəyə nəql edilməsi
üzərində çalışdıq. İstanbulda həmin o bəyannaməyə hamımız imza atdıq. ABŞ prezidenti Bill Klinton da,
Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov da imza atdı. Amma bu iş deyəsən, o qədər irəliyə getmir. Bilmirəm niyə. Biz bu işdə tranzit rolu oynayırıq. Qazı satan Türkmənistandır, qazı alan isə Türkiyədir. Biz demişik
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və bu gün də deyirik: biz bu boru xəttinin yaranmasının tərəfdarıyıq və Azərbaycanda, Xəzər dənizində olan
bütün imkanlardan istifadə etməyə hazırıq.
İ s m a y ı l C ə m: Sağ olun, cənab Prezident. Bu məsələ Sizin konstruktiv münasibətiniz sayəsində
mümkün oldu. Hazırda bizim Türkmənistan ilə bir müqaviləmiz var. Bu müqaviləyə görə, 2002-ci ildə
Türkmənistan Türkiyənin sərhədinə qədər həmin xətt vasitəsilə 16 milyard kubmetr qaz verməlidir. Bu rəqəm
getdikcə artacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Bizim münasibətlərimizdə əsas yer tutan məsələlərdən biri Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ problemidir. Bu barədə sonra, ola bilər, geniş danışaq. Amma siz
bilirsiniz – mən son dövrdə Davosda sizinlə bu barədə danışmışam – biz indiyə qədər bu məsələnin sülh yolu ilə
həll olunmasına çalışırıq. Bilirsiniz, indi ATƏT də hərəkətə gəlibdir. Minsk qrupunun Rusiya, ABŞ, Fransa
tərəfindən olan həmsədrləri Cenevrədə toplaşıblar, orada danışıqlar aparıblar. Bunlar haqqında sizin
məlumatınız var. İşğal altında olan torpaqlar azad edildikdən sonra bərpa işlərinin görülməsi, bununla bağlı
maliyyə məsələlərinə baxıblar. Biz onların bölgəyə gəlməsini gözləyirik.
Ermənistan prezidenti Köçəryanla mənim danışıqlarımdan da sizin xəbəriniz var, bunu bilirsiniz. Təəssüf ki,
ötən ilin oktyabr ayında orada baş vermiş terror hadisəsi bu danışıqları müəyyən qədər dayandırdı. Ancaq bu
danışıqlar da davam etməlidir.
Türkiyə həm o danışıqların, həm də bu danışıqların iştirakçısıdır. Türkiyəsiz heç bir şey ola bilməz. Çünki
Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür. Türkiyə bu danışıqların içərisindədir, daim də içərisində olmalıdır. Onsuz bu
məsələ həll oluna bilməz.
Mən ümid edirəm ki, iyun ayının 20–21-də Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi başçılarının toplantısı
olacaqdır. Orada görüşlər keçiriləcəkdir. Ondan sonra isə Minsk qrupunun həmsədrləri bölgəyə gələcəklər,
danışıqları davam etdirəcəyik. Bilirəm ki, siz bunun üçün hərtərəfli çalışırsınız, öz xidmətlərinizi göstərirsiniz.
Vəziyyət belədir. Yəni qaçqınlarımız yenə də çadırlarda yaşayırlar, heç bir şey dəyişməyibdir. Əksinə,
humanitar təşkilatlardan, ayrı-ayrı ölkələrdən qaçqınlara gələn yardımlar azalıbdır.
Bir neçə gün bundan öncə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının humanitar məsələlər və qaçqınlar üzrə
nümayəndəliklərinin, başqalarının iştirakı ilə Bakıda BMT-nin himayəsi altında beynəlxalq konfrans keçirdik.
Bizə izah edirlər ki, dünyada münaqişələr, qaçqınlar, köçkünlər çoxalıbdır, ona görə də yardımlar azalır. Amma
Azərbaycandakı qaçqınlar 7–8 ildir ki, çadırlarda yaşayırlar. Ona görə də biz bu problemi həll etməliyik.
Birincisi, Azərbaycanın torpaqları bu qədər işğal altında qala bilməz. İkincisi, bir milyondan artıq Azərbaycan
vətəndaşı öz yerinə-yurduna qayıtmalıdır. Sonra bərpa işləri getməlidir. Qarşımızda hələ uzun illər, çox işlər
vardır.
İndi əsas məsələ budur ki, danışıqlar aparaq, razılığa gələk, ondan sonra sülh haqqında saziş imzalayaq.
Bunu da biz daim sizinlə birlikdə edirik.
İ s m a y ı l C ə m: Hörmətli Prezident, əlbəttə, müzakirə etdiyimiz məsələlərin, heç şübhəsiz ki, ən
əhəmiyyətlisi elə budur. Biz Türkiyə olaraq bu məsələdə Sizi hər zaman dəstəkləyirik və dəstəkləməkdə də
davam edəcəyik. Sizin qəbul edəcəyiniz, razı olacağınız, «oldu» deyəcəyiniz hər bir həll variantını biz ürəkdən
dəstəkləyəcəyik. Münaqişənin həlli prosesində də, ondan sonra da biz Sizinlə olacağıq. Bu məsələ ilə bağlı
hadisələrin gedişini biz diqqətlə izləyirik. Bu məsələ ilə bağlı müzakirələrdə mən də bir neçə dəfə iştirak
etmişəm. Bu barədə Sizin geniş məlumatınız vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Başqa məsələlərlə bağlı müzakirələri bəlkə biz mətbuat nümayəndələrinin iştirakı
olmadan keçirək. Görürəm, siz bunu intizarla gözləyirsiniz.
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İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ HELSİNKİ FEDERASİYASININ İCRAÇI
DİREKTORU ARON ROUDS VƏ BU BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATIN İCRAÇI
DİREKTORUNUN MÜAVİNİ BRİQİT DÜFUR İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
30 may 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi salamlayıram. Bizim ölkəmizə maraq və
diqqət göstərdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Mən bilirəm ki, siz ölkəmizdə bir neçə görüş keçirmisiniz. Xarici
İşlər naziri ilə, Prezident Aparatının rəhbər işçiləri ilə görüşmüsünüz. Güman edirəm ki, başqa görüşləriniz də
olubdur. Mən sizi dinləmək istəyirəm.
A r o n R o u d s: Bizimlə görüşə qərar verməyinizi özümüz üçün şərəf hesab edirik. Biz hesab edirik ki,
prezidentin Azərbaycana gəlmiş hər bir təşkilatın nümayəndələrini qəbul etmək üçün vaxt ayırması bir o qədər
də asan iş deyildir.
Biz dünən Sizin həmkarınızla görüşmüşdük və həmin görüşümüzdə demişdik ki, Azərbaycandan hansısa bir qeyridövlət təşkilatının nümayəndəsi Fransaya və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələrsə, orada prezident Jak Şirakla və
ya prezident Bill Klintonla görüşməyi qərara alarsa, belə bir arzu olarsa, onun görüşmək şansı çox az olacaqdır. Ona
görə biz belə fikirləşirik ki, bu, prezidentlə bilavasitə görüşmək, düşüncələrimizi bölüşmək üçün bizə verilən nadir
şansdır, gözəl imkandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, buyurun.
A r o n R o u d s: Bizə verilən imkandan istifadə edərək, istərdim ki, bizim təşkilatın Azərbaycanda nə ilə
məşğul olduğunu Sizə aydınlaşdırım.
Buraya gəlməkdə bir neçə məqsədimiz vardır. Ümumiyyətlə, məqsədimiz Azərbaycanda insan hüquqlarının
qorunmasının vəziyyəti ilə yaxından tanış olmaqdır. Deməliyəm ki, təşkilatımız hər il öz hesabatını nəşr edir.
Bu il iyunun 1-də bizim hesabatımız hazır olacaqdır. Həmin hesabat daha sonra Azərbaycan dilinə tərcümə
olunacaq və respublikanızda ictimaiyyət arasında paylanacaq, mətbuata veriləcəkdir. Dövlət rəsmiləri həmin
hesabatla tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. İstərdik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hər bir təşkilat bu işdə
bizə yardımçı olsun.
Sizdən gizlətməyəcəyəm ki, bizim müəyyən dərəcədə narahatçılığımız vardır. Azərbaycanda insan
hüquqlarının qorunması, respublikanızda söz və mətbuat azadlığı, bəzi mətbuat orqanlarının öz qəzetlərinin
fəaliyyətini təmin etməsi, jurnalistlərin və ümumiyyətlə, insanların öz fikirlərini sərbəst ifadə etməsi məsələləri,
polisin vətəndaşlarla münasibəti və siyasi məhbuslar məsələsi, milli azlıqlara münasibətlə bağlı vəziyyət və sair
məsələlər bizim təşkilatı narahat edən problemlərdir.
Bu problemlərlə bağlı biz müxtəlif görüşlər keçirmişik, bu məsələləri müxtəlif səviyyələrdə müzakirə etmişik və
çox şadıq ki, dövlət rəsmiləri ilə də dialoq aparmaq imkanımız olmuşdur.
Məsələn, Xarici İşlər naziri ilə, eləcə də Sizin aparatın şöbə müdirləri ilə söhbətdən sonra biz bir qədər
ruhlanmışıq. Onların bizimlə görüşlərini hökumət orqanlarının bütün bu məsələlərə pozitiv cavabı kimi
qiymətləndirmək istəyirik.
Eyni zamanda biz lazım bildik ki, Sizinlə də görüşək, bütün bu problemləri birbaşa Sizin və beynəlxalq
ictimaiyyətin nəzərinə çatdıraq.
Bizi narahat edən digər məsələ isə, əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bu, müzakirə etdiyimiz digər
mövzudur. Biz bununla bağlı müxtəlif vətəndaş cəmiyyətləri ilə görüşlər keçirmişik, onların fikirlərini, bu
məsələyə münasibətlərini, mövqeyini öyrənmişik.
Biz adi vətəndaşlarla, eləcə də vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələri ilə söhbətlərimizdə öyrəndik ki,
onlar Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda olan öz həmkarları ilə görüşmək, yaranmış münaqişəni müxtəlif
səviyyələrdə müzakirə etmək, ümumi problemlərdən söz açmaq, bu problemləri öyrənmək arzusundadırlar. Bu
onların bir-birini daha yaxşı başa düşməsinə, aralarında normal münasibət yaranmasına imkan verər. Qonşular
arasında belə münasibətlərin olması təbiidir. Bununla əlaqədar olaraq mən Sizə müraciət etmək istəyirəm.
İstərdik ki, Siz bu təşəbbüsə öz dəstəyinizi verəsiniz. Biz hesab edirik ki, dediklərimiz münaqişənin tənzimlənməsində müəyyən rol oynaya bilər.
Eyni zamanda biz Sizin Ermənistan prezidenti ilə birbaşa görüşlər keçirmək qərarınıza, bu təşəbbüsünüzə
məftun olmuşuq. Bu, həqiqətən böyük təşəbbüs və müdrik qərardır. Bizim müşahidələrimizə görə, beynəlxalq
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ictimaiyyət iki ölkə arasında yaranmış bu münaqişənin həll olunmasında kifayət qədər səmərəli rol oynaya
bilməmişdir.
Biz belə başa düşürük ki, hər bir beynəlxalq problemdə olduğu kimi, Sizin xalqınıza çoxlu iztirablar gətirən
bu ağrılı-acılı problemin hər hansı yolla həlli də kompomislər, güzəştlər tələb edəcəkdir.
Müşahidələrimizdən belə nəticəyə gəlmişik ki, hər iki ölkənin insanları, vətəndaşları kompromislər
perspektivinə bir o qədər də hazır deyillər. Hər iki tərəf çox sərt tələblər irəli sürür. Ona görə də məsələnin
uğurlu həlli kompromislər, xalqın bu məsələni anlamasını tələb edəcəkdir. Elə buna görə də indidən insanlar
arasında anlaşmanın, dialoqun olması vacib bir amildir.
Bir qədər əvvəl biz Azərbaycan Elmlər Akademiyası İnsan Hüquqları İnstitutunun əməkdaşları ilə
görüşmüşük. Onlar Ermənistanda olan həmkarları ilə görüşüb fikir mübadiləsi aparmaq istəyirlər. İnstitutun
əməkdaşları məndən xahiş etdilər ki, onların bu fikrini Sizə yetirim, Siz bu məsələyə öz dəstəyinizi
bildirəsiniz.
İcazə versəydiniz, mən Azərbaycanda qaçqınlar problemi haqqında, eyni zamanda ölkə daxilində daimi
yaşayış yerlərindən didərgin düşmüş insanlar haqqında da söhbət açardım. Bakının lap yaxınlığında, öz doğma
yurdlarından didərgin düşmüş insanların məskunlaşdığı ərazidə biz qaçqınlarla görüşdük. O yerin adını da
yazmışam, qorxuram, düzgün tələffüz edə bilməyəm: Ceyranbatan...
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzdür, yaxşı tələffüz etdiniz.
A r o n R o u d s: Bu yazıq insanların yaşadıqları şərait bizi, əlbəttə ki, çox narahat edir.
Qaçqınlar Sizinlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdülər. Görüşdüyümüz qaçqın və köçkünlərdə belə bir
təsəvvür vardır ki, onların vəziyyətinin nə dərəcədə ağır olduğunu guya Siz bilmirsiniz. Görüş zamanı bizdən
xahiş etdilər ki, onlara 200 ABŞ dolları məbləğində yardım edək, öz kanalizasiya sistemlərini bir qədər
yaxşılaşdıra bilsinlər. Bu sistemin bərbad vəziyyətdə olması xüsusilə uşaqlar arasında xəstəliklər baş verməsinə
gətirib çıxarır. Burada uşaqlar hepatit xəstəliyinə tez-tez tutulurlar. Bu da sanitariya vəziyyətinin qeyri-normal
halda olması ilə bağlı problemdir. Yəni cüzi xərc çəkməklə bu sahədə dəyişiklik etmək mümkündür. Bu
məsələnin qaydaya salınması onların problemlərinin həllinə kömək olardı.
Biz bilirik ki, onların problemlərinin aradan qaldırılması, qaçqın və köçkünlərin həyat tərzinin
yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan hökuməti həddindən artıq iş görür. Təbiidir ki, qaçqınlarla bağlı görüləsi
işlər də çoxdur.
Cənab Prezident, narahatlıq doğuran bütün bu məsələləri eşitmək istədiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı
bildiririk və Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm. Əvvəla, bildirmək istəyirəm ki, biz İnsan Hüquqları üzrə
Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının fəaliyyətinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Helsinki Aktı prinsiplərinin
həyata keçirilməsi üçün ölkəmiz dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra, xüsusən son illərdə çox iş görmüşük.
Bu işləri yenə də davam etdiririk. Yəni bunlar müəyyən bir müddətdə başa çatdırılması mümkün olan işlər
deyil. Bu prinsiplər gərək daim həyata keçirilsin. Əgər müəyyən bir müddətdə bu işlər bitmiş olsaydı, onda gərək sizin təşkilat da bağlanaydı.
A r o n R o u d s: Bizim işlərimiz də Sizin problemlərinizdən asılıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yenə də deyirəm, əgər bu işlər bitmiş olsaydı – nəinki bizdə, bütün dünyada – onda
sizin kimi təşkilatlar öz işlərini gərək qurtaraydılar. Yəni demək istəyirəm ki, biz bu işlərlə daim məşğul oluruq
və olacağıq. Sizin buraya gəlib, qısa müddətdə Azərbaycanla tanış olmağınız, müxtəlif təbəqələrin
nümayəndələri ilə görüşməyiniz, indi bəyan etdiyiniz kimi, bir çox məsələlərdə pozitiv məlumatlar almağınız
məni sevindirir.
Biz insan hüquqlarını geniş mənada anlayırıq. Amma təəssüflər olsun ki, insan hüquqları ilə məşğul olan
bəzi təşkilatlar bu hüquqları yalnız ayrı-ayrı insanların, fərdlərin hüquqları ilə əlaqələndirirlər. Təbiidir ki, hər
bir insanın hüquqlarının qorunması bütün cəmiyyətin hüquqlarının qorunması deməkdir. Siz görürsünüz ki,
Azərbaycan elə bir vəziyyətə düşübdür ki, ölkəmizdə əhalinin böyük bir hissəsinin hüquqları pozulubdur. Bu da
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və həmin
işğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlının zorla çıxarılması nəticəsində baş vermiş hadisədir.
Bu insanların bütün hüquqları pozulubdur: yaşayış hüququ, mülkiyyət hüququ, azadlıq hüququ və digər
hüquqları pozulubdur. Bu insanlar böyük itkilər veriblər. Onlar əsrlər boyu yaşadıqları yerlərdən didərgin
düşüblər. Onlar əvvəlki nəsillərinin əsrlər boyu yaratdıqları mülklərin, var-dövlətin hamısını itiriblər.
Qaçqın və köçkünlərin çoxu bu müharibə zamanı öz ailə üzvlərini itiriblər, şəhidlər veriblər. Bir qismi isə
xəsarət alıbdır. Onlar 7–8 ildir ki, qeyri-normal şəraitdə yaşayırlar.
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Siz Ceyranbatanda olmusunuz – buna görə sizə təşəkkür edirəm – hər şeyi öz gözünüzlə görmüsünüz. Ancaq
siz gedib çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan insanları görsəydiniz, daha da dəhşətə gələrdiniz. Ceyranbatanda
yaşayan qaçqın və köçkünlərin vəziyyəti çadırlarda yaşayan didərginlərin vəziyyətinə nisbətən yaxşıdır.
Təəssüf ki, – mən bunu bir də deyirəm – beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən insan hüquqları ilə məşğul olan
təşkilatlar bu sahəyə fikir vermirlər. Mən birinci dəfədir ki, beynəlxalq hüquq normalarını, yəni insan haqlarını
qoruyan təşkilatın nümayəndəsindən – sizdən burada dediyiniz bu sözləri eşidirəm. Siz bu məsələyə münasibətinizi bildirdiyinizə görə mən çox məmnunam.
Ceyranbatanda kanalizasiyanın düzəlməsi üçün əgər 100–200 dollar lazımdırsa – bu, problem deyildir. Bunu
yəqin kimsə bilməlidir. Mən göstəriş verəcəyəm, bu məsələ həll olunacaqdır. Amma iş təkcə bunda deyil. Belə
problemlər hər yerdə var.
İki həftə bundan öncə biz burada qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemləri ilə əlaqədar beynəlxalq
konfrans keçirdik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nümayəndəsi, bu
təşkilatın humanitar yardımlar üzrə böyük təmsilçisi və humanitar yardımlar göstərən başqa təşkilatların
nümayəndələri – hamısı həmin konfransda iştirak edirdilər. Təəssüflər olsun ki, biz onlardan müsbət söz
eşitmədik. İndi onlar deyirlər ki, dünyanın başqa yerlərində münaqişələr çoxaldığına görə, Azərbaycana gələn
humanitar yardımlar azalır və bundan sonra da azalacaqdır. Bəs bu insanlar necə yaşasınlar? Təbiidir ki, onlar
təkcə humanitar yardımla yaşamırlar – Azərbaycan öz imkanları daxilində onlara yardım edir. Onların bir qismi
əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur, ayrı-ayrı təşkilatlar onlara yardım edir. Amma bu, böyük faciədir, yəni
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir, bir milyon Azərbaycan vətəndaşı öz yerindənyurdundan çıxarılıbdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar üçün böyük faciədir. Amma onlar indi deyirlər ki, bu faciə ilə
bağlı Azərbaycana göstərilən yardımları azaldacaqlar.
Ancaq əsas məsələ ondan ibarət deyildir ki, bu insanlara indi yardım etsinlər. Çünki onlar daim belə
vəziyyətdə yaşaya bilməzlər. Gərək Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri azad edilsin, onlar öz torpaqlarına
qayıtsınlar. Özü də qayıdanda nə görəcəklər? Daha da dəhşətə gələcəklər. Çünki onların evləri, var-yoxları – hər
şeyi dağıdılıbdır. Qaçqın və köçkünlər təkcə doğma torpaqlarını, bir də o dağıntıları görəcəklər. Yəni bu
insanların faciəsinin ikinci mərhələsi başlanacaqdır. Bizim üzərimizə, beynəlxalq təşkilatların üzərinə ikinci
vəzifə – orada bərpa işləri aparmaq vəzifəsi düşəcəkdir. O şəhərlər, yaşayış məntəqələri, rayonlar axı bir ilə, on
ilə, yüz ilə yaranmayıbdır. Onlar əsrlər boyu yaradılıb. Əsrlər boyu yaranmış bütün varidat beş–altı ilin
içərisində viran olubdur.
Ona görə də bizim qarşımızda bu əsas məsələlər durur: birincisi, sülh əldə edib, Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarını azad etmək, qaçqınları və köçkünləri öz yerlərinə qaytarmaq, ikincisi isə, gələcəkdə bu yerləri bərpa
etmək, qaçqın və köçkünlərə normal yaşayış imkanları yaratmaq vəzifəsi durur.
Siz dediniz ki, Ceyranbatanda qaçqınlarla görüşmüsünüz, guya onların vəziyyətini mən o qədər də yaxşı
bilmirəm. Yox, bilirəm, lap yaxşı bilirəm. Onların vəziyyəti bir dəqiqə də mənim yadımdan çıxmır və gecəgündüz ürəyimi yandırır. Çünki bu millət mənə etimad göstərib. Mən bu millətin, bu dövlətin başçısıyam. Onları
yaşatmaq, onlara qayğı göstərmək mənim müqəddəs borcumdur. Siz bilməlisiniz, onlar da bilsinlər ki,
indiyədək nə mümkündürsə, onu da etmişəm və edirəm. Amma çox şey imkan xaricindədir. Ona görə də çox
məmnunam ki, siz bunları görmüsünüz, bu işlərlə tanış olmusunuz. Gördüklərinizi öz təşkilatlarınızda təbliğ
etsəniz, biz sizə daha da minnətdar olarıq.
Təəssüf olsun ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, ayrı-ayrı ölkələrin yüksək səviyyəli
təmsilçiləri Bakıya gəlirlər, buradan da gedirlər. Gedib çadır şəhərciklərində qaçqınların, köçkünlərin
vəziyyətini görmürlər. Bakı yaxşı şəhər olduğuna görə, onlarda belə təəssürat yaranır ki, Azərbaycanın hər yeri
elə bu cürdür. Biz çox istəyirik ki, onlar təkcə Bakıda yox, çadır şəhərciklərində də olsunlar. Ancaq buna nail
ola bilmirik.
Siz dediniz ki, Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidentinin danışıqlarını yüksək qiymətləndirirsiniz.
Mən təşəkkür edirəm. Siz dediniz və mən də bununla razıyam ki, məsələni həll etmək üçün hər iki tərəfdən
kompromislər olmalıdır. Ancaq siz eyni zamanda dediniz ki, müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri ilə
görüşmüsünüz, danışmısınız, onlar isə məsələnin bu cür həll olunmasına o qədər də razı deyillər. Siz dediniz –
həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda. Güman edirəm ki, siz Ermənistanda da olmusunuz.
A r o n R o u d s: Ermənistanda gələn həftə olacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma Ermənistandakı vəziyyəti bilirsiniz. Çünki siz dediniz ki, Ermənistanda da,
Azərbaycanda da vətəndaşlar bu məsələnin həll olunması üçün lazımi addımlar atılmasını anlaya bilmirlər.
Dediniz ki, bəzi adamlar sizdən xahiş ediblər ki, onlara – Ermənistanın və Azərbaycanın vətəndaşlarına görüşüb
danışmaq imkanı verilsin ki, bu məsələnin necə həll olunmasını müəyyən etsinlər. Biz buna etiraz etmirik.
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Bizim bəzi nümayəndələrimiz görüşürlər. Xüsusən jurnalistlər – gedirlər, gəlirlər, ayrı-ayrı dövlət adamları ilə
görüşürlər. Amma ən əsası odur ki, Azərbaycanın və Ermənistanın prezidentləri görüşürlər.
Vətəndaşlar nə edə bilərlər? Ermənilərlə azərbaycanlılar görüşəndə deyəcəklər ki, biz sülh şəraitində yaxşı
yaşayırdıq, biz günahkar deyilik, kimsə bu müharibəni saldı. Amma bu müharibəni kim saldı? Bu məsələ
kənarda qalacaq.
İkincisi, bu vəziyyətdən nə cür çıxaq? Müxtəlif fikirlər ola bilər. Məsələn, əgər siz Azərbaycan
cəmiyyətinin müxtəlif nümayəndələri ilə görüşə bilmisinizsə, burada bəzi adamlar belə fikirdədirlər ki,
müharibə nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımız silah gücü ilə, müharibə yolu ilə alınmalıdır. Bu yolla
getmədiyimə görə onlar məni tənqid edirlər.
İndi bizim güclü ordumuz var. Ancaq mən anlayıram ki, indi yenidən müharibə başlamaq olmaz. İnsanların
çoxu isə bunu anlamır. Ona görə də insanların hamısına hər şeyi başa salmaq çətindir.
Mən Ermənistan prezidenti ilə ilk təkbətək görüşlərimdən sonra həmin görüşlərin nəticəsi olaraq bildirdim
ki, gərək qarşılıqlı kompromislər olsun. Ancaq müxalifət dərhal – təkcə müxalifət yox, başqaları da – mənim
əleyhimə təbliğat aparmağa başladılar. Dedilər ki, hansı kompromislər olacaqdır? Məsələnin hansı
kompromislərlə həll olunacağını tərəflər bunlara razı olduqda biz elan edəcəyik. Mən bu gün deyə bilmərəm ki,
bizim tərəfimizdən və Ermənistan tərəfindən hansı kompromislər ola bilər. Biz hansısa bir razılığa gəlsək, onda
vətəndaşların bu məsələdə iştirak etməsi mümkündür.
Məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə biz razı olarıqsa, bunu həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda
birmənalı qəbul etməyəcəklər. Siz dediyiniz ideya o vaxt lazım olacaqdır. Onda mən deyəcəyəm ki, əgər siz
bununla razı deyilsinizsə, gedin danışın, bəlkə siz bundan da yaxşı danışıq apara biləcəksiniz.
Ona görə də mən sizə bu barədə izahatlar verirəm və eyni zamanda sizin bu fikirlərinizlə tam razı olduğumu
bildirmək istəyirəm.
Sizə müraciət edərək çox xahiş edirəm ki, Azərbaycanın bir milyondan artıq vətəndaşının hüquqlarının
pozulması haqqında məlumatlara öz kitablarınızda, öz məruzələrinizdə geniş yer verəsiniz. Bu sizin üçün, bütün
dünya ictimaiyyəti üçün, İnsan Hüquqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası üçün çox vacibdir.
Bir fərdin, on nəfərin, yüz nəfərin hüquqlarının pozulması dəhşətlidir. Amma bir milyon adamın
hüquqlarının pozulması dözülməz, dəhşətli bir şeydir. Mən arzu edərdim ki, siz bu vəziyyəti həm öz
təşkilatınızda, həm də başqa təşkilatlarda geniş şəkildə anladasınız. Bizim sülh danışıqları aparmağımız üçün
bu, daha da yaxşı şərait yarada bilər.
Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransadan olan həmsədrləri var, Minsk qrupunun
üzvləri var. Onlar istəyirlər ki, sülh olsun, məsələ həll edilsin. Amma onlar vəziyyəti lazımi qədər dəyərləndirə
bilmirlər. O yolla ki, bu məsələni həll etmək olardı – onlar bir neçə təklif vermişdilər – Ermənistan buna razı
olmur, ona görə də məsələ həllini tapmır. Amma o dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana deyə bilmirlər
ki, «sən təcavüzkarsan, sən başqa ölkənin torpaqlarını işğal etmisən». Biz Ermənistan torpağının bir metrini də
işğal etməmişik. Bizim burada günahımız yoxdur. Amma iş burasındadır ki, beynəlxalq təşkilatlar da, o cümlədən bu işlərlə məşğul olan böyük dövlətlər də günahkarlarla zərərçəkəni bir səviyyədə götürürlər. Budur
ədalətsizlik! Budur paradoks! Əgər bu ədalətsizlik olmasa, məsələ tez həll oluna bilər.
Ancaq bizə qarşı olan bütün bu ədalətsizliklərə baxmayaraq, biz bütün beynəlxalq təşkilatlarla öz
əməkdaşlığımızı davam etdiririk və etdirəcəyik. Minsk qrupu ilə, onun həmsədrləri – Rusiya, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Fransa ilə əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.
Güman edirəm ki, gələcəkdə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə görüşləri davam
edəcəkdir. Bizim məqsədimiz məsələni sülh yolu ilə həll etməkdir. Sizi də bu məsələdə bizə yardım etməyə
dəvət edirəm.
A r o n R o u d s: Cənab Prezident, fikirlərinizə görə çox sağ olun. Demək istəyirəm ki, biz sadəcə olaraq,
qeyri-dövlət təşkilatıyıq, bu məsələni həll etməkdə bizim diplomatik rolumuz yoxdur. Ona görə də bu çətin
problemin həlli yollarını axtarmağa, bu problem üzrə danışıqlar aparmağa cəhd etmirik. Lakin eyni zamanda,
hər şeydən əvvəl insan hüquqları baxımından biz təsirli vasitələrdən istifadə edərək, münaqişəyə cəlb olunmuş
iki tərəf arasında müəyyən anlaşma yaradılmasına səbəb ola bilərik. Burada da biz öz rolumuzu əsirgəməyəcəyik.
Burada olduğum müddətdə çoxlu məlumat əldə etmişəm və indi çadırlarda yaşayan qaçqınlar haqqında
məlumat yaymaq üçün çox həvəsliyəm. Həqiqətən də bu problem bizi narahat edir. Dediyim kimi, bundan sonra
biz Ermənistanda olacağıq. Orada da eyni narahatlığımızı ifadə edəcəyik və çalışacağıq ki, Ermənistanda da bizi
anlasınlar. Müxtəlif səviyyəli beynəlxalq təşkilatların qarşısında da bacardığımız qədər bu məsələni
qaldıracağıq.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, sağ olun.
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ATƏT-in PARLAMENT ASSAMBLEYASININ PREZİDENTİ XANIM HELLE DAYN BAŞDA
OLMAQLA BU TƏŞKİLATIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
1 iyun 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli prezident, hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi
səmimi qəlbdən salamlayıram.
Hörmətli xanım prezident, sizə xüsusi təşəkkür edirəm ki, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana
gəlmisiniz. İstanbuldakı görüşümüzü çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Biz sizinlə çox yaxşı söhbət apardıq.
Çox səmimi, mehriban söhbət idi, düzdür, söhbət etdiyimiz şərait bəlkə də o qədər yaxşı deyildi, amma
söhbətimiz o qədər şirin idi ki, o, buna təsir etmədi.
Mən bilirəm ki, siz dünəndən buradasınız, bir çox görüşlər keçirmisiniz. Sizi elə buna görə buraya dəvət
etmişdim. Çünki biz ATƏT-in üzvü olaraq istəyirik ki, onun təşkilatlarının hamısı mümkün qədər gəlib
ölkəmizi görsünlər, insanlarımızla tanış olsunlar. Təbiidir ki, bu, hər bir ölkənin, hər bir xalqın arzusudur. Çünki
hər bir ölkə, hər bir xalq istəyir ki, onu dünyada daha yaxşı tanısınlar.
Amma bizim buna daha çox ehtiyacımız var. Birincisi, sizə məlum olan Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi ilə əlaqədar müxtəlif ölkələrdə, xüsusilə Qərbdə - Avropada Azərbaycan haqqında ədalətsiz
təsəvvürlər yaranıb, ədalətsiz fikirlər formalaşıbdır. İkincisi, ona görə ki, biz Avropa qitəsində olan bir ölkəyik
və özümüzü avropalı hesab edirik. Amma təəssüflər olsun ki, Avropada bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycan
Avropa ölkəsi deyil, Azərbaycanın mentaliteti Avropa səviyyəsində deyildir. Təbiidir ki, onlar səhv edirlər.
Ancaq belə fikirlərin də təsiri olur.
Mən güman edirəm ki, siz dünən də, bu gün də özünüz Azərbaycanı gördünüz. Doğrudur, bu, çox azdır.
Əgər daha çox qalsaydınız, mən daha da məmnun olardım. Ancaq birinci dəfə üçün bəlkə də bununla razı olmaq
olar. Sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Buyurun, sizi dinləyirəm.
H e l l e D a y n: Cənab prezident, hər şeydən öncə, ölkənizdə məni salamlayaraq barəmdə belə gözəl
sözlər dediyinizə görə Sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Mən Azərbaycanda olmaqdan çox məmnunam.
Buraya səfərimin məqsədi və səbəbləri barədə Siz çox doğru dediniz. Mən bu məsələlərlə tanış olmaq
üçün Azərbaycana gəlmişəm. Ölkələrimizin cəmləşdiyi klubun üzvü kimi bizim Azərbaycana ehtiyacımız var,
Azərbaycanın da bu klubun üzvü olmağa ehtiyacı var.
Bu baxımdan, hesab edirəm ki, İstanbul zirvə görüşü çərçivəsində olduqca əhəmiyyətli qərarlar qəbul
olunmuşdur. Bunların arasında ən mühümlərindən biri də ATƏT-in üzvü olan dövlətlərdə dondurulmuş
münaqişələrin həllinə nail olmağa sadiqliyin bir daha bəyan edilməsidir. Şübhəsiz ki, buna bir gecənin içində
nail olmaq mümkün deyildir, bundan ötrü zaman lazımdır. Lakin biz bu vəzifələri həll etməliyik.
Ötən əsrə son qoyarkən və yeni minilliyə qədəm basarkən biz yeni imkanlarla qarşılaşmışıq. Ölkənizin
tarixinin bir səhifəsi çevrilməli, eyni zamanda Avropa tarixinin də bir səhifəsi çevrilməlidir. Təkcə ona görə yox
ki, birgə çalışaraq məsələlərimizi həll edə bilərik, həm də ona görə ki, biz bir yerdə olmaqla qarşılaşdığımız
məsələlərin öhdəsindən də birgə gələ bilərik.
Bazarların, medianın və pul vahidlərinin qloballaşması hamımızın qarşılaşdığımız məsələlərdir.
Qloballaşmadan doğan vəzifələrin və çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün bir-birimizə dəstək verməliyik. Mən
Azərbaycanı Avropaya yaxınlaşmaq istəyən ölkələr sırasında görməkdən məmnunam və bunu alqışlayıram.
Hesab edirəm ki, qarşıdan gələn əsrdə biz ticarət, mədəniyyət, təhsil sahələrində və bir çox başqa sahələrdə daha
sıx əlaqələr qurmalıyıq və tarix kitablarımızın səhifəsini birgə çevirməliyik.
Ona görə də ATƏT adından və ATƏT-in Parlament Assambleyası adından sizin ölkənizi ziyarət
etməyimdən və strukturlarımızın imkanı çərçivəsində Sizə öz yardımımızı təklif etməyimdən məmnunluq
duyuram. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, sizin ölkəniz bu yardımı qəbul edəcək və burada ATƏT-in
missiyasının tezliklə açılmasına nail olacaqdır.
Mənim ölkənizdə olduğum müddət üçün çox maraqlı və gözəl bir proqram hazırlamısınız. Mən
Azərbaycanın parlamenti ilə əməkdaşlığımı bundan sonra da davam etdirəcəyəm. Onu da deyim ki, Azərbaycan
parlamentinin üzvləri ATƏT-in fəaliyyətində çox yaxından iştirak edirlər. ATƏT-in Parlament Assambleyası
yeganə transatlantik təşkilatdır ki, burada bir çox dövlətlərin xalq tərəfindən seçilmiş nümayəndələri iştirak
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edirlər. Hesab edirəm ki, Avropanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ATƏT-in Parlament Assambleyasına
hələ ehtiyacımız var. Bu təşkilat Avropanın gələcəyində mühüm rol oynaya bilər. Məni burada qəbul etdiyinizə
görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, sağ olun. Birincisi, mən bildirmək istəyirəm ki, gənc müstəqil
dövlət kimi biz ATƏT-in üzvü olmağımızdan çox məmnunuq. Müstəqillik əldə edəndən sonra biz Helsinki
aktını imzalayıb ATƏT-ə üzv olaraq bir tərəfdən ATƏT-in prinsiplərinin həyata keçirilməsini öz üzərimizə
götürmüşük. İkinci tərəfdən də, ATƏT-in üzvü olaraq ölkəmizin təhlükəsizliyinin, əmin-amanlığının təmin
edilməsində ATƏT-in imkanlarından istifadə etmək məqsədi daşıyırıq.
ATƏT-in prinsiplərinin, normalarının ölkəmizdə həyata keçirilməsi bizdən asılıdır. Amma Azərbaycanın
düşdüyü vəziyyətlə əlaqədar ölkəmizdə - ümumiyyətlə, təkcə Azərbaycanda deyil, Qafqazda, Cənubi Qafqazda
- sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin yaranması üçün, təbiidir ki, ATƏT-in çox böyük yardımına möhtacıq.
Siz dediniz ki, İstanbulda qəbul edilmiş sənəd - xartiya dondurulmuş bütün münaqişələrin həll olunmasına
yönəldilmişdir. Bu, tamamilə doğrudur və mən də o xartiyanı imzalamışam. Amma bizim istəyimiz odur ki,
bunlar bir sənəd kimi, kağız kimi qalmasın, həyata keçirilsin.
Şəxsən mən ATƏT-in Budapeşt sammitində də, Lissabon sammitində də iştirak etmişəm. Orada da çox
mühüm qərarlar qəbul olundu. Hər iki sammitdə - həm Budapeştdə, həm də Lissabonda Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli haqqında çox ciddi qərarlar da qəbul edildi. Ancaq bunlar indiyə qədər həyata
keçirilməyibdir. Bu da bizdə təəssüf doğurur. Əgər bu məsələləri biz özümüz həll edə bilsəydik, bu barədə
ATƏT-ə narahatlıq yaratmazdıq.
Amma siz yaxşı bilirsiniz, dünya təcrübəsi də onu göstərir ki, belə münaqişələr mütləq beynəlxalq
təşkilatların iştirakı, yaxud onların köməyi və ya gücü ilə həll olunur. Əgər Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həlli bizim imkanımız daxilində olsaydı, bunu çoxdan həll etmişdik. Eyni zamanda bilirsiniz ki,
1992-ci ildə ATƏT Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün Minsk qrupu yaradıbdır. Lissabon
sammitindən sonra Minsk qrupuna Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa sədrlik edirlər. Ancaq təəssüf
ki, Minsk qrupu, ATƏT və Minsk qrupunun həmsədrləri indiyədək bu məsələnin həllinə nail ola bilməyiblər.
Siz yaxşı bilirsiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20
faizi işğal olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıb, yerlərindənyurdlarından məhrum olub və həmin ərazilərdə etnik təmizləmə həyata keçirilibdir. Öz ölkəsində öz evindən,
yurdundan məhrum olan bir milyon insanın əksəriyyəti çadırlarda yaşayır, çox ağır vəziyyət keçirir.
Mən sizin proqrama baxdım, gördüm ki, hansısa qaçqın düşərgəsinə getməliydiniz. Bilmirəm, getdiniz,
yoxsa yox? Getdiniz? Təşəkkür edirəm. Öz gözlərinizlə gördünüz. Ancaq əgər imkanınız olsaydı, şəxsən mən
sizi vertolyota qoyub iki saat müddətində çadır şəhərciklərinə aparsaydım, ikimiz birlikdə onlarla görüşsəydik,
bəlkə də siz oradan çox ağır vəziyyətdə qayıdardınız.
Onlar Bakıda, onun ətrafında müxtəlif binalarda yerləşdiriliblər. Doğrudur, siz gördünüz ki, necə ağır bir
şəraitdədirlər. Amma Azərbaycanın başqa yerlərində onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Çadırda da bir il, iki
il yaşamaq olar. Onlar 7-8 ildir çadırlarda yaşayırlar!
Ona görə də ATƏT-in üzvü olaraq bizim ondan arzuladığımız, gözlədiyimiz əsas bu məsələnin həllidir.
Yenə də deyirəm, ATƏT-in Helsinki aktının dövlət, cəmiyyət prinsiplərinin həyata keçirilməsi bizim
üzərimizdədir və bunları həyata keçiririk. Ola bilər ki, burada çatışmazlıqlar var. Amma, siz dediyiniz kimi, bu
münaqişələrin həlli ATƏT-in üzərindədir. Ancaq ATƏT öz vəzifələrini yerinə yetirmir.
Siz dediyiniz kimi, Azərbaycan Avropa Klubunun tam, bərabər hüquqlu üzvü olmaq istəyir. Siz də
istəyirsiniz ki, biz üzv olaq. Amma biz bəlalardan xilas olmalıyıq.
H e l l e D a y n: Cənab prezident, çox sağ olun. Mən ölkənizin qarşılaşdığı böyük çətinliklər barədə
söylədiklərinizi məmnuniyyətlə dinlədim. Onu da anladım ki, Siz ATƏT-in üzvü olmağınıza, onunla
əlaqələrinizə nə qədər böyük əhəmiyyət verirsiniz, buna nə qədər önəm verirsiniz.
Doğru deyirsiniz, ATƏT nadir bir təşkilatdır ki, onun imkanlarından istifadə edərək sizin problemlərin
həllinə nail olmaq mümkündür. Mən yalnız onu bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, ATƏT və onun
strukturlarının rəhbərliyi, həm də ATƏT-in üzvü olan dövlətlərin hökumətləri tarixinizin bir hissəsi olan bu
münaqişənin həllində çox maraqlıdır və bunu ürəkdən arzulayırlar.
Sizi əmin edirəm ki, mən ölkənizə səfərdən qayıtdıqdan sonra ATƏT-in rəhbərliyini münaqişənin dinc
vasitələrlə aradan qaldırılmasına tezliklə nail olmaq üçün daha böyük səylər göstərməyə sövq edəcək, onlara
təzyiq edəcəyəm.
Bu münaqişənin həllinə və bölgədə uzunmüddətli sülhə nail olmaq üçün fəal rol oynaya biləcək əsas
iştirakçıların bəziləri - mən ölkələri nəzərdə tuturam - öz ölkələrində prezident seçkiləri ilə məşğul olduqlarına
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görə buna çox diqqət yetirə bilməyiblər. Mən bunu bəhanə kimi, ATƏT tərəfindən az iş görülməsinin səbəbi
kimi demirəm. Yalnız onu demək istəyirəm ki, bəzi dövlətlərdə - məsələn, Rusiyada, - prezident seçkiləri onları
bu məsələdə daha fəal iştirakdan məhrum edibdir. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədri kimi Rusiya da bu münaqişənin həllinə daha fəal qoşulacaqdır.
Mən buradan qayıtdıqdan sonra həm ATƏT-in Minsk qrupunun, həm də ATƏT-in rəhbərliyinə bir daha
çatdıracağam ki, ATƏT olaraq biz bu münaqişənin həllində fəaliyyətimizi gücləndirməliyik, münaqişənin sülh
yolu ilə aradan qaldırılmasına və bu gün Bakıda görüşdüyüm qaçqınların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına
kömək etməliyik. İnsanların öz evlərindən, ocaqlarından didərgin düşməsi həmişə faciədir.
Bu gün görüşdüyüm qadınlar, kişilər, uşaqlar dəhşətli vəziyyətdə yaşayırlar. Fərqi yoxdur - onlar Bakıda
yaşayırlar, yaxud kənarda, rayonlarda məskunlaşıblar. Faciə ondan ibarətdir ki, bu insanlarda qeyri-müəyyənlik
var, öz gələcəklərini necə qurmaq barədə müəyyən bir fikir yoxdur. Mən o qaçqınların heç birinə yerinə yetirə
bilməyəcəyim vədi vermərəm. Lakin onlara bir şeyi vəd edirəm: söz verirəm ki, buradan qayıtdıqdan sonra
onların məsələlərinin həllinə, münaqişənin aradan qaldırılmasına nail olmaq üçün mütləq daha ciddi səylər
göstərəcəyəm.
Hesab edirəm ki, ATƏT-in imkanlarından daha səmərəli istifadə etməliyik. Mən öz qapılarımı açıq
qoyacağam və ATƏT-in üzvü olan 54 dövlətin parlamentlərini təmsil edən deputatların iyulun 6-10-da
Buxarestdə keçiriləcək görüşündən də istifadə etməyə çalışacağam. Bu görüşə sizin parlamentin sədrini, habelə
Gürcüstan və Ermənistan parlamentlərinin başçılarını da dəvət etmişik. Çalışacağam ki, qapılarımı onların
üzünə açım, görüşlərini təşkil edim, onların arasında əlaqələrin qurulmasına nail olum, münaqişənin həllinə
parlament üzvləri kimi bizim də öz töhfəmizi verməyimizə çalışım.
ATƏT-in Parlament Assambleyası, ümumiyyətlə, parlamentlər bu münaqişənin həllində daha faydalı rol
oynaya, öz işləri ilə hökumətlərə və hətta Sizin kimi prezidentlərə də yardımçı ola bilərlər. Zənnimcə, heç bir
hökumət vəzifəsi daşımadıqlarına, bilavasitə xalq tərəfindən seçildiklərinə görə parlament üzvləri bir-biri ilə
görüşərək xalqın səsini bir-birinə çatdıra bilərlər. Prezidentlər, hökumət üzvləri, nazirlər həmişə seçkili
orqandan və xalqın özündən dəstək almağa ehtiyac duyurlar.
Cənab prezident, Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bayaq dediyim kimi, ATƏT-in qarşısında duran
vəzifələr, mövcud çətinliklər və Sizinlə birgə səylərimiz nəticəsində bu vəzifələrin həyata keçirilməsi,
çətinliklərin aradan qaldırılması barədə fikirlərimi, görüşlərimi böyük məmnuniyyətlə Sizinlə bölüşmək
arzusundayam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Sizin dediyiniz sözlər ümid yaradır ki, bundan sonra ATƏT-in
Parlament Assambleyası da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün öz səylərini
artıracaqdır. Mən bu ümidlərlə sizə təşəkkür edirəm.
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İTALİYANIN MİLLİ BAYRAMI – RESPUBLİKA GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ İTALİYANIN
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
«Hyatt-Recensi-Naxçıvan» mehmanxanası
2 iyun 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi İtaliya Respublikasının milli bayramı – Respublika gününün 54-cü ildönümü münasibətilə səmimiqəlbdən təbrik edirəm. İtaliya xalqına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzu edirəm.
Öz zəngin, qədim tarixinə, ənənələrinə və dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi töhfələrə görə İtaliya dünyada
çox məşhur bir ölkədir. Bütün bunlara görə dünyanın hər yerində, demək olar ki, bütün xalqlar İtaliyaya həmişə
ən böyük maraq, həm də böyük məhəbbət göstəriblər. Azərbaycan xalqı da İtaliyaya həmişə çox böyük maraqla,
sevinc və məhəbbətlə baxıbdır.
Biz çox məmnunuq ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi İtaliya ilə bilavasitə əlaqələr qurubdur və
əməkdaşlığımız ildən-ilə inkişaf edir, həm Azərbaycan xalqına, həm də İtaliya xalqına öz faydasını verir.
Cənab səfir, 1997-ci ildə İtaliyaya – sizin ölkənizə rəsmi səfərimi mən də çox böyük məmnuniyyətlə
xatırlayıram. Həmin səfər zamanı İtaliya ilə Azərbaycan arasında imzalanmış, çox böyük əhəmiyyətə malik olan
ilk sənədləri yüksək qiymətləndirirəm.
İtaliya möcüzələr ölkəsidir. Tarixi-memarlıq abidələrinə, gözəl musiqisinə, təbiətinə, həm də dəyərli rəsm
nümunələrinə, heykəllərə görə dünyada ikinci belə ölkə tapmaq mümkün deyildir. Mən də bütün insanlar kimi,
İtaliyanı çox sevirəm və son dəfə sizinlə bərabər İtaliyada keçirdiyim günləri – həm Romada, həm Neapolda,
Pompeydə və xüsusən Kapridə keçirdiyim günləri çox böyük məhəbbətlə xatırlayıram. Kapridə bizim
keçirdiyimiz axşam mərasimi indiyə qədər xatirimdədir. Azərbaycanın məşhur müğənnisi Azər Zeynalov İtaliya
mahnılarını çox gözəl ifa edirdi və bizim oturduğumuz yerin ətrafında Kapridə yaşayan insanlar, sakinlər bu
musiqinin sədaları altında həm oxuyurdular, həm də rəqs edirdilər. Unudulmaz bir gecə idi.
Əlbəttə, bu, sadəcə, insani, şəxsi hisslərdir. Ancaq bundan da önəmli, bundan da əhəmiyyətli bizim
dövlətlərimiz arasında yaranmış və inkişaf edən dostluq və əməkdaşlıq əlaqələridir. Biz buna çox böyük
əhəmiyyət veririk və öz tərəfimizdən çalışırıq ki, bu əlaqələr daha da genişlənsin, daha da inkişaf etsin.
İtaliyanın iqtisadiyyatı, onun böyük şirkətləri Azərbaycanda yaxşı təmsil olunub və onlar ölkəmizlə
apardıqları müştərək işlərin nəticələrini artıq görüblər. «Acip» şirkəti bu yolu açanlardandır və onun da bəxti
gətiribdir: «Şahdəniz» yatağı ilə bağlı müqavilədə onun böyük bir payı var. O yataqda həddindən çox qaz aşkar
edilibdir. Buna biz də sevinirik, siz də sevinirsiniz.
«Kürdaşı» neft yatağına dünyanın çox böyük şirkətləri maraq göstərirdilər. Amma onun böyük bir hissəsi –
25 faizi «Acip» ə çatdı. Təbiidir ki, burada keçirilən tenderin də böyük əhəmiyyəti vardır. Siz də bilirsiniz, mən
də çox məmnunam ki, artıq «Kürdaşı» yatağında qazma işləri gedir və oradan da biz çox gözəl nəticələr
gözləyirik.
Ancaq bizim üçün də əhəmiyyətlidir, siz də bunu qeyd etdiniz ki, Azərbaycanla əlaqələr, İtaliya şirkətlərinin
əməkdaşlığı qeyri-neft sektorunda daha da sürətlə inkişaf etdirilməlidir. Doğrudur, ticarət sahəsində
əməkdaşlığımız çox yaxşıdır. Azərbaycanın, Bakının mağazalarında indi olduqca çox istehlak malları var. İş
adamları bu malların əksəriyyətini İtaliyadan gətirirlər. Əgər burada adamların geyimlərinə baxsanız, onların 70
faizi İtaliya mallarıdır. O cümlədən, mənim geydiklərim də. Hər halda, İtaliya malları bütün ölkələrdə insanlar
üçün istehsal olunan istehlak mallarının hamısından yüksək keyfiyyətə malikdir.
İtaliyada, Neapolda qalstuk almaq üçün mən bir mağazaya getdim. Orada mənə dedilər ki, bütün dövlət
başçıları bu mağazaya gəlir, o cümlədən prezident Klinton da qalstuklarını gəlib buradan alır. Yəni demək
istəyirəm ki, İtaliya malları dünyanın hər yerinə yayıldığı kimi, Azərbaycana da yayılıbdır.
Amma biz bununla qane ola bilmərik. İqtisadi əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün imkanlar çoxdur. Biz də,
İtaliya da gərək çalışaq ki, bu imkanlardan daha səmərəli istifadə edək.
1992-ci ildə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu yarananda
onun ilk sədrliyini İtaliya aparıbdır. O vaxtdan 8 il keçibdir. Sədrlər dəyişibdir, ancaq məsələ həll
olunmayıbdır. Amma ümid edirəm ki, həll olunacaqdır. İtaliya Minsk qrupunun üzvü kimi, ümumiyyətlə, bey-
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nəlxalq təşkilatlarda çox fəal mövqe tutduğuna görə, təbiidir ki, bizə bu barədə bundan sonra daha da çox
yardım etməlidir.
Azərbaycan Avropa ölkəsidir, Avropa qitəsinə mənsubdur. Ona görə də Azərbaycan çalışır ki, bütün Avropa
strukturlarında, o cümlədən Avropa Şurasında təmsil olunsun.
Bizə məlumdur ki, İtaliya bu barədə çox konstruktiv, pozitiv mövqe tutur. Avropa Şurasının Nazirlər
Komitəsində də İtaliyanın Xarici İşlər naziri sədrlik edir. Bunlara görə mən inanıram ki, İtaliya bu mərhələdə
də Azərbaycana öz müsbət münasibətini göstərəcəkdir. Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması üçün öz
səylərini əsirgəməyəcəkdir.
Siz doğru dediniz, İtaliyanın Xarici İşlər nazirinin müavini bu ayın ortasında Azərbaycana gələcəkdir. Biz
çox məsələlər ətrafında məsləhətləşmələr aparacağıq. Güman edirəm ki, bu da İtaliya – Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etməsinə yardım göstərəcəkdir.
İtaliyanın, xüsusilə «Acip» şirkətinin Azərbaycanda qaçqınlara və köçkünlərə göstərdiyi yardımları biz
qiymətləndiririk. Ancaq bu yardımların artırılmasına da böyük ehtiyac vardır.
Bir sözlə, İtaliya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri mövcüddür. Bu gün biz ölkənizdə
54 il bundan öncə demokratik respublikanın yaranmasını sizinlə bərabər bayram edirik.
Azərbaycan da müstəqilliyini əldə etdikdən sonra demokratiya yolu ilə getdiyini bəyan edibdir və bu yolla
gedir. Bunun üçün dünya təcrübəsindən, Avropa ölkələrinin, o cümlədən İtaliyanın təcrübəsindən istifadə
etməyə çalışırıq.
İtalyanlar çox qızğın təbiətli adamlardır, yaxşı oxuyurlar, musiqini sevirlər. Bu da təsadüfi deyil. Dünyanın
ən gözəl klassik müsiqi əsərləri İtaliyada yaranıbdır. Amma italyanlar spagettini də çox sevirlər. Mən də sevirəm.
Ancaq Azərbaycanda spagetti yoxdur. Onu yemək üçün gərək yenə İtaliyaya gedək.
Siz doğru dediniz, bizim adət-ənənələrimizdə çox böyük oxşarlıq var. İnsanlarımızın xasiyyəti,
xüsusiyyətləri də bir-birinə bənzərdir. Xarici görünüşünə görə sifətlərində də oxşarlıq var. Bunların hamısı
əlaqələrimizin daha da möhkəm olması üçün çox vacib amillərdir. Biz bunlardan istifadə etməliyik.
Cənab səfir, sizin və xanımınızın burada mədəniyyət işləri ilə məşğul olmasını da mən yüksək
qiymətləndirirəm. Bu sahədə sizə uğurlar arzulayıram.
Bayramınızı bir daha təbrik edirəm.
Dost İtaliya xalqına bir daha sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun!
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MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASININ ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ HƏSƏN MƏHƏMMƏD ƏLİNANİ İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
2 iyun 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaxtınız nə tez qurtardı. Elə bil ki, dünən gəlmisiniz.
H ə s ə n M ə h ə m m ə d ə l-İ n a n i: Cənab prezident, həmişə belə olur - xoşbəxt günlər çox tez keçir.
Buraya gəlməyim dörd il oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dörd il. Gör, zaman necə tez keçir. Yenə deyirəm, mən elə hesab edirəm ki, siz
buraya dünən gəlmisiniz.
H ə s ə n M ə h ə m m ə d ə l-İ n a n i: Azərbaycanda qulluq etdiyim bu günlər, illər mənim dörd ən
xoşbəxt ilim oldu. Şadam ki, bu illər ərzində Azərbaycanda öz xalqıma qulluq etdim.
Cənab prezident, hər şeydən əvvəl, məni qəbul etdiyinizə, mənimlə sağollaşmağınıza görə Sizə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Artıq mənim bu ölkədən getməyim barədə qərar verilibdir.
Azərbaycana çox bağlı olduğuma görə bu gün bir qədər həyəcanlıyam. Ona görə danışmağa bir qədər
çətinlik çəkirəm. Bundan əvvəlki görüşlərdə olduğu kimi, Sizə bir daha demək istəyirəm ki, Misir Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir və bu mövqedədir ki, Ermənistan ordusu Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxmalıdır.
Təkcə mən yox, ailəm də bu ölkəyə çox bağlıdır. Mənim iki qızım var, hər ikisi Bakının vurğunudur.
Söhbətlərində həmişə mənə deyirlər ki, bizim əsl ölkəmiz bura - Azərbaycandır.
Əlbəttə, sizin qonaqpərvərliyiniz bizi valeh edir. Ancaq eyni zamanda bizim çoxlu oxşar cəhətlərimiz də
var. Həyat tərzimiz, adət-ənənələrimiz çox oxşardır. Xalqlarımız zahiri görünüşlərinə görə də bir-birinə çox
bənzəyirlər.
Cənab prezident, mən bütün misirlilərin və yalnız onların deyil, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün
xarici ölkə səfirlərinin fikrini Sizə çatdırıram: biz zati-alinizi böyük siyasətçi, böyük prezident, ən yüksək
səviyyədə duran lider, Allahın bu ölkəyə bəxş etdiyi müdrik rəhbər hesab edirik.
Cənab prezident, mənim Misirdən gələn çoxlu qonaqlarım olur. Onlar gecə saat 3-də, 4-də, səhər saat 6-da
Bakını tərk edirlər. Mən onları hava limanına müşayiət edərkən görürük ki, yol boyu bütün dükanlar açıqdır.
Onlar məəttəl qalır, valeh olurlar ki, bu ölkədə belə əmin-amanlıq, sakitlik haradandır. Biz isə bilirik ki, bütün
bunlara yalnız Sizin sayənizdə nail olunmuşdur.
Sizin müdrik liderliyiniz sayəsində Azərbaycanda sabitlik və əmin-amanlıq bərqərar olmuşdur. Bunun
nəticəsində xarici şirkətlər öz sərmayələrini bu ölkəyə gətirmişlər. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan
firavan bir dövlətə çevriləcəkdir.
Cənab prezident, icazə versəydiniz, bir qədər də ikitərəfli münasibətlərimiz barədə danışardım. Hesab
edirəm ki, xüsusilə mədəni sahədə bizim əlaqələrimiz çox yaxşı səviyyədədir. 22 azərbaycanlı tələbəyə Misirin
ali məktəblərində təhsil almaq imkanı yaradılmışdır. Bundan əlavə, daha 15 tələbə Qahirə universitetində təhsil
alacaqdır.
Misirdə yeni müstəqillik qazanmış ölkələr üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi fond var və o, Azərbaycana
böyük diqqət yetirir. Azərbaycanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir, kömək göstəririk. Məsələn, milli
təhlükəsizlik, polis zabitlərinin, bank işçilərinin, özəlləşdirmə, turizm, mətbuat sahəsində mütəxəssislərin
hazırlıq keçməsinə yaxından yardım edirik. Keçən il Azərbaycandan müxtəlif ixtisaslar üzrə 80 nəfər Misirdə
olmuş və adını çəkdiyim fondun təşkil etdiyi üç-dörd həftəlik kurslarda təhsil almışdır.
Misir humanitar sahədə də Azərbaycanla əlaqələrə böyük əhəmiyyət verir. Azərbaycan qaçqınları Misir
hökumətinin daim diqqət mərkəzindədir. Məsələn, 1997-ci ildə biz Azərbaycan qaçqınlarına müxtəlif davadərman və ərzaq şəklində 100 min dollarlıq yardım etmişdik. 1998-ci ildə bu yardımın həcmi 250 min dollar
olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, 1999-cu ildə bu yardımın həcmi 34-35 min dollardan artıq olmamışdır. Ona görə
də çox istəyirik ki, bu il Azərbaycan qaçqınlarına göstəriləcək yardım yenidən 1998-ci il səviyyəsinə gəlib
çatsın.
Əlbəttə, burada səfir kimi fəaliyyət göstərdiyim müddətdə çox çalışdım ki, iqtisadi əməkdaşlığımız da
yüksək səviyyəyə qalxsın. Lakin təəssüf ki, iqtisadi əlaqələrimiz siyasi əlaqələrimiz səviyyəsinə qalxa bilmir.
Bununla belə, xoşbəxtlikdən, keçən il biz tikinti sahəsində Azərbaycan mütəxəssisləri ilə əlaqə yarada
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bildik. Hesab edirik ki, gələcəkdə Böyük İpək yolunun bərpası sahəsində beynəlxalq agentliklərin təklif etdikləri
tenderlərə bizim şirkətlərimiz, eləcə də Azərbaycanla şərikli yaratdığımız birgə müəssisələr də qoşulacaqlar.
Məsələn, dünən biz bir hadisəni qeyd etdik. Bu, Misir şirkətləri üçün uğur sayıla bilər. Misirin iki şirkəti
"Azərtunelmetrotikinti" şirkəti ilə birgə müəssisə yaradıbdır. Onlar tenderin qalibi olublar və
"Azərtunelmetrotikinti"nin rəhbəri Şaiq Əfəndiyev və baş nazirin müavini Abid Şərifov bu sənədi imzalayıblar.
Beləliklə, Misir-Azərbaycan birgə müəssisəsi tikintiyə ilk sərmayəsini qoyacaqdır.
Mən qərara almışdım ki, Azərbaycanı bu gün tərk edim. Lakin bir halda ki, bu hadisə baş verdi, mən öz
səylərimin bəhrəsini görmək istədim və həmin tədbirdə iştirak etdim. Ona görə də Azərbaycandan ayın 5-də
getməyi qərara almışam.
Maraqlı orasıdır ki, bu birgə müəssisə yalnız Azərbaycanda deyil, Misirdə də fəaliyyət göstərəcəkdir.
Məsələn, İskəndəriyyədə tunel çəkilməsi nəzərdə tutulur. Misirdə belə razılığa gəliblər ki,
"Azərtunelmetrotikinti" şirkətinin böyük təcrübəsi olduğuna görə həmin birgə müəssisə bizim ölkədə də tunel
tikintisi ilə məşğul olacaqdır. İnanıram ki, bu müəssisənin fəaliyyəti iqtisadi sahədə Misir-Azərbaycan
əməkdaşlığının əsasını qoyur və bu istiqamətdə birinci addımdır.
Cənab prezident, sözümün sonunda Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə yaxşı səhhət,
uzun ömür, Azərbaycan xalqına Sizin liderliyiniz, rəhbərliyiniz altında firavanlıq arzulayıram. Əgər Sizin
hansısa bir tapşırığınız varsa, mən ayın 5-də getməyə də bilərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizin vaxtınız bitdiyinə və Azərbaycanı tərk edəcəyinizə görə mən təəssüflənirəm. Çünki Siz burada öz
ölkənizi yaxşı təmsil etmisiniz, həm də Misir Ərəb Respublikası ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da
möhkəmlənməsi və inkişafında öz xidmətlərinizi göstərmisiniz. Ancaq mən bilirəm ki, bu, dövlət işidir və
dövlət işinin öz qanunları var. Yeni, gələcək işinizdə Sizə uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan haqqında dediyiniz sözlər, təəssüratlarınız, fikirləriniz, Azərbaycana həddən artıq bağlılığınız
məni çox sevindirir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın bir çox problemləri var. Ən əsas problem bayaq adını
çəkdiyiniz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm ki, Misir Ərəb
Respublikasının hökuməti və şəxsən prezident, mənim dostum hörmətli Hüsni Mübarək Azərbaycanın ədalətli
mövqeyini, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü daim müdafiə etmiş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş
torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxmasının tərəfdarı olmuşdur. Bizə məlumdur ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə aid məsələlərin müzakirəsində Misir daim ədalətli mövqedə olub,
Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edibdir.
Bizim bir çox başqa problemlərimiz də var. Ancaq bunlara baxmayaraq, Sizin dediyiniz kimi,
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaratmışıq, insanlara azadlıq, sərbəstlik vermişik. Onlar istədikləri kimi
yaşayır, istirahət edir, istədikləri kimi ticarət edirlər.
H ə s ə n M ə h ə m m ə d ə l-İ n a n i: Tamamilə doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin dediyiniz gecə işləyən o mağazaları vaxtilə, 15-20 il bundan öncə bizim
vətəndaşlarımız xarici ölkələrə, Avropa ölkələrinə gedəndə görüblər və bu, təəccüb doğururdu. Amma indi,
insanlara sərbəstlik veriləndən sonra, sərbəst iqtisadiyyat prinsipləri həyata keçiriləndən, bazar iqtisadiyyatı
tətbiq ediləndən sonra meydana gələn şərait bizim vətəndaşlarımıza da fayda verir, xaricdən gələn sizin kimi
insanlarda da yaxşı təəssürat yaradır.
Mənim haqqımda dediyiniz sözlərə görə də minnətdaram. Güman edirəm, siz bu dörd ildə yəqin etdiniz
ki, mənim həyatım, fəaliyyətim ancaq xalqa xidmət etməkdən ibarətdir. Mən də bundan həzz alıram, yəni bunu
öz işimin nəticəsi kimi bilirəm.
Misir-Azərbaycan əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Misir bizim üçün dost ölkədir və həmişə də belə
olacaqdır. Misir prezidenti hörmətli Hüsni Mübarək mənim şəxsi dostumdur və çox məmnunam ki, bizim
aramızda belə səmimi, mehriban əlaqələr var. Rica edirəm ki, prezident Hüsni Mübarəkə mənim salamlarımı, ən
xoş arzularımı yetirəsiniz.
Xarici işlər naziri Əmr Musa da Azərbaycana dost olan bir şəxsdir. Mən beynəlxalq təşkilatlarda dəfələrlə
onunla görüşmüşəm. Təbiidir ki, prezident Hüsni Mübarəklə də görüşlərimiz çox olubdur. Amma bir çox
Avropa toplantılarında prezident Hüsni Mübarək olmayanda, Əmr Musa mütləq orada olmuşdur. Həmişə də biz
qardaş kimi görüşürük. Xahiş edirəm, mənim salamımı və ən xoş arzularımı nazir Əmr Musaya da çatdırasınız.
Siz doğru dediniz, ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Dövlətiniz əmin ola bilər
ki, biz bundan sonra da əlaqələrimizi belə yüksək səviyyədə saxlamaq istəyirik.
Mən sizinlə razıyam ki, iqtisadi əlaqələr bu səviyyədə deyildir. Güman edirəm, bunun bəzi obyektiv
səbəbləri də var. Ancaq Sizin indi söylədiyiniz fakt onu göstərir ki, hər iki tərəfdən təşəbbüskarlıq olanda
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iqtisadi əlaqələri də yaxşı yaratmaq olur. Bakı metro inşaatçıları ilə sizin müştərək müəssisə yaratmağınız məni
çox məmnun edir. Hesab edirəm ki, başqa sahələrdə də belə işlər görmək olar. Hər halda, Azərbaycan Misirlə
həm siyasi, həm iqtisadi, həm elmi, həm də mədəni sahələrdə əlaqələrin həmişə geniş olmasını istəyir.
Azərbaycan gənclərinin sizin ölkədə, Qahirədə təhsil alması bizim üçün çox müsbət haldır və buna görə
sizə təşəkkür edirik.
Azərbaycanın qaçqınlarına, köçkünlərinə indiyə qədər göstərdiyiniz humanitar yardıma görə təşəkkürümü
bildirirəm. Ancaq siz bilirsiniz ki, bu problem hələ həll olunmayıbdır. Ona görə arzu edərdim ki, sizin dediyiniz
sözlərə əməl olunsun, 2000-ci ildə humanitar yardımı, heç olmasa, 1998-ci ilin səviyyəsinə qaldırasınız.
Mən görürəm ki, Siz Azərbaycanı, Bakını çox sevirsiniz. Ailəniz də sevibdir. Sizin milli bayramınızda
qızlarınızı gördüm. Çox yaxşı qızlardır, əgər Azərbaycanı da sevirlərsə, bu, daha da yaxşıdır. Ona görə də
Azərbaycanı unutmayın və istədiyiniz vaxt Azərbaycana gəlin.
H ə s ə n M ə h ə m m ə d ə l-İ n a n i: Mənim qızlarım təkcə Azərbaycana deyil, eyni zamanda, Sizə də
məftundurlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, mən sizin səfirlikdə olduğum zaman bunu hiss etdim və onlar özləri
də bunu mənə dedilər. Ona görə həm həyat yoldaşınıza, həm də qızlarınıza mənim salamımı çatdırın. Mən
onlara səadət arzulayıram.
Sizə bir də təşəkkür edirəm. Sizə yaxşı yol, gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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«AZƏRNEFTYAĞ» İSTEHSALAT BİRLİYİNİN İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN TİKİLMİŞ YENİ
YAŞAYIŞ BİNALARININ İSTİFADƏYƏ VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN
MƏRASİMDƏ NİTQİ
Bakı, Xətai rayonu
3 iyun 2000-ci il
Əziz bacılar və qardaşlar!
Əziz neftçilər!
Əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və şadam ki, bu gün sizinlə görüşmək mənə nəsib
olubdur. Azərbaycanın neft sənayesinin böyük tarixi var. Hər halda, sənaye üsulu ilə neft hasil olunmasının və
emal edilməsinin 150 ildən artıq tarixi var. Azərbaycan neft ölkəsidir. Azərbaycanda neft sənayesini bir neçə
nəsil yaradıb, inkişaf etdirib və bu səviyyəyə çatdırıbdır. Azərbaycanda neftçilər həmişə aparıcı qüvvə olublar.
Neft sənayesi, xam neftin emal olunması Azərbaycanın iqtisadiyyatında həmişə çox görkəmli yer tutubdur.
Azərbaycan öz nefti, neftçiləri, yüksək səviyyəli mütəxəssisləri ilə dünyada böyük şöhrət qazanıbdır.
Keçmişdə bizim yaşadığımız Sovetlər İttifaqında yeni-yeni neft regionları yaranmışdı. Ancaq təsadüfi
deyildir ki, onların adına «İkinci Bakı», «Üçüncü Bakı», «Dördüncü Bakı» deyirdilər. Çünki keçmiş Rusiyada,
ondan sonra isə Sovetlər İttifaqında, demək olar ki, bütün dünyada neftin çıxarılması və hasil edilmiş neftin
emalı təcrübəsi Azərbaycandan başlanmışdır. Ona görə də burada çox bilikli, bacarıqlı, təcrübəli mütəxəssislər –
mühəndislər, texniklər, geoloqlar, alimlər yetişmişdir. Onlar İkinci dünya müharibəsindən sonra – 1940-cı,
1950-ci, 1960-cı illərdə keçmiş SSRİ-nin bir çox vilayətlərində, ölkələrində – hətta uzaq Sibirə qədər – neft
yataqlarının canlandırılması, neftin hasil edilməsi və neft məhsulları istehsal olunması işləri ilə məşğul olublar.
Onların çoxu indi də həmin diyarlarda yaşayırlar, o yerlərin sakinləri olublar. Bu da bizi sevindirir. Ona görə ki,
Azərbaycan xalqı, mütəxəssislərimiz elə yüksək səviyyədədirlər ki, gəlib Rusiyanın müxtəlif bölgələrində öz
təcrübələrini tətbiq edib, insanları bu peşəyə, bu sənətə öyrədə biliblər.
150 illik tarixdə Azərbaycan neftçilərinin yolu asan olmayıbdır. Neftin hasil edilməsinin, emalının o vaxt və
indi hansı səviyyədə olduğunu siz də bilirsiniz və bu bütün dünyaya da məlumdur.
Əsrin əvvəlində dünya ictimaiyyətinin, dünya biznesinin, dünya iqtisadiyyatının diqqəti buraya cəlb
olunduğu zaman Azərbaycanda neft hasil edib, onu emal edib xaricə göndərənlər, yəni xarici şirkətlər gəlib
buralarda yerləşmişdilər. Təbiidir ki, o vaxt neft yataqları olan yerdə, ilk növbədə Balaxanıda, Suraxanıda və
başqa yerlərdə, yəni Abşeron yarımadasında hasil edilirdi. O vaxt neft emal edən müəssisələr yaradılması üçün
Bakının bu hissəsində yer seçmişdilər. Nə üçün bu hissəsində? Birincisi, o vaxtlar burada o qədər yaşayış binaları yox idi. O vaxt bu yerlər boş idi və burada insanlar yaşamırdı. İkincisi də, bu yer dənizin sahilindədir.
Çünki istehsal olunan neftin, hasil edilən məhsulun nəqli və başqa yerlərə göndərilməsində dəniz nəqliyyatının
çox böyük əhəmiyyəti vardır. Eyni zamanda, bu yer dəmir yoluna da yaxındır.
Beləliklə, burada neft emalı zavodları yaranmışdır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda neftin hasil edilməsi və
emalı ilə məşğul olan ilk xarici şirkətlərin başçıları – Nobel qardaşları məhz burada özlərinə malikanələr –
bilmirəm, ona indi nə deyirlər – bağlar düzəltmişdilər, istirahət edirdilər, yaşayırdılar. Deyəsən ona indi də
Nobel bağı deyirlər.
Xatirimdədir, gənclik illərimdə mən buraya gələndə bu park «Pote Fane» parkı adlanırdı. Sonralar ona
«Nizami parkı» adını verdilər, indi isə dəyişdiriblər. Yenə də deyirəm, bunlar hamısı mənim xatirimdədir.
Təbiidir ki, neft çox dəyərli bir məhsuldur, insanlar üçün, dünya üçün çox lazımlıdır. Amma eyni zamanda
bu elə bir məhsuldur ki, onun hasil olunması insanlara çox çətinliklər yaradır. Təbiidir ki, neftin emal olunması
texnologiyadan, texnikadan asılıdır. Bu da çox böyük problemlər yaradır.
Təbiidir ki, burada yaranmış emal zavodları neft emal edirdi, neft məhsulları əldə edirdi, gəlir götürürdü,
amma texnika və texnologiya indiki səviyyədə olmadığına görə onlar ətraf mühiti tamamilə zəhərləmişdilər.
Ona görə də bakılılar buraya «Qaraşəhər» adı vermişdilər.
Burada təkcə neft emal edən zavodlar yox, bir çox başqa zavodlar da var idi. Bunu bir neçə dəfə demişəm,
mən gənclik illərində ilk dəfə Bakıda olanda – o vaxt buraya tramvay işləyirdi – tramvaya minib Nizami adına
parka gəzməyə gəldim. Mən burada nəfəs ala bilmirdim. Çünki neft tullantıları, kükürd və başqa kimyəvi
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maddələr buranın havasını o qədər gərginləşdirmişdi ki, bu yerdə nəfəs almaq mümkün deyildi. Sonrakı illərdə
vəziyyət bir az yaxşılaşmışdı, amma o qədər də dəyişməmişdi.
Mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda neft sənayesinin tarixi bir neçə mərhələyə bölünə bilər. Birincisi keçən
əsrin 70-ci illərindən başlamış bu əsrin 20-ci illərinə qədər olan dövrdür. İkincisi 1920-ci illərdən başlamış
1960-cı illərin sonuna qədər olan dövrdür. Üçüncü dövr isə 1960-cı illərin sonunu, 1970-ci, 1980-ci illəri əhatə
edir.
Mən bunu nə üçün belə mərhələlərə bölürəm? Çünki 20-ci illərdə Azərbaycanda neft hasilatı genişlənmişdi,
amma neft Nobel qardaşlarının, Montaşov qardaşlarının və başqalarının tikdiyi elə o köhnə qurğularda,
müəssisələrdə emal olunurdu, onlar dəyişilməmişdi.
Biz Azərbaycanda neft emalı və neft məhsullarının alınması proqramını ilk dəfə 1970-ci illərdə həyata
keçirməyə başladıq. O vaxt böyük bir proqram yaratdıq. Həmin proqrama görə, yeni, müasir texnikaya və
texnologiyaya malik olan zavodlar yaranmalı, bütün köhnə qurğular, zavodlar aradan çıxarılmalı idi.
O vaxt biz birinci növbədə Keşlədə yerləşən birlikdə – indi ona «Azərneftyanacaq» birliyi deyirlər –
«ELOU-AVT-6» qurğusunu yaratdıq. Sonra orada yüksək keyfiyyətli benzin istehsal edən riforminq qurğusunu
yaratdıq.
Xatirimdədir, 1975-ci ildə biz Azərbaycan iqtisadiyyatının, xüsusən sənayesinin inkişafı üçün böyük bir
proqram tərtib etmişdik. Təbiidir ki, Moskvanın, sovet hökumətinin qərarı olmadan onu həyata keçirmək
mümkün deyildi. O vaxt sovet hökuməti qərar qəbul etdi və bu proqramı təsdiq etdi, onu həyata keçirmək üçün
respublikamıza vəsait ayırdı. Həmin proqramda «Qaraşəhər»in tamamilə təmizlənməsi və bu yerdə «ELOUAVT-6» qurğusunun qurulması xüsusi yer tuturdu. Ondan əvvəl, keçmişdə buradakı zavod Stalinin adını daşıyırdı. Ona «Stalin zavodu» deyirdilər. Stalin öləndən, tənqid ediləndən sonra həmin zavoda «XXII partiya
qurultayı zavodu» adı vermişdilər.
Ancaq yenə də deyirəm, həmin zavod köhnə texnologiya ilə işləyirdi. O illər mən buraya bir neçə dəfə
gəlmişdim, bu zavodlarla tanış olurdum. Mən həmin bu əsas qurğunun – «ELOU-AVT-6» qurğusunun olduğu
yerdən dənizə tərəf, sahilə getdim. Yer də, dənizin suyu da – hər yer qapqara hisin içərisində idi. Amma təkcə
ora yox, bütün «Qaraşəhər» hisin içərisində idi. Bu, 1970-ci illərin əvvəllərində olubdur. Bəli, o vaxt bizim
məqsədimiz Azərbaycanın iqtisadiyyatını, birinci növbədə neft sahəsini, neft emalı sənayesini inkişaf etdirməkdən ibarət idi. Bu, bir tərəfdən, emal edilən neft və neft məhsullarının keyfiyyətini, respublikamızın gəlirini
artırmaq, ikinci tərəfdən də, ətraf mühiti təmizləmək, Azərbaycanın, Bakının bu böyük hissəsini hisdən,
qaradan, kimyəvi maddələrdən xilas etmək məqsədi daşıyırdı.
Beləliklə də, biz bu proqramı həyata keçirməyə başladıq. Həmin proqrama əsasən burada «ELOU-AVT-6»
qurğusunun yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Bəli, o vaxtlar mən buraya tez-tez gəlirdim. Veteran Cahangir
Quliyev buradakı çıxışında onu xatırladığını bildirdi. Həmin bu qurğunun təməlini gəlib bir yerdə qoyduq. O
bugünkü kimi xatirimdədir. Bu təxminən 1977–1978-ci illərdə olubdur.
1981-ci ildə biz «ELOU-AVT-6» qurğusunu qısa müddətdə tikib istifadəyə verdik. Mən yenə də buraya
gəldim. İndi siz toplaşdığınız kimi, o vaxt da buraya xeyli insan yığışmışdı. Biz böyük bir bayram mərasimi
keçirdik, yeni bir müəssisənin açılışını bayram etdik. Mən bu qurğunun tikilməsində iştirak edənlərin hamısını
təbrik etdim. Ondan sonra buraların təmizlənməsinə başlandı.
İstehsalat Birliyinin rəhbəri buradakı çıxışında doğru xatırlatdı. Mən bu sözləri eşidəndə özümü çox xoşbəxt
hesab edirəm. Təsəvvür edin, 25 il bundan öncə, həmin proqram təsdiq ediləndən sonra bizim yüksək səviyyəli
bir toplantımızda mən böyük bir nitq söylədim. Mən orada dedim ki, biz bu proqramı həyata keçirəcəyik və
bunun nəticəsində «Qaraşəhər» tamamilə təmizlənərək, orada olan bütün his, pas, qara zəhərləyici maddələr
dağılıb gedəcək və burada ağaclar, çiçəklər, güllər əkiləcək, yaşayış binaları tikiləcəkdir.
İnanın, mən nə qədər sevinirəm, nə qədər xoşbəxtəm ki, o vaxtdan 25 il keçəndən sonra mən o zaman
qurduğum işlərin bəhrəsini görürəm. Təbiidir ki, bunların bəhrəsini 10 il bundan əvvəl mən burada da, Moskvada
da işləyərkən görmüşdüm. Amma indi o vaxtdan 25 il keçibdir. «Qaraşəhər»dən bir əlamət belə yoxdur. Burada
gözəl yaşayış evləri tikilibdir, ağaclar, çiçəklər, güllər əkilibdir, insanlar gözəl yaşayırlar. Nəhayət, burada bu cür
gözəl yaşayış binaları tikilibdir. Təkcə bunlar deyil. İndicə deyildi ki, burada çoxlu yaşayış evləri inşa olunubdur. Bu
binalar nəinki təkcə keçmiş «Qaraşəhər»ə – indi «Qaraşəhər»i xatırlayanlar azdır – gözəllik verir, onlar həm də
Bakının memarlıq simasına böyük töhfədir, paytaxtımızın memarlığını zənginləşdiribdir. Çünki bunlar
doğrudan da gözəl binalardır və öz xarici görünüşünə, gözəlliyinə, yüksəkliyinə görə Bakının memarlıq simasını
zənginləşdiribdir, dəyişdiribdir.
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Bu, doğrudan da çox sevindirici bir hadisədir. Buna görə də mən bu gün sizinlə görüşümdən ikiqat, üçqat
sevinirəm. Çünki gəlib buranı, bu binaları görürəm və düşünürəm ki, bütün bunlar mənim gördüyüm işlərin
bəhrəsidir. Bu hər bir insan üçün ən böyük xoşbəxtlikdir.
İstehsalat Birliyinin rəhbəri Mirzəyev bu birliyin işi haqqında geniş məlumat verdi. Mənim buna əlavə
ediləsi bir sözüm yoxdur. Ancaq onu deyə bilərəm ki, görülən işlərdən və əldə edilən nailiyyətlərdən çox
məmnunam. Bu nailiyyətlərdən çox məmnunam. Bu nailiyyətlər münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik
edirəm.
Biz burada yeni qurğunun – «ELOU-AVT-6» qurğusunun təməlini pak ürəklə, təmiz qəlblə, mənəviyyatla
qoymuşduq. Ona görə qoymuşduq ki, birinci növbədə, burada çalışan, zəhmət çəkən insanlara xeyir gətirsin,
ikinci növbədə, bu, Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirsin, üçüncü növbədə isə respublikamızda texnika
və texnologiyanın səviyyəsini yuxarı qaldırsın. Bir də, ən əsası, ona görə ki, bu qurğu, emal olunan neft
məhsulları vasitəsilə Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etsin, xalqımızın rifah halı yaxşılaşsın.
Sizin birliyin nümayəndələri buradakı çıxışlarında bu birliyin, qurğunun, zavodun müəyyən bir vaxtda ağır
vəziyyətə düşməsindən və Azərbaycanda hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik dövründə bu böyük sənaye
müəssisəsini ayrı-ayrı şəxslərin ələ keçirib ondan öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etməsindən, buranın demək
olar ki, zibillənməsindən, çirklənməsindən danışdılar. Təbiidir ki, bütün bunlar bizim təməlini qoyduğumuz
amallara xəyanət idi. Ancaq nə yaxşı ki, Azərbaycan artıq bunlardan xilas olubdur və siz də xilas olmusunuz.
Verdiyiniz məlumatlara görə, siz həmin zibilləri buradan təmizləmisiniz, buranı təmiz, gözəl bir birliyə çevirmisiniz və belə gözəl nailiyyətlər əldə etmisiniz.
Bu sizin zəhmətinizin nəticəsidir. Bu, eyni zamanda, paklığa, saflığa, bizim milli dəyərlərimizə,
mənəviyyatımıza sizin sədaqətinizin nəticəsidir. Bu, eyni zamanda, çirkin işlərə, mənəviyyatsızlığa sizin
dözməməyinizin nəticəsidir. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm.
Sizin nailiyyətləriniz nəyi göstərir? Ölkəmizin ağır dövründə bir iqtisadi sistemdən başqa bir iqtisadi sistemə
keçdiyimiz, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunduğu, işğal
edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaşımızın qaçqın düşüb çətin vəziyyətdə yaşadığı bir zamanda
bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdiyini göstərir.
Bəli, 1996-cı ildən Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf dövrü keçirir. Bu inkişaf ondan ibarətdir ki, istehsal,
bütün sahələr inkişaf edir, bunun hesabına da insanların rifah halı yaxşılaşır. Məsələn, son illərdə sizin birlik öz
işinin yaxşılaşdırılması, səmərəliliyinin, keyfiyyətinin artırılması, oğurluğun, əyriliyin qarşısını alması
nəticəsində yüksək nailiyyətlər əldə edibdir. Buna görə də sizin maaşlarınız, gəlirləriniz artıbdır, yeni binalar
tikilib, yaşayış şəraitiniz yaxşılaşıbdır. Hər bir müəssisənin, kollektivin gördüyü belə xeyirxah işlər, bu saf əməllər
– bunların hamısı ağır dövrdə Azərbaycanın inkişaf etməsinə kömək göstərir.
Əziz dostlar, ona görə də siz son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinin iştirakçılarısınız və
bu işdə sizin kollektivin çox dəyərli payı vardır.
Azərbaycan müstəqil, demokratik bir dövlət kimi inkişaf edir və edəcəkdir. Azərbaycanda insanlara
sərbəstlik yaradılıbdır. Azərbaycanda sahibkarlıq geniş yayılıbdır, özəl sektor yaranıbdır, özəlləşdirmə aparılır.
Yəni Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı yaranır və inkişaf edir. Bunun nəticəsində də Azərbaycanın iqtisadiyyatı
daha da inkişaf edəcəkdir.
Ölkəmizdə insanlara sərbəstlik verilibdir. Eyni zamanda, Azərbaycanda oğrulara, əyrilərə, rüşvətxorlara, öz
xalqına, millətinə xəyanət edənlərə yer yoxdur. Bunun üçün siz də, biz də – hamımız birlikdə əl-ələ verib bu
mənfi hallara qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq, cəmiyyətimizi tamamilə təmizləməliyik, mənəviyyatımızı daha
da pak etməliyik. Bütün rüşvətxorlara, oğrulara, insanların hüquqlarını pozanlara, xalq əmlakını dağıdanlara–
hamısına, hamısına qarşı amansız mübarizə aparmalıyıq. Bilin ki, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri budur və bu siyasəti həyata keçirməkdə də mən sizə arxalanıram, sizə
ümid bəsləyirəm və sizinlə birlikdə irəli gedirəm.
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi möhkəmlənibdir. Artıq doqquzuncu ildir ki, biz müstəqil dövlət kimi
yaşayırıq və Azərbaycan Dünya Birliyində özünəməxsus yer tutubdur. Azərbaycana dünyanın böyük ölkələrindən
maraq artıbdır. Burada deyildi – 1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın neft yataqlarının müştərək istifadə olunması üçün müqavilələr imzalanıbdır. 19 müqavilə imzalanıbdır, onlar həyata keçirilir. Neft hasilatı günü-gündən
artır və artacaqdır. Bu, Azərbaycanı zənginləşdirəcək, Azərbaycan daha da çiçəklənəcəkdir.
Bu qurğu – «ELOU-AVT-6» və sonra yaranan iri qurğu, bir də «Azərneftyanacaq» İstehsalat Birliyində olan
qurğu – bunların hamısının birlikdə 22 milyon ton neft emal etməyə imkanı vardır. Amma bilirsiniz ki, biz bu gün
ildə 9 milyon ton neft hasil edirik. Onun bir hissəsini xammal, neft kimi satırıq, qalan hissəsi də qurğularda emal
olunur. Ancaq gələcəkdə biz bütün bu qurğuların tamamilə işlənməsinə nail olacağıq. Çünki neft hasilatı artır.
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Xammalın ixracı ilə bərabər, biz bundan sonra daha da keyfiyyətli, yüksək keyfiyyətli, dünya standartlarına cavab
verən neft məhsulları istehsal etməliyik. Ona görə də biz bu qurğulardan gələcəkdə tam gücü ilə istifadə edəcəyik.
Eyni zamanda gərək bu qurğuların hamısında texnika, texnologiya daim təkmilləşdirilsin, beynəlxalq standartlara
uyğun olaraq inkişaf etsin ki, bizim gələcəkdə də emal edəcəyimiz və əldə edəcəyimiz neft məhsulları yüksək
keyfiyyətə malik olsun və beynəlxalq bazarda özünə yer tapsın.
Burada birliyin baş direktoru Mirzəyevin sizin məhsullarınızın dünya sərgilərində, dünya yarışlarında yüksək
yer alması haqqında verdiyi məlumat sevindirici haldır. Ancaq bu, ilk addımlardır. Bu istiqamətdə daha da çox
iş görmək lazımdır ki, neft məhsulları ən yüksək keyfiyyətə malik olsun, ən yüksək standartlara cavab versin.
Beləliklə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı və onun mühüm bir hissəsi olan neft sənayesi böyük gələcəyə malikdir,
böyük perspektivləri var və bunlar hamısı sizinlə, bizimlə birlikdə həyata keçiriləcəkdir.
Dediyim kimi, Azərbaycan bir müstəqil dövlət olaraq günü-gündən möhkəmlənir və müstəqil dövlət kimi
yaşayacaqdır. Müstəqillik tarixi nailiyyətimizdir, bizim müstəqilliyimiz əbədidir və dönməzdir. Ona görə də siz
heç narahat olmayın.
Buradakı çıxışlarda Amerika Konqresində hansısa dinləmələr haqqında danışdılar, kimlərinsə gedib orada
Azərbaycanın mənafelərinin əleyhinə çıxması barədə öz nifrətlərini bildirdilər. Doğrudur, bu nifrətedicidir.
Ancaq, eyni zamanda bu bizi narahat etmir və heç vaxt narahat edə bilməz. Dünyanın heç bir konqresi,
dünyanın heç bir dövləti Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın bütün işləri Azərbaycan dövlətinin iradəsi ilə Azərbaycanda həll olunur. Heç bir başqa ölkədə həll
olunmur. Biz hər bir ölkə ilə dost, mehriban əlaqələr qururuq.
Eyni zamanda biz heç vaxt heç kəsə imkan vermərik ki, bizim müstəqilliyimizi bir balaca da olsa, necə
deyərlər, azaltsınlar. Biz buna yol vermərik. Ona görə də o dinləmələr və eyni zamanda o dinləmələrdə
Azərbaycana bədxah münasibət göstərən ayrı-ayrı adamların qarşısında özləri üçün hörmət qazanmaq istəyənlər
tamamilə boş işlərlə məşğul olurlar. Azərbaycanda hansı şeyə nail olmaq istəyirsənsə, buna Azərbaycanda nail olmaq
lazımdır, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə nail olmaq lazımdır, müstəqil Azərbaycanda nail olmaq lazımdır. Azərbaycanın işləri heç bir yerdə həll oluna bilməz. Bunu onlar da bilsin, siz də bilin və heç bir şeydən də narahat olmayın.
Burada şəhid ailəsinin üzvü, gözəl bir xanım çıxış etdi, Füzuli rayonundan didərgin düşmüş soydaşımız çıxış
etdi. Təkcə onlar yox, hamımız üçün Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi, ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması əsas problemdir, əsas məsələdir. Bilirsiniz ki, bu sahədə biz gecə-gündüz
çalışırıq, əlimizdən gələni edirik və bundan sonra da edəcəyik. Mən çox məmnunam ki, o şəhid ailəsinin üzvü
burada çox dəyərli sözlər dedi. Birincisi, onu dedi ki, müharibə görməyənlər indi müharibəyə çağırırlar. Onlar
müharibə nədir bilmirlər. Çünki onun həyat yoldaşı şəhid olubdur. İkincisi də, onu dedi ki, əgər lazım olsa, mən iki
oğlumu da torpaqlarımızın müdafiəsi üçün döyüşlərə göndərməyə hazıram. Azərbaycan xalqını yaşadan,
Azərbaycan xalqını yüksəldən bax, bu cür yüksək mənəviyyata malik olan insanlardır. Bunlardır, bunlardır!
Bəli, mən də hesab edirəm ki, bu gün torpaqların sülh yolu ilə qaytarılmasına nail olmaq lazımdır. Müharibə
etmək hər vaxt olar, hər vaxt ola bilər. Müharibənin acı-ağrısını xalqımız görübdür. Təbiidir ki, indi
Azərbaycanın gücü o vaxtkı kimi deyil. İndi Azərbaycanın güclü ordusu var. Azərbaycanın artıq birləşmiş xalqı
var, çox iradəli xalqı var. Ancaq yenə də bunlara baxmayaraq, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması lazımdır.
Biz bu yolda öz fəaliyyətimizi göstəririk və bundan sonra da göstərəcəyik.
Mən dəfələrlə demişəm, sizin qarşınızda da deyirəm. Mənim indi həyatımın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olunsun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilsin, yerindənyurdundan didərgin düşmüş insanlar öz torpaqlarına qayıtsın və sülh yaransın. Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında sülh yaransın. Cənubi Qafqazda sülh yaransın, Qafqazda sülh yaransın ki, bundan sonra bizim
uşaqlarımız da, nəvələrimiz də, nəticələrimiz də müharibə görməsinlər, sülh şəraitində yaşasınlar. Mən inanıram
ki, bu yol ilə gedərək biz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq,
işğal edilmiş torpaqlar azad olunacaq və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bütün insanlar öz torpaqlarına
qayıdacaqlar.
Mən bu gün burada çox həyəcanlıyam. Çünki mən sizə dedim – bütün bu yerlər mənim üçün doğmadır və bu
birliyin də əsasını qoymuşam. O vaxtlar bundan ötrü çox çalışmışam. Asan deyildi. Çünki bunun üçün nə qədər
vəsait lazım idi. Vəsaitin də hamısını Moskvadan almaq lazım idi. Sovetlər İttifaqında isə o vaxtlar belə qurğulara
tələbat çox idi. Çünki Sibirdə neft hasilatı ildə 20 milyon ton artırdı. Bu qurğuların da hərəsinin istehsal gücü 6
milyon ton, bir az da artıranda 8 milyon ton idi. SSRİ-də belə qurğulara nə qədər ehtiyac var idi. Amma onlara
baxmayaraq, böyük çətinliklərlə bu iki qurğunu – həm buradakı, həm də Keşlədəki qurğunu aldıq, gətirdik qurduq və
indi bunlar müstəqil Azərbaycana xidmət edir.
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Mən düşünürəm, əgər o vaxt bunları etməsəydik, əgər o vaxt yarada bilməsəydik, indi biz bunlarsız necə
yaşaya bilərdik?
Birliyin əmək veteranı, mənim dostum Cahangir Quliyev burada çox hərarətli çıxış etdi. Baxın, 40 ildir
burada çalışır. Bura nə qədər bağlıdır! Amma o buranın ağır dövrünü də görübdür, o dövrü də yaşayıbdır.
Həmin o hisnən nəfəs alıb, o zəhərləyici maddələrdən də nəfəs alıb, amma görünür ki, çox sağlam adamdır,
indiyə qədər də sağlam qalıbdır, gümrah qalıbdır. Mən onun əlini sıxanda, gördüm əlimi elə sıxır ki, indi də
gücü var. Bəlkə də burada onun kimi və mənim kimi sevinən adam yoxdur. Çünki o, 40 ildir burada işləyir.
Bilir ki, burada nə olub və bugünkü vəziyyətə nə cür gəlmişik. Mən də ona görə dedim ki, mən buraların əsasını,
təməlini qoyan insanam. Ona görə də mən bu görüşdən çox sevinirəm.
Bu evlər tikilibdir. İndi birliyin işçilərinin böyük bir hissəsi – burada dedilər – bu evlərdə yeni mənzillər
alacaqlar. Sonra yenə tikiləcək, yenə alacaqlar. Bunlar da çox sevindirici haldır. Hər bir insan üçün mənzil
birinci şərtdir. Mən də bu həyatı keçmişəm. Gənc vaxtımda mənim də evim yox idi, mənzilim yox idi. Mən
Bakıda Sənaye İnstitutunda, Neft Akademiyası deyirlər – orada oxuyanda yataqxanada qalmışam. Sonra yenə
Bakıya gələndə bir il orada-burada yaşamışam. Kirayəyə bir otaq götürüb, çətinliklə yaşadım.
Mənim xatirimdədir, ilk dəfə 1952-ci ildə mənə bir mənzil verdilər. Elə bil ki, mənə dünyanı bəxş etdilər. O
vaxt mən idim, anam idi, bacılarım idi – ikiotaqlı bir mənzilə yığışdıq və özümüzü ən xoşbəxt hesab edirdik.
Mən bu dövrü keçmişəm. Bilirəm ki, mənzil alanlar indi hansı hisslər keçirirlər. Mən onları ürəkdən təbrik edirəm və təkcə onları yox, onların dostlarını da, həmkarlarını da, sizin hamınızı təbrik edirəm. Arzu edirəm ki,
evlər bundan sonra da verilsin, sizlərə yeni-yeni mənzillər verilsin və hər birinizin ürəyi istədiyi kimi mənzili
olsun.
Bu tikintilərdə Çin Xalq Respublikasının inşaatçıları da iştirak ediblər. Bu gün burada Çin Xalq
Respublikasının səfiri çox gözəl bir nitq söylədi.
Çin böyük bir dövlətdir, dünyanın ən böyük dövlətlərindən biridir. İkinci dünya müharibəsindən sonra Çində
böyük proseslər gedir, Çin Xalq Respublikası inkişaf edir, müxtəlif mərhələlərdən keçibdir. İndi onun
iqtisadiyyatı yüksəkliklərə inkişaf edir. Əhalisi bir milyarddan artıqdır və iqtisadiyyatı da dünyanın ən böyük
iqtisadi potensialı olan qüvvələri ilə rəqabət aparmaqdadır. Ona görə də Çin ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr
həmişə dostluq xarakteri, əməkdaşlıq xarakteri daşıyıbdır və bundan sonra da belə olacaqdır.
Çin Xalq Respublikası səfirinin dediyi kimi, 1994-cü ildə Çinə, Pekinə öz səfərimi çox məmnunluqla
xatırlayıram. Bəli, o vaxt məhz mənim o səfərim zamanı Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Tszyan
Tszemin ilə oranın hökumətinin başçısı – indi parlamentin sədri cənab Li Pen ilə və başqaları ilə görüşüb bir
çox sənədlər imzaladıq. Ondan sonrakı dövr müstəqil Azərbaycan və Çin Xalq Respublikası arasında əlaqələrin
inkişaf dövrü olubdur.
Biz bu ayın 22-də Çin Xalq Respublikası parlamentinin – o, keçmiş hökumətin başçısı idi, çox hörmətli
insandır – başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməsini gözləyirik. Danışıqlar
aparacağıq. Çox məmnunam ki, – mən hələ 1994-cü ildə onu dəvət etdim – indi o, Azərbaycana gəlir və biz bu
əlaqələrimizi inkişaf etdirəcəyik. Bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsi burada da öz təzahürünü tapıbdır. Çin Xalq
Respublikası inşaatçılarının bu binaların tikintisində iştirak etməsi inşaatçıların və Çin Xalq Respublikası
inşaatçılarının Çin–Azərbaycan dostluğunun, əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə verdiyiniz töhfələrdir.
Çin Xalq Respublikasının inşaatçılarına burada gördükləri işlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Əmin
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra bu nümunədən istifadə edərək, Çin ilə Azərbaycan arasında
olan iqtisadi əlaqələr daha da inkişaf edəcək və bütün sahələrdə bizim münasibətlərimiz, əməkdaşlığımız daha
da yüksək səviyyələrə qalxacaqdır.
Mən sizi bu hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Hər birinizə cansağlığı, ailə səadəti arzu edirəm.
Hamınıza – bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzu edirəm. Sağ
olun.
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YENİ ƏHMƏDLİDƏ SALINMIŞ PARKDA XƏTAİ RAYONUNUN
SAKİNLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
3 iyun 2000-ci il
Əziz bacılar, əziz qardaşlar!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizin hamınıza öz sevgimi, məhəbbətimi bildirirəm.
Bu gün yenidən buralara gəlib böyük dəyişiklikləri gördükcə çox sevinirəm. Çünki vaxt var idi, burada nə
ev, nə ağac vardı, ancaq torpaq var idi. 70-ci illərdə biz Bakı şəhərini genişləndirərək, insanların yaşaması üçün
yeni mənzillər tikərək paytaxtın baş planı əsasında burada - Əhmədli qəsəbəsində bu gözəl evlərin tikilməsini
planlaşdırdıq və həyata keçirdik. Mən çox sevinirəm ki, bura gözəl bir yaşayış məskəninə çevrilib, burada bu
qədər insan yaşayır və siz bu gün xoş əhval-ruhiyyədəsiniz. Burada gözəl müğənnilərimiz oxuyurlar, gözəl
uşaqlarımız oynayır, rəqs edirlər – sizi də sevindirirlər, bizi də.
Vaxtilə Əhmədli qəsəbəsi deyəndə, şəhərin mərkəzində yaşayanlar buranı kənd hesab edirdilər. Bəziləri
deyirdi ki, "yox, mən gərək şəhərin mərkəzində yaşayam". Amma mən o vaxt da buranı görmüşdüm və indi də
baxıram ki, bura şəhərin mərkəzindən nə qədər gözəldir. Çünki buranın havası yaxşıdır, bura yüksəklikdədir,
belə gözəl ağaclar əkilib, yaşıllaşıbdır, insanlar da məskunlaşıblar. Ona görə də şəhərin mərkəzində yaşayanlar
səhv edirlər. Gəlib burada yaşamaq lazımdır. Mən şəhər icra hakimiyyətindən xahiş edəcəyəm ki, mənə burada
bir mənzil versinlər, gəlim, sizinlə birlikdə burada yaşayım. Çünki sizinlə birlikdə olmaq mənim kimi adama,
yəni dövlət başçısına, öz üzərinə bütün xalqın, millətin, dövlətin qayğısını götürmüş bir insana hər şeydən
əzizdir və hər şeydən ucadır. Ona görə də mən bu gün buraya gəlmişəm. Təbiidir ki, bu parkla tanış olmaq
istəyirdim, ancaq ondan da çox sizi görmək istəyirdim. Mən daha çox sizə baxmaq, sizi görmək istəyirəm,
nəinki bu parkı.
Mən böyük siyasi məsələlər barədə çıxış edib sizin bu istirahət əhval-ruhiyyənizi ağırlaşdırmaq istəmirəm.
İşimiz, problemlərimiz çoxdur, Azərbaycanda bir çox çətinliklər var. Amma mən sizi əmin edirəm ki, biz bütün
bu problemləri həll edirik və edəcəyik. Siz, Azərbaycanın bütün vətəndaşları bundan da yaxşı yaşayacaq,
bundan da şən, xoşbəxt həyat sürəcəksiniz.
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RUSİYA FEDERAL SƏRHƏD XİDMƏTİNİN DİREKTORU, GENERAL-POLKOVNİK
KONSTANTİN TOTSKİ BAŞDA OLMAQLA NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
5 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Konstantin Vasilyeviç, hörmətli qonaqlar!
Azərbaycanda sizi salamlayıram. Biz çoxdan görüşməmişik. Ancaq buna sizin üçün də, bizim üçün də lüzum
var. Ona görə də mən xahiş etdim ki, gəlib bizim sərhəd qoşunları xidməti ilə danışasınız.
K o n s t a n t i n T o t s k i: Cənab Prezident, vaxt ayırıb nümayəndə heyətimizlə görüşdüyünüzə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Deməliyəm ki, biz həmkarlarımıza– Azərbaycan sərhədçilərinə böyük hörmət bəsləyirik. Sizə
açıq deyə bilərəm ki, biz buraya yaxşı əhval-ruhiyyə ilə gəlmişik.
Biz Sərhəd Qoşunları Komandanları Şurası çərçivəsində, ikitərəfli görüşlərimiz çərçivəsində vaxtaşırı
görüşürük. Sərhədin birgə qorunan sahəsində vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir, lakin bilirik ki, Azərbaycan
sərhədçiləri öz vəzifələrini şərəflə yerinə yetirirlər. Sizə məlumat verməyə çox şadam ki, biz dövlət sərhədində
yaranmış münasibətləri qiymətləndiririk. Bizim çox yaxşı, normal, işgüzar, əməli və mehriban əlaqələrimiz var.
Biz şəxsən Sizinlə doqquz ildir görüşməmişik. 1991-ci ildə mənə Sizin tərəfinizdən Naxçıvanda qəbul
edilmək şərəfi nəsib olmuşdu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Naxçıvanda?
K o n s t a n t i n T o t s k i: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1991-ci ildə?
K o n s t a n t i n T o t s k i: Bəli, 1991-ci ildə mən Zaqafqaziya sərhəd dairəsi qərargahı rəisinin müavini
idim. Mən Sizdə olmuşdum. Siz mənə bir çox qiymətli məsləhətlər verdiniz. O vaxtlar vəziyyət çox mürəkkəb
idi. Siz buna çox ciddi yanaşırdınız, konkret vəzifələr qoyurdunuz. O vaxtlar bu, kifayət qədər çətin qarşılanırdı.
İndi vaxt ötüb, biz hər şeyi dərk etdik, yaşadıq, başa düşdük ki, məhz o cür olmalı idi. Konkret ərazi var, bu xalq
var, bu hakimiyyət var, ona görə də sərhəddə qayda-qanunu heç də təkcə Moskva yaratmalı deyildi. Siz bu fərqi
çox dəqiq müəyyənləşdirirdiniz. Ümumdövlət miqyaslı qayda-qanun var, yerli problemlər var, bunları da nəzərə
almaq lazımdır.
Bu gün danışıqlar zamanı biz birgə qorunan sahədə vəziyyəti müzakirə etdik, müəyyən razılaşmalara gəldik
ki, qarşılıqlı fəaliyyətimizi bundan sonra da inkişaf etdirmək gərəkdir. Biz bu məsələyə ancaq bu qaydada
yanaşırıq: sərhəddə qayda-qanun nə qədər yaxşı olarsa, bu, hər iki dövlət üçün bir o qədər yaxşıdır.
Sərhədçilərin işi yaxşı, normal, nəcib, humanitar məqsəd daşıyır. Bu iş bir-birinin əleyhinə işləməyi
tamamilə istisna edir. Problemlər var, sərhəd sahəsi lazımi səviyyədə deyil, bizdə də, həmkarlarımızda da
adamlar çatışmır. Lakin ən başlıcası budur ki, biz sərhəddə qayda-qanun yaradılmasına eyni dərəcədə göz
qoyuruq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Biz əvvəllər də demişik, bu gün də deyirik ki, Rusiya
ilə Azərbaycan arasında mehriban qonşuluq münasibətləri mövcuddur.
"Mehriban qonşuluq münasibətləri" o deməkdir ki, hərənin öz dövləti var, hərənin öz ərazisi var, hərənin öz
evi var, onlar qonşudurlar və bu qonşuluq mehriban xarakter daşıyır. "Mehriban qonşuluq" sözü də buradan
yaranır. Amma Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz heç də təkcə bu anlayışla müəyyən edilmir, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında münasibətlər çox geniş xarakter daşıyır. Biz bütün sahələrdə – istər siyasi, istər iqtisadi,
istər mədəni, istərsə də elmi sahələrdə çox fəal əməkdaşlıq edirik. Təbii ki, humanitar, insani münasibətlər də
var. Azərbaycanda çoxlu rus yaşayır, onlar Azərbaycanın yerli sakinləridir. Ancaq Rusiyada da çoxlu
azərbaycanlı yaşayır. Doğrudur, onların az bir qismi Rusiyanın yerli sakinləridir, amma tale onları oraya
aparmışdır və orada artıq 30, 40, 50 ildir yaşayırlar. Bəziləri isə oraya son illərdə köçüb getmişlər. Bu bir
amildir, lakin yeganə amil deyildir.
Biz suveren dövlətlərik. Hər bir dövlətin öz imkanları var, bununla bərabər, problemləri də var. Mal
mübadiləsi, ticarət və şübhəsiz, insani əlaqələr sərhəd xidmətlərinin fəaliyyətini də şərtləndirir. Azərbaycanda
sərhəd qoşunları gəncdir. Siz bilirsiniz ki, o illərdə, Sovetlər İttifaqının mövcud olduğu illərdə sərhəd
qoşunlarında azərbaycanlılar çox az idi. Onlar oraya əsgəri xidmətə nədənsə çox az göndərilirdi.
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Mən burada, Azərbaycanda, sonra isə Moskvada işləyərkən bunun nə üçün belə olduğunu başa düşmürdüm.
Lakin bizdə o vaxtdan bir qoca sərhədçi qalmışdır. Azərbaycanda bir neçə belə sərhədçi vardı, 70-ci illərdə mən
onları dəstəkləməyə çalışırdım ki, sərhədin mühafizəsinə öz töhfəsini verə bilsinlər. O vaxtlar isə Azərbaycanın
bir sərhədi vardı, o da yalnız İranla idi. Bu, Sovetlər İttifaqının sərhədi idi. İndi isə Azərbaycanın sərhədi
böyükdür – bu sərhəd İranla, Rusiya ilə, Gürcüstanla, Ermənistanladır. Doğrudur, Ermənistanla sərhəd hərbi
münaqişə nəticəsində pozulmuşdur. Ölkənin sərhədlərinin mühafizəsini təmin etmək üçün nə qədər qüvvə, nə
qədər imkan lazımdır, nə qədər kadrlar lazımdır. Bu gün onlar çatışmır və hesab edirəm ki, öz milli
kadrlarımızın – sərhəd xidməti zabitlərinin yetişməsi üçün bizə hələ vaxt lazımdır. Əlbəttə, əsgərlər də gərəkdir,
özü də təkcə əsgərlər yox. Xatirimdədir, o illərdə sərhəd dəstələrində zabit və əsgərlərlə yanaşı, elə adamlar da
vardı ki, onlar bəlkə də zabit rütbəsinə malik deyildilər, amma illərlə eyni bir sahədə xidmət edirdilər. Əslində,
yerli sakinlər idilər. Sərhəd qoşunlarında belə ənənələr olmuşdur.
Azərbaycan Rusiya ilə ən xoş, mehriban münasibətlərə malik olaraq istəyir ki, sərhəddə də hər şey öz
qaydasında olsun. Bizim Rusiya ilə sərhədimiz neçə kilometrdir?
K o n s t a n t i n T o t s k i: 375 kilometr.
H e y d ə r Ə l i y e v: 375 kilometr. Böyük sərhəd deyildir. İranla isə çox – 1000 kilometrdir. Yəni Rusiya
ilə sərhəd böyük deyildir. Lakin Şimali Qafqazda vəziyyətin mürəkkəbliyi nəzərə alınarsa, ümumiyyətlə,
Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan və yeni müstəqil dövlətlər yarandıqdan sonra bir çox regionlarda olduqca mürəkkəb
proseslərin getdiyi, bu proseslərin sərhədi pozan müxtəlif silahlı qrupların, cinayətkar qrupların yaranması,
qaçaqmalçılıq, narkotiklərin daşınması və s. ilə müşayiət olunması nəzərə alınarsa, indi sərhəddə xidmət xeyli
mürəkkəbdir.
Sizin hamınız yəqin ki, keçmiş vaxtda da sərhəd qoşunlarında xidmət etmisiniz. O vaxtlar Sovetlər İttifaqının
sərhədi qapalı idi – ikiqat tikanlı məftil, şumlanmış zolaq vardı. Mən bunların hamısını xatırlayıram. Hətta
oradan tülkü də qaçsaydı, sərhədin pozulması haqqında siqnal daxil olur və bütün zastava ayağa qalxırdı. Özü
də təkcə zastava deyil, komendatura da ayağa qalxırdı. Mən Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində işləyərkən bir
dəfə Biləsuvar rayonu ərazisində sərhəd pozulmuşdu. Güman edirdilər ki, İrandan kimsə keçmişdir. Hamını
səfərbər etmişdilər, mən özüm bir neçə gün orada oldum. Hesab edirdik ki, hansısa casus keçmişdir. Bir neçə
gündən sonra aydın oldu ki, kimsə bir nəfər səmti itirərək sərhədi keçmiş, sonra isə yarğana düşüb həlak olmuşdur. Bunu aydınlaşdırmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu! Mən bununla onu demək istəyirəm ki, o zaman
sərhəd belə idi, onu son dərəcə ciddi qoruyurdular. İndi isə bu cür deyildir. Bizdə bu cür deyildir. Yəqin ki,
sizdə də belə deyildir. Ona görə də bu, şübhəsiz ki, daha böyük səylər, daha çox qarşılıqlı fəaliyyət tələb edir.
Mən sizdən belə bir məlumatı eşitməkdən şadam ki, sizcə Azərbaycanın sərhəd qoşunları xidməti ilə
qarşılıqlı fəaliyyətiniz yaxşı vəziyyətdədir. Bizim sərhədçilərimiz də mənə eyni məlumatı verirlər. Bu məni
sevindirir. Mən artıq demişəm və bu gün də deyirəm ki, əvvəla, həm siz tərəfdən, həm də biz tərəfdən sərhədin
mühafizəsinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün, ikincisi, əlbəttə ki, Şimali Qafqazdakı şəraiti nəzərə alaraq, heç
bir yaraqlıları, quldurları buraxmamaq, silah keçirilməsinə və s. yol verməmək üçün biz öz tərəfimizdən mümkün olan hər şeyi etməliyik və edəcəyik.
Siz 9 il bundan öncə Naxçıvandakı görüşümüzü xatırladınız. O zaman mürəkkəb dövr idi. Çox mürəkkəb
dövr idi, ancaq siz düz dediniz, onda elə vaxt idi ki, bizim harada – Sovetlər İttifaqında və ya müstəqil dövlətdə
olduğumuzu başa düşmürdülər. Müxtəlif qüvvələr, müxtəlif qruplar fəaliyyət göstərirdi. O zaman Azərbaycanda
vəziyyət xüsusilə mürəkkəb idi. Siz yəqin ki, bu gün Şəhidlər xiyabanında olmusunuz. 1990-cı ildə Bakıda
Azərbaycan xalqına qarşı böyük cinayət törədilmişdi: buraya qanunsuz olaraq qoşunlar yeridilmiş, çoxlu adamı
məhv etmişdilər. Sonra isə Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə başlandı.
Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi bu münaqişənin həllində Azərbaycan barəsində ədalətsizlik edirdi. Bütün
bunlar Azərbaycanda vəziyyəti son dərəcə kəskinləşdirmişdi. Burada çox mürəkkəb vəziyyət yaranmışdı. Ancaq
biz bütün bunlara dözdük, aradan qaldırdıq. İndi artıq sərhədlər müəyyən edilmiş, normal münasibətlər
yaranmışdır.
Biz həmişə narahat olmuşuq və bu gün də narahatıq ki, Rusiya mətbuatında bəzən ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin,
hərbçilərin dilindən çıxan belə xəbərlər verilir ki, guya terrorçular, yaraqlılar Çeçenistana, Şimali Qafqaza
Azərbaycandan keçib gedirlər. Mən 1996-cı ili xatırlayıram, o vaxtlar belə xəbərlər, bəyanatlar çox idi. Belə
olduqda mən general Nikolayevdən – zənnimcə o, həmin vaxt komandan idi – xahiş etdim ki, buyurun, buraya
briqadanızı göndərin. Əvvəla, sərhəd hər iki tərəfdən – həm Azərbaycan tərəfdən, həm də Dağıstan ərazisində
Rusiya tərəfdən qorunur. Əgər Azərbaycan öz ərazisindən nə isə buraxırsa, deməli, Rusiya sərhədçiləri heç nə
buraxmamalıdırlar. Amma əgər Azərbaycan buraxırsa və Rusiya sərhədçiləri də buraxırsa və siz yalnız
Azərbaycanı təqsirləndirirsinizsə, bu ədalətsizlikdir.
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Bununla belə, o vaxtlar mən dəfələrlə bəyan etmişdim: Azərbaycandan oraya nəyinsə keçdiyini sübut edən
bir misal göstərin, bir fakt verin. Bəziləri başladılar deməyə ki, bilirsiniz, adamlar hansısa cığırlarla keçib
gedirlər. Belə olduqda mən general Nikolayevdən briqada göndərməyi xahiş etdim. Mən general Kojevnikovu
burada görməyə şadam. O vaxt o, kifayət qədər böyük bir briqadanın başında Azərbaycana gəlmişdi və bir neçə
gün, məncə, təxminən bir həftə burada oldu, hər şeyi nəzərdən keçirib yoxladı, sonra biz sizinlə elə bu salonda
görüşdük və sizdən belə bir məlumat aldım ki, bu barədə faktlar yoxdur.
O vaxtlar ötüb keçdi, Çeçenistanda sanki sülh bərqərar edildi. Amma yeni müharibə başlandı. Yenə də
qəzetlərdə, televiziyada ardı-arası kəsilmədən xəbərlər, informasiyalar, bəzən də Rusiya Müdafiə Nazirliyinin
vəzifəli şəxslərinin dilindən bəyanatlar verilməyə başlandı. Mən bir neçə dəfə demişəm və bu gün də deyirəm
ki, Şimali Qafqazda, Çeçenistanda qayda-qanun yaratmalı olan adamlar bunu indiyədək edə bilmirlər. Öz
əməllərinə haqq qazandırmaq üçün belə bir bəhanə tapırlar ki, bəs, "yaraqlılar Azərbaycandan keçib gəlirlər".
1987–88-ci ildən bəri biz özümüz terrorçulardan, yaraqlılardan əzab-əziyyət çəkirik. Biz həmişə separatizmin
əleyhinə olmuşuq. Biz heç bir separatizmi dəstəkləmirik. Əgər Rusiya separatizmə qarşı mübarizə aparırsa,
orada terrorçular, özü də beynəlxalq terrorçular varsa, biz oraya nəyisə necə buraxa bilərik? Lap tutaq ki,
haradansa nəsə keçibsə – təkrar edirəm, axı sərhəd keçmişdəki səviyyədə qorunmur – bu daha bizim
sərhədçilərin günahı deyildir, Azərbaycan dövlətinin günahı deyildir. Sadəcə, təsadüfi bir haldır. Üstəlik, belə
halları, belə faktları aşkara çıxara bilməmişlər.
Mən bilirəm ki, Rusiya Federasiyasının sərhəd xidməti bu baxımdan ədalətli mövqe tutur. O vaxtlar general
Kojevnikov hər şeyi nəzərdən keçirib yoxladıqdan sonra çox obyektiv nəticələr çıxardı və məncə, öz
komandanlığına məlumat verdi. Nəhayət, bizim adamlar sizin nümayəndələrinizlə görüşürlər. Mənə də məlumat
verilib ki, sərhəd qoşunları obyektiv mövqe tuturlar. Amma, təəssüflər olsun, Müdafiə Nazirliyindəki ayrı-ayrı
komandirlərin obyektiv mövqe tutduqlarını deyə bilmərəm. Onlar bəzən elə yalan məlumat verirlər ki! Əgər
onlar bununla öz acizliyini və ya köməksizliyini doğrultmaq istəyirlərsə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərə çox böyük ziyan vurur, Rusiyada – qəzetlərdə, televiziyada ictimai rəy yaradırlar. Hər hansı bir
general televiziya ilə çıxış edib "Azərbaycandan yaraqlılar keçir" deyən kimi ictimaiyyət buna inanır, bu bizim
üçün xoşagəlməz vəziyyət yaradır.
Ona görə də mən Rusiyanın və Azərbaycanın sərhəd qoşunları, komandanlığı arasında mövcud olan
əməkdaşlıqdan razıyam. Mən buna şadam. Çalışacağam ki, bu əməkdaşlıq daha uğurlu olsun. Bununla belə,
fürsətdən istifadə edərək, bu gün bunları deməyi lazım bildim.
Ümumiyyətlə, sərhəd xidməti çox maraqlı, çox fəxri xidmətdir. Sərhədçi gördükdə məndə həmişə xüsusi
hörmət hissləri yaranır. Çünki mən sərhəddə doğulmuşam və böyümüşəm. Hələ yeniyetmə çağlarımda mən
yaşıl furajkalı sərhədçi əsgərlərin arxasınca qaçırdım. Xoşuma gəlirdi, mən onlara baxırdım. Sonra tale elə
gətirdi ki, mən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında xidmət etdim. Biz hamımız – sərhəd qoşunları, başqaları
birlikdə olurduq. Sərhəd xidmətinin inkişafı üçün mən orada da çox qüvvə sərf etmişəm.
Azərbaycanda rəhbər işlədiyim illərdə sərhəd zastavalarını düzəltdirmişdim. Zaqafqaziya hərbi dairəsindən
mənə tez-tez müraciət edirdilər. Ona görə müraciət edirdilər ki, Sovetlər İttifaqının Dövlət büdcəsindən
buraxılan vəsait çatışmırdı. Mən zastavalar, sərhəd dəstələri komendantlıqları üçün yerli büdcədən,
Azərbaycanın büdcəsindən vəsait ayırırdım. Hətta yadımdadır, bir dəfə mən bu barədə xüsusi qərar qəbul etmişdim. Sərhəd zonasında olarkən zastavalara, sərhəd qoşunlarına, sərhəd dəstələrinə hökmən baş çəkirdim. Mən
bütün sərhəd dəstələrini əzbər bilirdim. Onların tarixini də bilirəm.
Sərhəd xidməti çox fəxri, doğrudur, həm də çox ağır və mürəkkəb xidmətdir. O illərdə, müharibə olmayan,
hərbi əməliyyatlar olmayan dövrdə mən bizim hərbçilərlə – o vaxtlar burada çoxlu hərbçi, general vardı –
görüşürdüm. Onlara deyirdim: bilirsiniz, siz xidmət edirsiniz, müharibə etmirsiniz, siz sakit yatırsınız, döyüşə
getmirsiniz, döyüş əməliyyatları aparmırsınız. Sərhəd qoşunları isə həmişə ön xətdədirlər. Sərhəddə
toqquşmalar baş verməsə də, o vaxt mövcud olmuş rejim, ciddi rejim sərhədçilərdən o dövrün digər bütün hərbi
qulluqçularından daha çox şey tələb edirdi. Doğrudur, indi böyük müharibə yoxdur, amma hərbi qüvvələrin
cəlb edildiyi bəzi münaqişələr var, o cümlədən Şimali Qafqazda. Təəccüblüdür ki, bu qədər vaxt keçib, amma
bu münaqişə hətta hərbi qüvvənin tətbiqi yolu ilə də həll edilə bilmir. Bu, təəccüb doğurur.
Bizim rəis mənə məlumat verdi ki, siz bəzi məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparmısınız. Mən onlarla da
razıyam. Sizin mənə hansısa suallarınız varmı?
K o n s t a n t i n T o t s k i: Sağ olun, sualımız yoxdur. Hörmətli Heydər Əliyeviç, biz həmkarlarımızla
bəzi məsələləri müzakirə etdik. Mən, sadəcə olaraq, prezident kimi, Sizə bir daha məlumat vermək istərdim ki,
azərbaycanlı həmkarlarımızın fəaliyyətini müsbət qiymətləndiririk. Mən bunu heç də təkcə burada demirəm,
sərhədin Rusiya–Azərbaycan sahəsində vəziyyəti necə gördüyümüz barədə və Azərbaycan sərhədçilərinin
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vicdanla işlədikləri barədə Vladimir Vladimiroviç Putinə iki dəfə məlumat vermişəm. Ötən ilin avqustunda Dağıstanda döyüş əməliyyatları başlandığı vaxtdan bəri sərhədin mühafizəsini gücləndirmək üçün görülən tədbirlər barədə
o vaxtlar Baş nazirə də məlumat vermişdim. Rusiya–Azərbaycan sərhədində vəziyyət haqqında Vladimir Vladimiroviç Putinə axırıncı məlumatım may ayında olmuşdur. Mən ona məlumat verərək bildirdim ki, Azərbaycan sərhədçiləri vicdanla işləyirlər, bu məsələdə bizim aramızda qarşılıqlı anlaşma var. Mən Sizə bu barədə məlumat
vermək istəyirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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BAKIDA "XƏZƏRNEFTQAZ - 2000" YEDDİNCİ BEYNƏLXALQ SƏRGİSİ VƏ
KONFRANSININ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
6 iyun 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən "Xəzərneftqaz-2000" beynəlxalq sərgisi və konfransının açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik
edirəm və sərginin, konfransın işinə uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Məlumdur ki, neftin sənaye üsulu ilə istehsalının 150 illik tarixi vardır.
Ancaq bizim sərginin - "Xəzərneftqaz" sərgisinin yeddi illik tarixi var. Yeddi il bundan öncə, müstəqil
Azərbaycan Respublikasının neft strategiyasının həyata keçirilməsinin başlanğıcında, dünyanın iri neft şirkətləri
respublikamıza böyük maraq göstərdiyi zaman İngiltərənin "Spirhed eksibişnz LTD" şirkəti Azərbaycan
Ticarət-Sənaye Palatası ilə birlikdə belə bir sərginin keçirilməsi haqqında təşəbbüs irəli sürmüşlər. İlk belə sərgi
1994-cü ildə keçirilmişdir. İndi isə bu, ənənəyə çevrilmişdir. Bu gün biz yeddinci sərginin iştirakçılarıyıq.
Sual olunur, nə üçün keçmiş zamanlarda Azərbaycanda, Bakıda - baxmayaraq ki, dünyada çıxarılan neftin
böyük bir hissəsi Azərbaycanda hasil edilirdi - belə sərgilər keçirilmirdi? Sual olunur, belə olan halda nə üçün
Azərbaycan, Bakı dünyanın neft və qaz mərkəzlərindən biri kimi indiyədək bugünkü qədər tanınmamışdı?
Bunların cavabı məlumdur: səbəbi ondan ibarətdir ki, birincisi, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə
etmişdir və dünya birliyində özünə yer tutan müstəqil dövlət kimi təbii sərvətlərinin sahibi olmuşdur, onlardan
istifadə edilməsi üçün lazımi yeni tədbirlər görməyə başlamışdır. İkincisi, ondan ibarətdir ki, müstəqil
Azərbaycan, onun dövləti öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və böyük təbii sərvətlərindən, xüsusən neft və qaz
sərvətlərindən istifadə etmək üçün yeni neft strategiyası işləyib hazırlamış və onu həyata keçirməyə başlamışdır.
1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasını həyata keçirərək
dünyanın bir neçə böyük neft şirkəti ilə birgə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və
"Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin müştərək işlənilməsi ilə əlaqədar ilk müqavilə imzalamışdır.
O vaxt bu müqavilə dünyaya böyük səs salmış, geniş əks-səda doğurmuş və təsadüfi deyildir ki, "Əsrin
müqaviləsi" adlandırılmışdır.
Beləliklə, Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasının həyata keçirilməsi dünyanın bir çox ölkələrinin
böyük neft şirkətlərinin respublikamıza marağına səbəb olmuş və tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa bir zamanda - 5-6
il müddətində Azərbaycan, Xəzər dənizi dünyanın ən böyük neft və qaz mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti qısa bir zamanda dünyanın böyük neft şirkətləri ilə 19 müqavilə
imzalamışdır və bu müqavilələrin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş investisiyaların həcmi 50 milyard
dollardan çoxdur.
Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi neft strategiyası, cəsarətli siyasəti və əməli tədbirləri təkcə
ölkəmizə yox, bütün Xəzər dənizi hövzəsinin böyük neft-qaz sərvətlərinin Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən
istifadə edilməsinə və bunun üçün də dünyanın böyük şirkətlərinin Xəzərin başqa sektorlarındakı neft və qaz
yataqlarına da maraq göstərməsinə səbəb olmuşdur.
Məmnuniyyətlə qeyd edirik ki, indi Xəzərin başqa sektorlarında da - Xəzəryanı hər bir dövlət tərəfindən
öz sektorunda - neft və qaz yataqlarının kəşfinə, axtarışına başlanmış, bir çox hallarda yaxşı nəticələr əldə
olunmuş, əməli işlər həyata keçirilməyə başlanmışdır. Beləliklə də Xəzər dənizi hövzəsi artıq dünyanın ən
böyük neft regionlarından birinə çevrilmişdir.
Biz fəxr edirik ki, bu işin başlanğıcını qoymuşuq. Biz fəxr edirik ki, Xəzər dənizinin böyük neft və qaz
sərvətlərinin dünya iqtisadiyyatına, dünya ictimaiyyətinə açmışıq. Biz fəxr edirik ki, Xəzər dənizinin böyük neft
və qaz sərvətlərinin dünya iqtisadiyyatına, dünya ictimaiyyətinə açmışıq. Biz fəxr edirik ki, indi Xəzəryanı digər
ölkələr - Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və İran da Azərbaycan ilə bərabər Xəzər dənizində özlərinə məxsus
olan sektorlarda neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə başlamışlar.
Son illər bizim bu sahədə gördüyümüz işlər bir çox çətinliklərlə, maneələrlə rastlaşmışdır. Bir tərəfdən
Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan neft və qaz yataqlarına böyük neft şirkətlərinin marağı artmışdır, ikinci
tərəfdən isə Azərbaycan iqtisadiyyatının bu cür inkişaf etməsinə mane olmaq istəyən bəzi dairələr ölkəmizdə
guya bu qədər neftin, onun gələcəyinin olmaması haqqında müxtəlif yazılar yazmış, bəyanatlar vermiş, hətta
ayrı-ayrı tədbirlər də görmüşlər.
Ancaq biz öz iradəmizdən dönməmişik, apardığımız işi ardıcıl surətdə həyata keçiririk və bildiyiniz kimi,
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hazırda əməli nailiyyətlər əldə etmişik. İlk olaraq imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" həyata keçirilərək 1997-ci ildə
"Çıraq" yatağından bizim hamımızın gözlədiyindən də çox neft hasil edilmiş və onun ixrac olunması məsələləri
həll edilmiş, iki ixrac neft kəməri - Bakı-Novorossiysk və Bakı - Supsa neft kəmərləri tikilmişdir. Hasil edilən
neft bu kəmərlər vasitəsilə indi dünya bazarlarına çıxarılır.
Məlumdur, bunu sübut etməyə artıq ehtiyac yoxdur ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda böyük neft və qaz
ehtiyatları vardır. Təbiidir ki, onlar hasil ediləcək və dünya bazarlarına çıxarılacaqdır. Bunun üçün də hələ 1994cü ildə əsas ixrac neft kəmərinin - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi haqqında qərar qəbul
edilmişdir.
Ötən illərdə biz, yəni Azərbaycan dövləti, Türkiyə Cümhuriyyəti, Gürcüstan və "Əsrin müqaviləsi"nin
iştirakçısı olan digər dövlətlərin neft şirkətləri əsas ixrac neft kəmərinin - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin
tikilməsi üçün hamımız birlikdə lazımi işlər görmüşük. Bu işlər də çox çətinliklə həyata keçibdir. Yenə də
deyirəm, biz bu məsələdə də bir çox maneələrə rast gəlmişik. Ancaq sevindirici hal odur ki, bu maneələrin də
qarşısını ala bilmişik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin bütün sazişləri, müqavilələri artıq
imzalanıbdır. Bu sənədlər Azərbaycan, Gürcüstan parlamentləri tərəfindən təsdiq edilibdir, yaxın günlərdə
Türkiyə Cümhuriyyətinin parlamenti tərəfindən də təsdiq olunacaqdır. Beləliklə də biz böyük bir layihənin
həyata keçirilməsinə başlayacağıq.
Bildirdiyim kimi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin tikilməsi haqqında beş il müddətində
aparılan işlər bir tərəfdən bizim iradəmizin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olubdursa, ikinci tərəfdən biz bu
layihənin həyata keçirilməsinin müxtəlif istiqamətlərdən qarşısını almaq məqsədləri ilə rastlaşmışıq.
Ancaq bu layihənin həyata keçirilməsinin ən əsas mərhələlərindən biri 1998-ci ilin oktyabr ayında
Ankarada qəbul edilmiş bəyannamədir. Bu bəyannaməni Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan
Respublikasının prezidenti, Gürcüstan prezidenti, Qazaxıstan prezidenti, Özbəkistan prezidenti imzalamışlar. Bu
bəyannaməyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji naziri cənab Riçardson da öz imzasını qoymuşdur.
İkinci həlledici mərhələ keçən ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə yenə də Türkiyə,
Azərbaycan, Qazaxıstan Cümhuriyyətləri prezidentlərinin və Gürcüstan prezidentinin imzaladığı bəyannamə və
eyni zamanda bu bəyannaməni Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonun imzalaması
olmuşdur.
İstanbul bəyannaməsi və İstanbulda bu barədə imzalanmış bütün sazişlər Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
neft kəmərinin tikilməsini tam təmin etmişdir. İndi əməli işlər həyata keçirilir. Bu kəmərin tikilməsi üçün bu
yaxınlarda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən sponsorların konfransı keçirilibdir. Orada bu kəmər
haqqında böyük məlumatlar verilibdir. Güman edirəm ki, bundan sonra işlər sürətlə gedəcəkdir. İnanıram ki,
əsas ixrac neft kəməri - Bakı-Tbilisi-Ceyhan tikilib 2004-cü ildə tamamilə başa çatdırılacaq və istifadəyə
veriləcəkdir.
Bəziləri belə fikirləri irəli sürürlər ki, əsas ixrac neft kəməri vasitəsilə indi ixrac ediləsi miqdarda neft
yoxdur. Buna görə də bəziləri hesab edirlər ki, bu, ümumiyyətlə, lazım deyil, digərləri isə hesab edirlər ki, bu,
tezdir. Bunlar yanlış fikirlərdir. Çünki ən ehtiyatlı, yəni minimum proqnozlara görə Xəzər dənizinin təkcə
Azərbaycan sektorundan 4-5 milyard ton neft hasil edilməsi gözlənilir.
Əgər nəzərə alsaq ki, həmin sənədləri, bəyannaməni Qazaxıstan da imzalayıbdır və Xəzərin Qazaxıstan
sektorunda böyük miqdarda neft hasil edilməsi gözlənilir, Azərbaycanda hələ bundan sonra da geniş işlər
görüləcək, - onda təsəvvür etmək olar ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri nə qədər zəruridir və nə
qədər də lazımdır.
Alimlərimizin, mütəxəssislərimizin fikri belədir ki, Xəzər dənizində o qədər böyük neft və qaz yataqları
var ki, hələ bu kəmərlər də yetərli olmayacaqdır. Ona görə də Azərbaycan dövləti hesab edir ki, Xəzər
dənizindən hasil olunacaq neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün alternativ başqa neft kəmərləri də tikilə
bilər və biz bu fikirlərdən də imtina etmirik.
Xəzər hələ böyük sirlər dənizidir. Bilirsiniz ki, dörd il bundan əvvəl belə bir sərgi keçirilən zaman
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə bir çox xarici şirkətlər arasında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı
"Şahdəniz" yatağının birgə işlənilməsi ilə əlaqədar müqavilə imzalanmışdır. Bu gün mən böyük iftixar hissi ilə
sizə bildirirəm ki, indi bunun gözəl nəticələri vardır. Orada qazılan iki quyu "Şahdəniz" yatağından bir trilyon
kubmetrdən artıq qaz əldə edilməsinə imkan olduğunu göstərmişdir.
Ümumiyyətlə, bizim mütəxəssislərin proqnozları - onların proqnozları həmişə özünü doğruldubdur və
mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda belə yüksək səviyyəli mütəxəssislər var - onu göstərir ki, Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundan ən azı dörd trilyon kubmetr qaz hasil edilməsi gözlənilir. İndi biz düşünürük və əməli
tədbirlər görürük ki, hasil olunacaq qazın dünya bazarlarına ixrac edilməsi məsələsi həll olunsun. Güman
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edirəm ki, bizimlə bərabər işləyən şirkətlərlə, onların dövlətləri ilə birlikdə bunları da həll edə biləcəyik.
Mən Xəzərin Azərbaycan sektorunda görülmüş bu işlər haqqında sizə qısa məlumat verərək, bir tərəfdən
istəyirəm ki, respublikamızın həm qurudakı, həm də dənizdəki neft və qaz yataqlarına maraq göstərən şirkətlər
bundan sonra da gəlib bizimlə əlaqələr qursunlar. Eyni zamanda, mən bu fikirlərimlə Xəzəryanı başqa dövlətləri
- Rusiyanı, Qazaxıstanı, Türkmənistanı və İranı da Xəzər dənizindəki öz sektorlarında bundan sonra daha fəal
işləməyə həvəsləndirmək istəyirəm.
Bilirsiniz ki, dənizdə neft və qaz axtarışı, hasil edilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislər Azərbaycanda
çoxdur. Biz Xəzəryanı bütün ölkələrə, qonşularımıza bu sahədə yardım göstərməyə, kömək etməyə hazırıq.
Son illər Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında müxtəlif danışıqlar aparılıbdır. Ümumiyyətlə,
ictimaiyyətə, dünya ictimaiyyətinə bu barədə müxtəlif fikirlər söylənilibdir. 1994-cü ildən başlayaraq
Azərbaycan Xəzər dənizinin hüquqi statusunun Xəzəryanı bütün ölkələr tərəfindən birlikdə müzakirə edilib
müəyyənləşdirilməsinin tərəfdarı olubdur. Biz bu gün də bunun tərəfdarıyıq və hər bir müzakirəyə hazırıq.
Hesab edirəm ki, biz bu məsələni müzakirə edib ümumi fikrə gəlməliyik, ümumi qərar qəbul etməliyik.
Ancaq bir-birimizə mane olmaq, yaxud müxtəlif fikirlər yaymaq lazım deyildir.
Siz son 5-6 il içərisində dünyanın böyük neft şirkətlərinin və həmin şirkətlərin öz işlərini görmək üçün
cəlb etdiyi dünyanın bir çox başqa şirkətlərinin Azərbaycanda uğurla, rahat, səmərəli işləməsinin şahidisiniz.
Biz 1994-cü ildə bəyan etmişdik ki, Azərbaycan dövləti bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir, respublikamız
öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün dünyanın bütün ölkələri ilə əməkdaşlıq qurmaq, xarici investisiyanı
ölkəmizə cəlb etmək istəyir və bu investisiyanın Azərbaycana cəlb olunması üçün lazım olan bütün şərtlərin
həyata keçirilməsini öz üzərinə götürür.
Mən bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə deyirəm ki, biz bütün bəyanatlarımızı həyata keçirmişik, onlara
sadiq olmuşuq.
Hər bir xarici ölkə şirkətinin, hər bir iş adamının başqa bir ölkədə iş görməsi üçün bir neçə şərt
mövcuddur. Onlardan birincisi bu ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin olmasıdır. Biz Azərbaycanda ictimai-siyasi
sabitliyi təmin etmişik. Doğrudur, bu, bizim üçün asan olmamışdır. 1994-cü ildən bizimlə müştərək iş görən
şirkətlər və onların nümayəndələri gördülər ki, sabitliyi təmin edərkən biz bir çox terror, dövlət çevrilişinə cəhd
halları ilə rastlaşdıq. Ancaq biz bunların hamısının qarşısını aldıq, Azərbaycanı cinayətkar dəstələrdən
təmizlədik, ölkəmizdə sağlam mühit yaratdıq və ictimai-siyasi sabitliyi tam təmin etdik.
Biz yaxşı bilirik ki, xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsi üçün müvafiq qanunlar - vergi qanunu,
başqa qanunlar lazımdır. Bu qanunlar Azərbaycana gələn hər bir investorun səmərəli işləməsi və öz işinə daim
arxayın olması üçün şərait yaratmalıdır. Biz bu qanunları qəbul etmişik, onlar Azərbaycana gələn investorların
səmərəli işləməsi üçün bütün imkanları yaradıbdır. Ancaq bu proses davam edir. Ölkəmizdə bundan sonra da
lazım olan qanunlar qəbul ediləcəkdir. Mən əmin edirəm ki, biz xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsində
çox maraqlıyıq və bunun üçün lazım olan hər dürlü şəraiti yaradacağıq.
Xarici şirkətlərin, investorların Azərbaycanda neft, qaz sahələrində və başqa sahələrdə səmərəli işləməsi
üçün bir şərt də çox böyük əhəmiyyətə malikdir. O da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yüksək səviyyəli
mütəxəssislər, mühəndislər, texniklər, təcrübəli və dənizdə ağır şəraitdə işləməyə qadir olan fəhlələrimiz vardır.
Xarici şirkətlər ötən illərdə görüblər ki, bizim bu sahədə olan kadrlarımız yüksək standartlara cavab verirlər və
onlarla işləmək asandır.
Azərbaycan hüquqi, demokratik dövlətdir. Azərbaycanda demokratiyanın, qanunun aliliyinin təmin
olunması üçün bütün işlər görülür və görüləcəkdir. Bunların özü də xarici investorların Azərbaycanda işləməsi
üçün əsas şərtlərdən biridir.
Beləliklə, Azərbaycanın prezidenti kimi mən bu gün yeddinci sərginin iştirakçıları qarşısında çıxış edərək
böyük qürur hissi ilə deyirəm ki, müstəqil Azərbaycanın dövlət neft strategiyası uğurla həyata keçirilir və bu,
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi üçün böyük imkanlar yaradır. Bu, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və daimi olması üçün çox böyük imkanlar yaradır. Bunlar hamısı bizi sizinlə
birlikdə böyük gələcəyə aparır.
Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının həyata keçirilməsində, müqavilələrin imzalanmasında və həmin
müqavilələrin əməli surətdə həyata keçirilməsində ölkəmizə gəlmiş şirkətlərlə əməkdaşlığımızı çox səmərəli
hesab edirəm. Şübhə etmirəm ki, onlar burada böyük qonaqpərvərlik və mehribanlıq əhval-ruhiyyəsi görürlər.
Bu əməkdaşlığımıza və Azərbaycana bu sahədə gətirdikləri yeniliklərə görə respublikamızda işləyən bütün
xarici ölkə şirkətlərinə, vətəndaşlarına minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm.
Biz bu gün yeddinci sərgini keçiririk. Bu, XX əsrdə bu sahədə keçirdiyimiz son sərgidir. Biz XXI əsrə,
üçüncü minilliyə doğru addım atırıq. Heç şübhə yoxdur ki, XX əsrin sonunda Azərbaycanın öz dövlət
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müstəqilliyini əldə etməsi və müstəqil dövlət olaraq bütün sahələrin inkişafında müvəffəqiyyətlər qazanması və
xüsusən neft strategiyasının həyata keçirilməsində böyük nailiyyətlər əldə etməsi XXI əsrdə Azərbaycanın daha
da inamla irəliləməsi üçün əsas yaratmışdır.
Hörmətli dostlarımız, bizim sizinlə imzaladığımız müqavilələr və son illərdə gördüyümüz işlər XXI əsr
üçün yaxşı əsas yaradıbdır. Bu müqavilələr XXI əsrin, gələcək nəsillərin müqavilələridir. Ümidvaram ki,
gələcək nəsillər bizim gördüyümüz bu dəyərli işləri daha sürətlə irəli aparacaqlar.
Biz səkkizinci "Xəzərneftqaz" sərgisini 2001-ci ildə, XXI əsrin ilk ilində keçirəcəyik. Həmin sərginin çox
böyük əhəmiyyəti olacaqdır. İnanıram ki, o sərgi bundan da geniş, bundan da yüksək olacaqdır.
Böyük Britaniyanın "Spirhed eksibişnz LTD" şirkətinə, Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasına, bu
sərginin hazırlanmasında zəhmət çəkmiş bütün şirkətlərə, insanların hamısına təşəkkür edirəm. Sərginin,
konfransın işində sizə yeni-yeni uğurlar, yeni-yeni müqavilələr, yeni-yeni əməkdaşlıq arzulayıram. Sağ olun.
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İORDANİYA ŞAHZADƏSİ HƏSƏN BİN TƏLAL İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
7 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlahəzrət hörmətli şahzadə!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz! Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin mərhum
qardaşınızla mənim çox yaxın dostluq əlaqəm var idi. Mən kral Abdulla ilə də həm Azərbaycanda, həm də bu il
Davosda görüşmüşəm. İndi sizin Azərbaycana gəlməyiniz də mənim üçün çox xoşdur. İordaniya ilə Azərbaycan
arasında həmişə dostluq, qardaşlıq əlaqələri olubdur. Biz bu əlaqələri davam etdirməliyik, inkişaf etdirməliyik.
Mən sizin bu səfərinizi məhz bu münasibətlə çox yüksək qiymətləndirirəm.
H ə s ə n B i n T ə l a l: Cənab Prezident, hər şeydən əvvəl, minnətdarlığımı bildirirəm ki, Siz mənim
mərhum qardaşım kral Hüseyn ilə yaxşı dostluq əlaqələriniz barədə dediniz. Bilirəm ki, mənim qardaşım bu
regionun inkişafı üçün çox işlər görmüşdür və elə düşünürəm ki, biz bundan sonra da bir-birimizlə həmrəy
olacağıq.
Bu gün Bakıda Baş nazirin müavini ilə, eləcə də Xarici İşlər naziri ilə görüşmək imkanım olmuşdur.
Qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələləri müzakirə etmişik. Biz qaçqınlar düşərgəsinə də getmişik.
Ümumiyyətlə, sülh dünyanın hər tərəfinə gəlməlidir və sülh dünyanın bütün insanlarına aid olmalıdır. Biz bu
çətin vaxtda Sizin ölkədə şəxsi liderliyinizə valeh olmuşuq. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bəli, sülh hər yerdə olmalıdır. Tamamilə doğru
deyirsiniz. Mən yaxşı bilirəm, mərhum kral Hüseyn Yaxın Şərqdə müharibənin dayandırılmasında və sülhün
əldə edilməsində nə qədər böyük xidmətlər göstərmişdir.
Siz bizim vəziyyətimizlə yaxşı tanışsınız. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi işğal olunubdur və bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlı, müsəlman öz
yerindən-yurdundan didərgin düşübdür. Onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Mən çox məmnunam ki, bu gün
siz onların yaşadığı yerə gedib baxmısınız və öz gözünüzlə görmüsünüz. İnsanlar neçə ildir ki, belə ağır şəraitdə
yaşayırlar. Hesab edirəm ki, bizim Baş nazirin bu işlə məşğul olan müavini Əli Həsənov sizə bu barədə geniş
məlumat veribdir.
Ona görə biz də sülh tərəfdarıyıq. Müharibəni dayandırmışıq və məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Ancaq Ermənistan tərəfi bu məsələnin həll olunmasına hələ ki, lazımi imkanlar yaratmır və bir milyon
azərbaycanlı da qaçqın vəziyyətində yaşayaraq, təbiidir ki, Azərbaycanda həm sosial vəziyyəti ağırlaşdırır, həm
də ölkənin iqtisadiyyatına çox təsir edir. Əsas isə odur ki, insanlar öz yerlərindən, yurdlarından didərgin
düşüblər, var-yoxlarını itiriblər, öz torpaqlarına dönmək arzusu ilə yaşayırlar.
H ə s ə n B i n T ə l a l: Cənab Prezident, çox sağ olun ki, qaçqınlar haqqında məlumat verdiniz. Bizi
narahat edən ancaq Azərbaycanda qaçqınların olması problemi deyil, bizi narahat edən problem eyni zamanda
ölkədaxili qaçqınların olmasıdır. Məlumdur ki, Azərbaycanın bir hissəsindən digər hissəsinə məcburən
köçürülmüş insanlar vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın əsas qaçqınları elə ölkədaxili qaçqınlardır.
H ə s ə n B i n T ə l a l: Bu yaxınlarda, lap tezliklə insan hüquqları normativlərinə yenidən baxılacaqdır ki,
bu insanları bir-birindən tam ayıraq, onların arasında tam sərhəd çəkək. Yəni qaçqınlar ayrı, ölkədaxili
köçkünlər isə ayrı. Bunların arasında sərhəd çəkmək üçün insan hüquqları normativlərinə yenidən baxacağıq.
Elə bilirəm ki, burada biz ərazi, dərketmə baxımından və Sizin dəstəyinizlə həm bu regionda, həm də Mərkəzi
Asiya regionunda bu sərhədi çəkə biləcəyik, bu işə yardımçı olacağıq.
Bizim hesablamalarımıza görə, yəni BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının hesablamalarına görə
Qafqazda 2,8 milyon qaçqın vardır. Bu qaçqınların əsas hissəsi Azərbaycanın payına düşür. Sizə məlum olsun
ki, mən qeyri-rəsmi məsləhətçi kimi, Ali Komissarlıqda fəaliyyət göstərirəm.
1988-ci ildə Yaponiya parlamentində belə bir fikir söylənilmişdir ki, bu regionda, Yaxın Şərq regionunda və
ümumiyyətlə, neft istehsal edilən ərazilərdə demoqrafik sabitlik əldə olunana qədər tam sabitlik olmayacaqdır.
Bilirəm ki, bu regionda boru kəmərlərinin tikilməsi məsələsi gündəlikdədir. Biz bu problemlərin hamısını
birlikdə əhatə etməliyik. Yəni su, enerji, insan problemləri. Biz bütün bu problemlərin hamısına birlikdə
baxmalıyıq. Məlum olduğu kimi, biz elə bir ərazidə yaşayırıq ki, bu ərazi Mərakeşdən, Atlantik okeanı
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sahillərindən cənuba qədər, yəni Konqoya, Sudana qədər uzanıb gedir. Buradan isə Qafqaza, Şimali Qafqaza
qədər gedən narahat bir regionda yaşayırıq.
Ötən şənbə günü Əlcəzairdə ərəb ölkələrinin bir forumu açılmışdır. Əlcəzair prezidentinin rəhbərliyi altında
keçirilmiş bu forumda ümumiyyətlə, regionda xaosa qarşı mübarizənin perspektivləri və s. məsələlər müzakirə
olunmuşdur. Biz Lomonosov adına universitetdəki görüşlər zamanı da bu mövzuları müzakirə etmişik. Eyni zamanda Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin bu işlərlə məşğul olan universiteti vardır. Biz orada da bu məsələləri
müzakirə etmişik. Kalininqradda olarkən bu barədə danışmışıq. Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur – bu problemlər
böyük göllər ərazisindədir, yaxud Qafqaz ərazisindədir – regional ehtiyatların öyrənilməsi, araşdırılması və
idarə edilməsi ilə sıx məşğul olmalıyıq.
İkitərəfli münasibətlərə gəlincə isə, biz Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti İlham
Əliyevi öz ölkəmizdə gözləyirik. O bizim ölkəyə gələcəkdir və keçiriləcək görüşlər elə bilirəm ki, Azərbaycanın
reallığı barədə kifayət qədər məlumat verəcəkdir. Biz bütün bu məlumatları öyrəndikdən sonra regional
ehtiyatların idarə olunması üzrə tədbirləri daha çevik həyata keçirə biləcəyik.
Cənab Prezident, hiss edirəm ki, azərbaycanlılar ərəb dünyasına mənsub olan ölkələri qınaya bilərlər ki, onlar
Azərbaycana kifayət qədər fikir vermirlər, diqqət yetirmirlər. Lakin eyni zamanda bizim öz problemlərimiz o
qədərdir ki, onların öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkirik. Amma ümid edirəm ki, gələcəkdə vəziyyət yaxşı
istiqamətə doğru dəyişəcəkdir. Çox tezliklə elə bir vaxt gəlib çatacaqdır ki, biz real iştiraka keçəcəyik və humanitar
məsələlərdə əsl iştirakçı olacağıq.
Bizim ölkəmizdə də yerli inteqrasiya, humanitar qanun məsələləri ön plandadır. Ona görə də elə bilirik ki,
insanların özləri-özlərini dəyərləndirə, qiymətləndirə bilməsi olmadan cəmiyyətin inkişafı mümkün deyil.
Cənab Prezident, qonaqpərvərliyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, iş
cədvəliniz çox gərgindir, vaxt tapıb bizimlə görüşürsünüz. Hesab edirəm ki, bundan sonra biz 1997-ci ildə islam
ölkələrinin iştirakı ilə keçirilmiş konfransın qəbul etdiyi qərarlar əsasında, yəni insan dəyərlərinin
qiymətləndirilməsi, islam ölkələrinin Zəkat fondunun yaradılması əsasında irəliyə gedəcəyik.
İordaniyanın Kral həzrətləri Sizə ən səmimi salamlarını yetirir. Biz elə bilirik ki, BMT-nin Qaçqınlar üzrə
Ali Komissarlığı bundan sonra da Azərbaycana yardım edəcəkdir, insanların dəyərinin qiymətləndirilməsi
amilinə xüsusi fikir verəcəkdir. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizin fikirlərinizlə tamamilə razıyam. Ancaq bütün
bu çətinliklərə baxmayaraq, biz bir-birimizə daha da çox yardım etməliyik, bir-birimizə dayaq durmalıyıq.
Azərbaycana etdiyiniz səfərə görə sizə təşəkkür edirəm. İlham Əliyev mütləq sizin ölkəyə gələcəkdir. Çünki
Kral Abdulla onu dəvət edibdir və biz bütün imkanlarımızı təhlil edə biləcəyik.
Kral həzrətlərinə mənim çox səmimi qardaş salamımı çatdırın. Sizin ölkənizə sülh, əmin-amanlıq
arzulayıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığında apardığınız işi də çox yüksək
qiymətləndirirəm. Bu, XXI əsrin ən böyük problemlərindən biri olaraq qalacaqdır. Sizə bu işdə uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
H ə s ə n B i n T ə l a l: Cənab Prezident, biz dəstəyimizi əsirgəməyəcəyik.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN ŞOTLANDİYA MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT NAZİRİ
BRAYAN VİLSON İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
7 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab nazir, mən çox məmnunam ki, siz ilk dəfə Azərbaycana gəlmisiniz və
"Xəzərneftqaz–2000" beynəlxalq sərgi və konfransının açılış mərasimində iştirak etmisiniz. Siz orada çıxış etdiniz
və bu gün də görüşürük.
Böyük Britaniyanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətləri çoxdur. Onlar ölkəmizdə neft-qaz sahəsində çox mühüm işlər görürlər. Biz əsas məsələləri birgə həll etmişik. 1994-cü ildə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi"ndə, "Şahdəniz"
yatağının birgə işlənilməsi barədə müqavilədə Böyük Britaniya şirkətləri əməliyyatçı rolunu oynayır, başqa sahələrdə də
mühüm işlər görürlər. Bizim işimizin əsas nəticələri daha çox "Britiş Petroleum" şirkətinin fəaliyyət göstərdiyi sahələrdədir. Ona görə də sizin Azərbaycanı ziyarət etməyiniz çox vacibdir. Güman edirəm ki, siz ölkəmizlə və Bakı şəhəri ilə
yaxşı tanış ola biləcəksiniz.
B r a y a n V i l s o n: Cənab Prezident, vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun. Mən bilirəm ki,
Siz bu həftə çox məşğulsunuz. Mənə vaxt ayırdığınıza görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz dünən görüşsək
də, bu gün bir daha, yenidən görüşürük.
Deməliyəm ki, ümumiyyətlə, ölkələrimiz arasında əlaqələr hazırda əla səviyyədədir. Ümid edirəm ki,
nazirlər səviyyəsində qarşılıqlı səfərlər siyasət, ticarət və digər sahələrdə ölkələrimizin əməkdaşlığının
möhkəmləndirilməsinə daha çox töhfə verəcəkdir.
Mən sərgi keçirilən sarayda bu gün səhər bir daha oldum, oranı gəzdim, Böyük Britaniya şirkətlərinin təşkil
etdikləri stendlərə baxdım, şirkətlərimizin nümayəndələrinin hər biri ilə ayrı-ayrılıqda söhbət etdim. Onların
əhval-ruhiyyəsi çox yaxşıdır. Həmin şirkətlərin nümayəndələri Azərbaycandakı fəaliyyətlərindən çox razıdırlar.
Ən vacibi isə budur ki, onların fikrincə, burada öz imkanlarının artması üçün böyük potensial vardır.
Əlbəttə, mən vətənə qayıdarkən burada gördüklərim barədə ətraflı söhbət açacağam. Böyük Britaniyanın neft və
qaz sahəsində fəaliyyət göstərən ən kiçik və ən böyük şirkətlərini inandırmağa çalışacağam ki, onlar Azərbaycana
gəlsinlər, buraya sərmayə qoysunlar, tərəfdaşlığı daha da genişləndirsinlər.
Britaniya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr hər iki tərəf üçün faydalıdır. Əlbəttə, biz britaniyalılar Azərbaycanda
sənayenin uğurla inkişaf etməsi üçün bir çox işlər görürük. Ancaq Azərbaycan da bizim ölkədə sənayenin inkişaf
etməsi üçün çox işlər görə bilər. Şimal dənizində çalışan şirkətlərimizin çox zəngin təcrübəsi vardır. Bizim
şirkətlər orada uzun müddətdir ki, işləyirlər. Mənə elə gəlir ki, onlar Azərbaycana gəlməklə həm biliklərini, həm
də təcrübələrini buraya gətirirlər, eyni zamanda yerli mütəxəssislərdən də kifayət qədər öyrənirlər.
Yenə də deyirəm, Böyük Britaniya şirkətləri buraya gələrək öz biliklərini, təcrübələrini bölüşürlər. Eyni
zamanda Britaniyanın buradakı şirkətlərində çoxlu azərbaycanlı çalışır, yerli kadrlar öz təcrübələrini ildən-ilə
daha da artırırlar.
Azərbaycanda keçirilən "Xəzərneftqaz–2000" beynəlxalq sərgi və konfransında mənim ölkəmin nazir
səviyyəsində təmsil edilməsi onu göstərir ki, biz dünyanın bu bölgəsində ticarətə böyük əhəmiyyət veririk.
Mənim fikrimcə, bu sərgi ölkələrimizin əlaqələrinin daha da inkişafına kömək göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin dediklərinizlə tamamilə razıyam. Birincisi, mən də hesab edirəm ki,
Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında həm siyasi, həm iqtisadi, həm də digər sahələrdə olan əlaqələr yüksək
səviyyədədir. Biz buna çox yüksək qiymət veririk və bu əlaqələrin daha da genişlənməsinə çalışırıq.
Xatırlayıram ki, mən 1998-ci ildə Londonda rəsmi səfərdə olarkən Baş nazir cənab Toni Bleyr ilə, bir çox
nazirlərlə bu barədə çox ətraflı danışıqlar apardım. Həm Britaniya tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi eyni fikirdə
oldu ki, Azərbaycan çox vacib coğrafi-strateji əhəmiyyətə malik bir ölkədir, onun böyük təbii sərvətləri vardır.
Böyük Britaniyanın Azərbaycana və bütövlükdə bölgəyə olan maraqları ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin daha
da genişləndirilməsini tələb edir.
Xatirimdədir, Xarici İşlər naziri cənab Robin Kukla söhbətimiz zamanı o mənə dedi ki, biz Azərbaycanda öz
səfirliyimizi genişləndirəcəyik, işçilərin sayını artıracağıq. Çünki həm Azərbaycan, həm də Azərbaycana yaxın
olan Mərkəzi Asiya ölkələri Böyük Britaniyanı çox maraqlandırır. Mən bu fikirlərlə tam razı olduğumu bildirdim.
Bu doğrudan da həqiqətdir.
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1994-cü ildən sonra imzaladığımız neft müqavilələri Böyük Britaniya ilə Azərbaycanın uzunmüddətli
əməkdaşlığının əsasını qoymuşdur. Əgər imzalanmış hər bir müqavilənin 30 illik müddəti vardırsa, hesab
edirəm, həmin müqavilələrin tamamilə həyata keçirilməsi üçün bundan ikiqat artıq vaxt tələb ediləcəkdir. Bu
təkcə bizim yox, bizdən sonra gələn bir neçə nəslin də vəzifəsi olacaqdır. Ona görə də Böyük Britaniya ilə
Azərbaycan arasında əlaqələr uzunmüddətli, bəlkə də daimi xarakter daşıyır. Biz bunu bu cür anlayırıq və ona
çox böyük əhəmiyyət veririk.
Mən bildirdim ki, "Əsrin müqaviləsi", "Çıraq" yatağından neftin hasil olunması, ixrac edilməsi, "Azəri" və
"Günəşli" yataqları – bütün bunlar böyük perspektivə malikdir. "Britiş Petroleum" şirkəti orada operatorluq edir.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri barədə sazişin imzalanması, danışıqlar aparılması və bu neft
kəməri barədə sazişin Azərbaycanın və Gürcüstanın parlamentlərində təsdiq edilməsi – o bu yaxınlarda Türkiyə
parlamentində də təsdiq olunacaq – bizim müştərək işimiz üçün daha böyük yol açır.
Dünən Bakıda açılmış "Xəzərneftqaz–2000" sərgisindəki stendlərdə "Şahdəniz" yatağının nə qədər böyük
potensiala malik olduğu nümayiş etdirildi. Orada bəyan olundu ki, 2002-ci ildə Türkiyəyə 5 milyard kubmetr
qaz vermək mümkündür. Hesab edirəm bu, yaxşı fikirdir. Gərək biz bu iş üzərində birlikdə işləyək və onu
həyata keçirək. Ola bilər, bu işdə müəyyən maneələr ortaya çıxsın, amma biz bu işi görməliyik.
Azərbaycanda böyük neft yataqları ilə yanaşı, zəngin qaz yataqları da aşkar edilir. "Şevron" şirkətinin nümayəndələri
dünən bəyan etdilər ki, onlar "Şahdəniz" yatağından da çox qaz ehtiyatlarına malik olan "Abşeron" yatağından yaxın zamanlarda böyük nəticələr gözləyirlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, bu sərvətlərin, məhsulların dünya bazarına çıxarılması haqqında tədbirləri indidən görməliyik və biz birlikdə çalışmalıyıq.
Mən Böyük Britaniyanın həm neft və qaz sahəsində, həm də digər sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərini
dəfələrlə Azərbaycana dəvət etmişəm. Onlar burada işləyirlər. Siz dünən dediniz ki, onların bəziləri
Azərbaycanı tərk edirlər. Bu mənə məlum deyildir. Mən Baş nazirə göstəriş vermişəm ki, bunu araşdırsın, bu
barədə mənə məlumat versin. Güman edirəm, belə bir hal varsa, onlar yalnız özlərinə şərait yarada bilməyən
kiçik şirkətlərdir. Hər halda, mən bu məsələyə diqqət yetirmişəm və lazımi göstərişlər vermişəm.
Bir sözlə, Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq genişləndirilməlidir. Güman
edirəm ki, dövlət naziri kimi, siz də Azərbaycanın bugünkü reallığını, "Xəzərneftqaz–2000" sərgisindəki əhvalruhiyyəni görüb bu sahədə öz xidmətlərinizi əsirgəməyəcəksiniz.
B r a y a n V i l s o n: Cənab Prezident, mən Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyrin şəxsi salamlarını
və minnətdarlığını Sizə çatdırmaq istəyirəm. Siz ona göndərdiyiniz məktubda oğlu olması münasibətilə onu
təbrik etmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, onun dördüncü oğlu olubdur. O çox zəngin adamdır. Hesab edirəm ki, o çox
sevindi. Amma bu, bir insan kimi, məni də sevindirdi. Ona görə də mən onu təbrik etdim.
Ümumiyyətlə, sizin Baş naziriniz çox mehriban adamdır. Mənim ona böyük hörmətim var. Hiss edirəm ki,
bu hörmət ikitərəflidir.
B r a y a n V i l s o n: Bəli, mən də bilirəm ki, o çox gözəl bir insandır.
Cənab Prezident, Sizin dediklərinizin hamısı ilə tam razıyam. Qeyri-neft sahəsində əməkdaşlığımızın
genişləndirilməsi barədə Sizin dedikləriniz məni xüsusən çox ruhlandırdı. Buraya gəlməzdən əvvəl biz Ticarət
naziri ilə nahar etdik və bu barədə söhbət apardıq. Azərbaycanın ixrac imkanlarını genişləndirmək üçün qeyrineft sahəsi daha da inkişaf etdirilməlidir. Mən vətənə qayıtdıqdan sonra bu işə ciddi fikir verəcəyəm ki, Böyük
Britaniyanın müxtəlif şirkətləri Azərbaycana gəlsinlər və burada çalışsınlar.
Cənab Prezident, mən Sizin dediklərinizi bir daha dəstəkləmək istəyirəm. Böyük Britaniya şirkətləri boru kəmərləri
layihələrinə və Azərbaycanda hasil ediləcək neftin bu kəmərlərlə dünya bazarına çıxarılmasına xüsusi maraq göstərirlər.
Onlar Azərbaycanda bu sahədə işə başlamaq üçün rəqabətə hazırdırlar.
Bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz bir-birimizə dərin hörmət bəsləyirik. Əminəm ki, bu bizim ümumi işimizin
xeyrinədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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RUSİYANIN "SLAVNEFT" ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ MİXAİL QUTSERİYEVİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
7 iyun 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Dünən sərgidə biz görüşmədik, yoxsa Siz orada deyildiniz?
M i x a i l Q u t s e r i y e v: Heydər Əliyeviç, dünən biz sərgidə yox idik. Sizin andiçmə mərasiminizdə
Sizinlə bir neçə dəfə görüşmüşük. Onda mən Rusiya Dövlət Duması sədrinin müavini idim və rəsmi nümayəndə
heyəti gəlmişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur. İndi isə Siz "Slavneft"i təmsil edirsiniz?
M i x a i l Q u t s e r i y e v: "Slavneft" neft-qaz şirkətini.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Mən sizi salamlayıram. Yaxşı sərgidir, baxmağa, tanış olmağa dəyər.
Şirkətlər çoxlu maraqlı şeylər təqdim etmişlər. Bu, artıq yeddinci "Xəzərneftqaz" sərgisidir. Artıq böyük
beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir.
M i x a i l Q u t s e r i y e v: Zənnimcə, Azərbaycan neft Məkkəsinə, regionun neft Məkkəsinə çevrilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məkkə yox, dünən mən çıxışımda dedim ki, artıq Azərbaycan özünü, haqlı olaraq,
Xəzər hövzəsinin neft-qaz kompleksinin mərkəzi hesab edə bilər. Ona görə ki, biz burada müxtəlif ölkələrdən
olan xarici şirkətlərin iştirakı ilə Xəzərdəki yataqların mənimsənilməsi sahəsində, necə deyərlər, ilk addımları
atırıq və ötən beş ildə artıq böyük yol keçmişik. On doqquz müqavilə bağlamışıq və bəzi müqavilələr artıq öz
nəticələrini verir. 1997-ci ildən neft çıxarırıq, onu Bakı-Novorossiysk boru kəməri vasitəsilə Rusiyaya da,
oradan Novorossiysk limanı vasitəsilə dünya bazarlarına da ixrac edirik. Bakı-Supsa boru kəməri vasitəsilə də
dünya bazarlarına ixrac edirik. İndi böyük qaz yatağı kəşf etmişik və təxminən 2002-ci ildə qaz ixracı üçün
layihələr həyata keçiririk.
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ABŞ-ın PREZİDENTİNİN VƏ DÖVLƏT KATİBİNİN XƏZƏRİN ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİ
ÜZRƏ XÜSUSİ MÜŞAVİRİ CON VULFU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
7 iyun 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz dünən yaxşı bir konfrans keçirdik.
C o n V u l f: Mən Sizi təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də Sizi təbrik edirəm. Siz də orda yaxşı çıxış etdiniz. İşlərimiz də irəli gedir.
C o n V u l f: Cənab prezident, mən dünənki çıxışımda dedim, bu gün bir daha bildirmək istəyirəm ki,
bütün bu irəliləyişlər, əldə etdiyimiz nailiyyətlər məhz Sizin liderliyiniz sayəsində mümkün olmuşdur.
Cənab prezident, həm prezident cənab Klinton, həm də dövlət katibi xanım Olbrayt məndən xahiş ediblər
Sizə bir daha çatdırım ki, belə demək mümkündürsə, artıq gələn əsrin - XXI əsrin layihəsi olan Bakı-TbilisiCeyhan layihəsi ilə bağlı Sizin xidmətlərinizi onlar olduqca yüksək qiymətləndirirlər. Biz Amerikada bunu
yaxşı anlayırıq.
Xatırlayırsınızsa, axırıncı dəfə Sizinlə görüşən zaman mən Bakıya Tbilisidən gəlirdim. O vaxt mən
Tbilisidə prezident Şevardnadze və prezident Dəmirəl ilə görüşmüşdüm. Mən Sizinlə görüşümdə də dedim ki,
hər iki prezident bu layihənin irəli getməsi üçün bütün məsələləri həll etdiklərini söylədilər. Yalnız bir məsələ
açıq qalmışdı. Siz o vaxt məndən soruşdunuz ki, doğrudanmı bu belədir? Bu görüşümüzdən sonra Sizin
Tbilisiyə səfəriniz zamanı yerdə qalmış o açıq məsələ də həll olundu. Beləliklə, bu saziş tam əldə edildi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti belə hesab edirdi ki, bu addımı atmaq Azərbaycan üçün nə qədər
çətin olsa da, Azərbaycanın və Gürcüstanın bu cür çətin məsələlərin həllində əməkdaşlıq ruhunu qoruyub
saxlamasının özü neft kəməri qədər əhəmiyyətli bir məsələdir.
Cənab prezident, əldə edilmiş nailiyyətlər, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri barədə sazişin
təsdiq olunması münasibətilə Sizi bir daha təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, indi bizim qarşımızda görüləsi çoxlu
işlər vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Prezident Bill Klinton və dövlət katibi xanım Olbrayta mənim salamlarımı, hörmət
və ehtiramımı çatdırmağınızı xahiş edirəm.
Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihələri üzərində beş ildir ki, birgə işləyirik və onu sona
çatdırmışıq. Təşəkkür edirəm ki, bu sahədə mənim gördüyüm işlər və göstərdiyim xidmətlər Amerika Birləşmiş
Ştatlarının prezidenti tərəfindən qiymətləndirilibdir. Mən eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, əgər Amerika
Birləşmiş Ştatlarının daimi dəstəyi olmasaydı, bu layihəni həyata keçirmək mümkün olmazdı. Siz dəstək
vermisiniz, biz isə öz iradəmizi axıra qədər göstərmişik. Tarixi bir iş görülübdür. Mən sizinlə razıyam ki, bu,
XXI əsr üçün böyük bir proqramdır. İndi əməli işə başlamaq lazımdır. Bu mərhələ də o qədər asan
olmayacaqdır. Ancaq gecikməyə yol vermək olmaz.
C o n V u l f: Cənab prezident, mən arzulayırdım ki, bu sazişin tam razılaşdırılmasının başa çatdırılması
münasibətilə aprelin 28-də Vaşinqtonda keçirilən mərasimdə bütün prezidentlər iştirak etsinlər. Çünki həmin
tədbirin özü də çox əlamətdar bir hadisə idi. Doğrudur, o vaxt biz danışıqlardan tam yorulmuşduq. Ancaq indi
yorğunluğumuz çıxıbdır, fəal sürətdə əməli işə başlamağa hazırıq.
Mən dünənki çıxışımda onu da bəyan etdim ki, bizim enerji nazirimiz Riçardson Sizə yeni bir məktub
yazıbdır. Mən həmin məktubu Sizin İcra Aparatınıza bu gün axşama qədər çatdıracağam. Nazir Riçardson
prezident Klintonun daim yadına salaraq deyir ki, həmin gün Ankarada bu işlərin sürətləndirilməsinə təkan,
dəstək verən, bu işə kömək göstərən mən olmuşam.
Enerji naziri cənab Riçardson bu məsələni qaldıranda prezident Bill Klintonun ona nə cavab verdiyini
bilmirəm, amma aramızda belə bir söhbət gəzir ki, prezident bizim nazirə deyib ki, yaxşı, bütün bu işləri görən
sən olmusansa, onda prezident kürsüsündə niyə sən yox, mən oturmuşam?
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir ki, nazir Riçardson 1998-ci ilin oktyabr ayında Ankarada birinci
bəyannamənin imzalanmasında iştirak etdi. Ancaq ondan sonra çox böyük işlər görüldü. Son qərarın qəbul
olunması isə noyabrda İstanbulda baş verdi və orada keçirilən mərasimdə prezident cənab Bill Klinton iştirak
etdi və həmin sənədləri imzaladı.
Əgər söhbət bu istiqamətdə gedirsə, mən deyə bilərəm ki, son nöqtəni mən qoymuşam. Tbilisidə gedib
məsələni həll etməsəydim bu, olmayacaqdı.
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C o n V u l f: Bu, doğrudur, bu, həqiqətdir.

TÜRKİYƏNİN DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ SADƏTDİN TANTANI VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
8 iyun 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazir, hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi səmimi
qəlbdən salamlayıram.
Bu gün bir neçə xarici nümayəndələrlə görüşlər keçirirəm. Hesablayıram ki, bunu bir saata edəcəyəm,
amma bir də görürsən ki, iki saat çəkir. Avropa Şurasının, ATƏT-in nümayəndələri var idi, sən onları tanıyırsan.
S a d ə t d i n T a n t a n: Yaxşı tanıyıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Söhbət çox uzandı.
Mən çox məmnunam ki, siz Azərbaycandasınız. Əgər Azərbaycana ilk dəfə gəlirsinizsə, bu, bizim üçün
daha əhəmiyyətlidir ki, siz Azərbaycanı görəcəksiniz. İlk dəfə gəlməyənlər də hər dəfə gələndə Azərbaycanda
nəsə yeni bir şey görəcəklər.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq əlaqələri bütün dünyaya məlumdur. Biz bu əlaqələri
həmişə yüksək qiymətləndiririk. Bu əlaqələr əbədi xarakter daşıyır. Hər bir belə görüş, Türkiyədən Azərbaycana
nümayəndələrin gəlməsi, yaxud Azərbaycandan Türkiyəyə nümayəndələrin getməsi, təbiidir ki, bizim
əlaqələrimizi daha da genişləndirir, inkişaf etdirir. İndi bizim maliyyə nazirimiz Türkiyədədir. Görürsünüz,
Türkiyənin də daxili işlər naziri Azərbaycandadır. Bu, çox gözəldir. Mən sizi salamlayıram.
S a d ə t d i n T a n t a n: Sayın cümhur başqanım, çox təşəkkür edirəm. Məni və heyətimi qəbul
etdiyinizə görə minnətdaram.
Hörmətli prezidentimizin, baş nazirimizin və partiyamızın sədri Məsud Yılmazın salamlarını Sizə
yetirirəm.
İllərdən bəri, uşaqlığımızdan həsrətini çəkdiyimiz Azərbaycanda, Bakıda olmaqdan böyük sevinc
duyuruq. Çünki türk millətinin qəlbində Bakının, Azərbaycanın çox böyük yeri var. Gəlib gördük və
təxəyyülümüzdə yaşatdığımız Bakı şəhəri həqiqətdə bizi əfsunladı. Bu şəhərin və Azərbaycanın inkişafında
Sizin böyük töhfələriniz olduğunu bilirik.
Sizin böyük dəstəyiniz və göstərişlərinizlə hörmətli daxili işlər naziri Ramil Usubovun Azərbaycanda
ictimai asayişin ciddi şəkildə qorunması sahəsindəki fəaliyyətini biz də təqdir edirik. Onun Türkiyəyə səfəri və
bizim buraya səfərimiz zamanı gördüyümüz işlər iki ölkənin daxili işlər nazirlikləri arasında yaxşı münasibətlər
qurulmasına kömək etmişdir. Bu əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün Sizin dəstəyinizə böyük
ehtiyacımız var.
Ümidvaram ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə yalnız iki ölkəni maraqlandıran sahələrdə deyil, bu bölgə
üçün əhəmiyyət daşıyan sahələrdə də görəcəyimiz işlər Sizin dəstəyiniz və göstərişləriniz sayəsində bütün
regionda asayişin qorunmasına müsbət təsir edəcəkdir.
Bugünkü söhbətimiz zamanı Azərbaycanın daxili işlər nazirinin bizə verdiyi statistik məlumatlarla tanış
olarkən gördük ki, 1992-ci illə müqayisədə 1999-cu ildə cinayətkarlıq çox azalmışdır. Bu da onu göstərir ki,
Sizin böyük dəstəyinizlə hüquq-mühafizə qüvvələri dünya standartları səviyyəsinə çatmışdır. Bu, bizi son
dərəcə məmnun etdi.
Ölkələrimizin daxili işlər nazirlikləri arasında qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin, texnologiya və təlim
baxımından bir-birimizi dəstəkləmənin daha da inkişafı üçün belə qərara gəldik ki, narkotiklərin qaçaqmalçılığı,
mütəşəkkil cinayətkarlıq, terrorizm, iqtisadi və texnoloji cinayətkarlıq ilə mübarizədə praktiki tədbirlər
görülsün. Əminəm ki, bu işlər davam edərsə, hər iki ölkədə asayişin qorunmasında mühüm uğurlar qazanmaq
mümkün olacaqdır.
Möhtərəm cümhur başqanım, bizi qəbul etdiyiniz üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən çox məmnunam. Türkiyə Cümhuriyyətinin hörmətli prezidentindən
və hörmətli baş nazirindən mənə gətirdiyiniz salamlara görə təşəkkür edirəm. Mənim də cümhur başqanı,
hörmətli Əhməd Necdət Sezərə və baş bakan, hörmətli Bülənd Ecevitə salamlarımı, hörmət və ehtiramımı
çatdırın.
Bir də deyirəm, əlaqələrimiz çox böyük bir təməl əsasında qurulub və biz bunları daim inkişaf etdiririk.
Bu əlaqələrin inkişafında ayrı-ayrı dövlət adamlarının görüşləri və onların bir-birinə olan münasibəti də böyük
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əhəmiyyət daşıyır.
Bizim Daxili İşlər Nazirliyi ilə sizin birbaşa münasibətləriniz çox əhəmiyyətlidir. Çünki hər bir ölkədə
cinayətkarlıqla mübarizə əsas yer tutur. Təəssüflər olsun ki, son illər dünyada cinayətkarlıq artıb, cinayətkarlar
çoxalıbdır. Hətta beynəlxalq cinayətkar dəstələri, beynəlxalq terrorizm yaranıbdır. Bunlar hər bir ölkəyə böyük
zərər vurur.
Siz qeyd etdiniz, Azərbaycanda, məsələn, 1992-ci ilə nisbətən indi vəziyyət tamamilə dəyişibdir. Əgər
1992-ci ildə burada olsaydınız, görərdiniz ki, küçələrdə gəzmək mümkün deyildi. Təbiidir ki, bu həm insanları
narahat edirdi, həm də çoxlu cinayət törədilirdi. Bunların qarşısını almaq, cinayətkarlığı azaltmaq üçün bizə bir
neçə il lazım oldu. İndi bizim nazirimiz daim iftixar, qürur hissi ilə mənə raport verir ki, cinayətkarlığın sayına
görə Azərbaycan MDB ölkələrində...
R a m i l U s u b o v: Cənab prezident, ən axırıncı yerlərdən birini tutur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yəni axırıncı?
R a m i l U s u b o v: Hər yüz min nəfərə düşən cinayətlərin sayına görə ən sonuncu yerdəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sonuncu yer yaxşı deyil, cinayətkarlığın qarşısının alınmasına görə ən birinci
yerdəyik.
Yoxsa deyirsən ki, sonuncu yer, - bunu başa düşməzlər. Yəni Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyi
ölkələri içərisində ən az cinayət edilən ölkədir.
Təbiidir ki, bu, görülən işlərin nəticəsidir. Çünki vaxt var idi ki, biz çox cinayət törədilən ölkələr
sırasındaydıq. Bu, görülən işlərin nəticəsi, ümumiyyətlə bizim dövlətimizin güclənməsinin nəticəsidir. Çünki,
məsələn, böyük dövlətlərdə, Türkiyə kimi böyük tarixi, böyük ənənələri olan müstəqil ölkədə dövlət həmişə
güclüdür. Orada dövlətin gücü var, ancaq cinayətin qarşısını almaq üçün müvafiq orqanların - polisin, jandarmın
və başqa orqanların işi lazımdır. Bizim kimi gənc müstəqil ölkədə isə - cəmi 8 ildir ki, müstəqillik və
müstəqillik əldə edən zaman da, birincisi, daxildə çoxlu qanunsuz silahlı dəstələr hakimiyyət uğrunda bir-biri ilə
vuruşur, mübarizə aparırdı, digər tərəfdən də Ermənistanla müharibə gedirdi. Ermənistan Azərbaycana təcavüz
etmişdi, müharibə gedirdi, - cinayətkarlığın qarşısını almaq üçün təkcə cinayətkarlıqla mübarizə aparan
orqanların işi yetərli deyildir. Gərək dövlət möhkəmlənsin, güclənsin, lazımi tədbirlər görsün və bunların həyata
keçirilməsi üçün, təbiidir ki, orqanlara, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinə müvafiq imkanlar yaratsın.
Biz bunları yaratdıq. Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi var idi. Keçmiş
Sovetlər İttifaqında hər bir respublikada polis orqanlarının tərkibində belə bir struktur - Xüsusi Təyinatlı Polis
Dəstəsi vardı. Yəni bu, ən mütəşəkkil polis dəstəsi idi, - Rusiyada indi yenə də var, - bu, ən ağır cinayətlərlə
mübarizə aparan orqan idi. Vaxtilə Azərbaycanda Qarabağ bölgəsində vuruşmaqda yaxşı nümunələr göstərmiş
bu insanlar elə oldu ki, sonra, onları cəbhədən geriyə çəkəndə ki, gəlin Azərbaycanın daxilindəki işlərlə məşğul
olun - onlar burada cinayətkarlıqla məşğul olmağa başladılar.
Məsələn, o dəstənin başçısı nazirin müavini idi, amma nazirə tabe olmurdu. Neçə dəfə onu çağırıb dedim
ki, sənin müavinin cinayətkarlıq edir. O da deyirdi ki, doğrudur, edir. Amma qarşısını ala bilmirdi. Çünki artıq
o, cinayətkar olmuşdu. Cinayətkarla isə adi danışıq ola bilməz. Nəhayət, 1995-ci ildə onlar toplaşdılar,
Azərbaycanda dövlət çevrilişi etməyə çalışdılar. 1995-ci ilin mart hadisələri məlumdur. Əgər biz o dəstənin
qarşısını almasaydıq, onu dağıtmasaydıq, təkcə Daxili İşlər Nazirliyi heç bir şey edə bilməzdi. Biz onların
qarşısını ümumi gücümüzlə aldıq, ordu da burada iştirak etdi.
Amma cinayətkarların bir qismi qaçdı, başqa ölkələrdə - Rusiyada, Ukraynada, Orta Asiyada gizləndi.
Amma hüquq-mühafizə orqanlarının böyük xidməti oldu ki, onları axtardılar, aradılar, çox hissəsini tapıb
gətirdilər və məsuliyyətə cəlb etdilər. Məhkəmə onların hamısına cəza verib və indi cəzalarını çəkirlər.
Ona görə, yenə də deyirəm, bizim kimi ölkədə bunun üçün bir amil dövlətin güclənməsidir. İndi
Azərbaycan dövləti güclənibdir, güclü dövlətdir. Azərbaycanın dövləti ölkənin bütün ərazisinin həm sahibidir,
həm də onu nəzarət altına alıbdır. Bundan əlavə, biz hüquq-mühafizə orqanlarına, o cümlədən Daxili İşlər
Nazirliyinə, polisə böyük imkanlar yaratmışıq ki, onlar cinayətkarlıqla daha da cəsarətli mübarizə aparsınlar.
Amma iş təkcə cəsarətdə deyildir. Bu işdə peşəkarlıq, professionalizm - siz də "professional" sözü
işlədirsiniz, - lazımdır. Onlar artıq bunu da əldə ediblər, peşəkardırlar və çox cinayətlərin qarşısını alıblar.
Bəziləri hətta cinayətkarlarla mübarizə aparanda canlarını qurban veriblər.
Amma nə qədər çox iş görülsə də, mən istəmirəm ki, biz burada öyünək, özümüzü tərifləyək. Hər halda
Türkiyənin təcrübəsi olduqca çoxdur. Mən həmişə deyirəm, biz Türkiyənin təcrübəsindən bütün sahələrdə
istifadə etməliyik. O cümlədən bizim Daxili İşlər Nazirliyi də. Çünki Daxili İşlər Nazirliyimiz keçmişdə
Sovetlər İttifaqı tərkibində idi. İndi müstəqil olmuşuq. Müstəqil olduğumuz zaman da burada bir ilin içərisində
iki nazir dəyişilib və onların özləri cinayətkar olublar. Ona görə də Daxili İşlər Nazirliyi indiki müstəqil dövlətin
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gənc qurumudur. Amma Türkiyədə polisin, Daxili İşlər Nazirliyinin böyük tarixi və böyük ənənələri, təcrübəsi
var. Biz bu təcrübədən daim istifadə etməliyik. Güman edirəm ki, bu görüşləriniz zamanı Usubov sizdən çox
şey öyrənməyə çalışmalıdır. Amma siz də ondan bir şey öyrənə bilsəniz, daha yaxşı olar.
S a d ə t d i n T a n t a n: Sayın cümhur başqanım, o, çox təcrübəli insandır, bu sahədə də böyük səylər
göstərmişdir. Bir-birimizin iş təcrübəsini qarşılıqlı surətdə öyrənmək və fikir mübadiləsi aparmaq hər ikimiz
üçün faydalıdır. Hər iki ölkənin iqtisadi və mədəni inkişafının rəhni ictimai asayişin sabitliyindədir. Bölgədə bu
sabitliyi yarada bilsək, müstəqilliyimiz əbədi olaraq davam edər. Ona görə də asayişin qorunması sahəsində
əməkdaşlığımızın davamlı olması təkcə Türkiyə və Azərbaycan üçün deyil, bütün region üçün faydalıdır. Çünki
ölkələrimizə qarşı yönəldilən iqtisadi təhdidlər, terror aktları, ideoloji təhdidlər yalnız birgə və sıx
əməkdaşlığımız sayəsində puça çıxarıla bilər.
Sizin Türkiyənin keçmiş prezidenti ilə uzun illər davam etmiş çox yaxın əlaqələriniz ölkələrimiz
arasındakı münasibətlərin bütün cəhətlərinə, o cümlədən bizim nazirliklər arasında əməkdaşlığa da öz müsbət
təsirini bundan sonra da göstərəcəkdir. Nazirliklərimiz arasında əlaqələrin inkişafına gələcəkdə də verəcəyiniz
dəstəyə görə bəri başdan Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Hörmətli nazir, siz həm də Böyük Millət Məclisinin millət vəkilisiniz.
Beş ildir ki, biz Bakı-Ceyhan boru xətti haqqında çalışdıq və bütün anlaşmaları imzaladıq. Azərbaycan
parlamenti onu təsdiq, ratifikasiya etdi, Gürcüstan parlamenti də ratifikasiya etdi. Amma Türkiyə parlamenti
indiyə qədər ratifikasiya etməyibdir.
Ona görə də mən bunu sizə bildirmək istəyirəm. Bu yaxın günlərdə sizin xarici işlər naziri İsmayıl Cəm
də burada idi. Mən onunla da danışdım. Mənim əziz dostum Süleyman Dəmirəlin hələ səlahiyyət vaxtı
qurtarmazdan əvvəl onunla danışmışdım, indi də onunla telefon əlaqələrim var. Biz gözləyirik ki, Türkiyə BakıCeyhan boru xəttinə dair sazişləri nə vaxt ratifikasiya edəcəkdir. Çünki biz işə başlamalıyıq. Türkiyədə bu
layihəni daim istəyirdilər. İndi Bakı-Ceyhanı ortaya qoymuşuq, Böyük Millət Məclisi isə onun təsdiqini
gecikdirir.
S a d ə t d i n T a n t a n: Həmin sazişlərə parlamentin komissiyalarında baxılıbdır. Xarici işlər naziri
hörmətli İsmayıl Cəm Bakıya səfərindən aldığı müsbət təəssüratı Milli Təhlükəsizlik Şurasında da söylədi.
Sazişlər tezliklə Böyük Millət Məclisində təsdiq ediləcəkdir. Bakı-Ceyhan boru xəttinin Türkiyədən keçməsi
uğrunda Sizin apardığınız mübarizəni bütün türk milləti çox yaxşı bilir. Keçmiş prezidentimiz Süleyman
Dəmirəlin, Türkiyənin müxtəlif nazirlikləri və idarələrinin bu sahədə fəaliyyəti də hamıya məlumdur. Türk
milləti yaxşı bilir ki, bu boru xətti təkcə iqtisadi deyil, həm də mədəni əhəmiyyət daşıyır. Gələcəkdə tarixi
yazanlar bu cəhəti ayrıca vurğulayacaqlar. Mən buna ürəkdən inanıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bunu gözləyəcəyik. Bu günlərdə Bakıda neft-qaz sərgisi keçirilir. Dünyanın
300-dən artıq neft və qaz şirkəti Bakıya toplaşmışdır. Bu, hər il burada keçirilir, Xəzər hövzəsinin neft-qaz
sərgisidir. Artıq yeddinci ildir ki, bunu keçiririk. Biz Xəzər dənizində yeni böyük qaz yatağı açmışıq "Şahdəniz" yatağı. Bu layihədə "Türk Petrolları" Anonim Şirkətinin də 9 faiz payı var.
İndi biz oradan hasil ediləcək qazın dünya bazarına çıxarılması barədə düşünürük. Sərgidə şirkətin
başçıları mənə dedilər ki, 2002-ci ildə Türkiyəyə 5 milyard kubmetr qaz verə biləcəyik. Bilirəm, siz
gözləyirsiniz ki, Türkmənistandan qaz gəlsin, amma o gecikir. Biz də istəyirik gəlsin, amma bilmirəm nəyə görə
gecikir. Siz indi başqa yerdən də qaz alırsınız, onu da bilirəm. Amma dostum Süleyman Dəmirəl mənə demişdi
ki, 2010-cu ildə Türkiyənin 50 milyard kubmetr qaza ehtiyacı olacaqdır. Biz 2002-ci ildə Türkiyəyə 5 milyard
kubmetr qaz verəcəyik, amma sonra hər il artıracağıq.
Demək, beləliklə, biz Türkiyəyə həm Bakı-Ceyhanı, nefti, həm də təbii qazı gətiririk.
S a d ə t d i n T a n t a n: Burada aldığım məlumatı hörmətli prezidentimizə və baş nazirimizə
çatdıracağam. Türkiyənin enerji daşıyıcılarına olan ehtiyacı çox böyükdür. Təbii ki, bu ehtiyacı ödəmək üçün
ölkəmiz hər yerdən yanacaq almağa çalışır. Amma Xəzər hövzəsində Türkiyənin payının daha da artırılması
bizim üçün son dərəcə yaxşı olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yüksəltmişəm, o qədər yüksəltmişəm ki...
S a d ə t d i n T a n t a n: Daha da yüksəltsəniz, bölgədə təsirimiz artar. Biz istəyirik ki, Türkiyənin iş
adamları Azərbaycana daha çox sərmayə qoysunlar, ölkənizin iqtisadi tərəqqisinə töhfə vermiş olsunlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də bunu istəyirik. Bakı-Ceyhan boru xəttinin tikilməsi ilə əlaqədar işlər çox
olacaq, orada Türkiyənin iş adamları da, başqaları da çalışa biləcəklər. Kəmərin çox hissəsi, elə min kilometri
Türkiyənin ərazisindən keçəcək, orada çox iş görmək lazımdır. Amma onun bir qismi Azərbaycandan, kiçik bir
qismi də Gürcüstandan keçəcəkdir. Yəni Türkiyənin şirkətləri çox önəmli işlər görə biləcəklər.
Biz Türkiyənin hörmətli cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezəri Azərbaycanda rəsmi səfərə gözləyirik.
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Mən nazir İsmayıl Cəmə də demişdim, sizə də deyirəm - güman edirəm ki, Türkiyənin işə yeni başlamış cümhur
başqanı gərək ilk xarici səfərini Azərbaycana etsin. Mən onu dəvət etmişəm və belə düşünürəm ki, bu dəvət
qəbul olunub biz onun vaxtını müəyyən edirik. O, gələcək və burada çox məmnuniyyətlə görüşlər keçirəcəyik.
Ötən illər, yeddi il idi ki, hörmətli Süleyman Dəmirəl cümhur başqanı idi, ondan öncə də baş nazir idi.
Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin yaranmasında, inkişafında, belə yüksək səviyyəyə çatmasında onun çox böyük
xidmətləri olubdur. Buna görə də Azərbaycanda onu çox sevirlər, çox hörmət edirlər. Dostu kimi mən də onu
çox sevirəm və xahiş edirəm mənim salamımı, hörmət və ehtiramımı ona çatdırasınız.
İnşallah, yeni seçilmiş cümhur başqanı da gələr, əvvəllər yaranmış ənənələr davam və inkişaf edər.
S a d ə t d i n T a n t a n: Hörmətli cümhur başqanım, mən Sizin salamlarınızı və dəvətinizi yeni cümhur
başqanımıza yetirəcəyəm. Həm də keçmiş cümhur başqanımıza Sizin salamlarınızı çatdıracağam. Əminəm ki,
Sizin və Süleyman bəyin başladığınız əlaqələr və səmimi dostluq, qardaşlıq münasibətləri yeni prezidentimiz
tərəfindən də davam etdiriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Sağ olun.
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ATƏT-in DEMOKRATİK TƏSİSATLAR VƏ İNSAN HÜQUQLARI BÜROSUNUN
DİREKTORU JERAR ŞTUDMANI VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
8 iyun 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Ştudman!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi salamlayıram və sizi yenidən Azərbaycanda görməkdən çox məmnunam. Azərbaycan ATƏT-in
üzvü olaraq bu beynəlxalq təşkilatla bir neçə istiqamətdə əməkdaşlıq edir. Bilirsiniz ki, bizim sizinlə ən çox
əməkdaşlıq etdiyimiz sahə ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll
olunması məsələsidir. Bu məsələ üzrə çox görüşlər və danışıqlar keçiririk. ATƏT-in 1994-cü ildə Budapeşt
sammitində, 1996-cı ildə Lissabon sammitində və 1999-cu ildə İstanbul sammitində bu barədə çox mühüm
qərarlar qəbul olunub. Ancaq hələ ki, bu məsələnin həll edilməsinə nail ola bilməmişik.
ATƏT-lə əməkdaşlığımızın mühüm bir sahəsi də sizin sahənizdir. ATƏT-in artıq burada nümayəndəliyi
açılıbdır. Bu barədə mən verdiyim sözü yerinə yetirmişəm. Baş nazir mənə məlumat verdi ki, nümayəndəliyə
onların xoşuna gələn yer də ayrılıbdır. Ancaq bu əməkdaşlıq daha çox sizin istiqamətinizdə - demokratiya, insan
hüquqları, seçkilər və sair istiqamətində olacaqdır. Bu da o qədər asan sahə deyil. Ancaq hesab edirəm ki, biz
burada çox irəliyə gedirik. Çünki burada silahlı müharibə yoxdur. Burada qanunlar var və bu qanunlara, bir də
ki, beynəlxalq hüquq normalarına riayət edilir.
Mən sizinlə, sizin büronuzla əməkdaşlığımızdan çox məmnunam. Hesab edirəm ki, siz Azərbaycanda
demokratiyanın, insan azadlıqlarının, ümumiyyətlə, bütün demokratik prinsiplərin inkişaf etməsində ölkəmizə
çox dəyərli yardım edirsiniz. Biz sizin tövsiyələrinizdən, təcrübənizdən indiyə qədər çox istifadə etmişik,
gələcəkdə də istifadə edəcəyik. Azərbaycana gəlməyinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Buyurun.
J e r a r Ş t u d m a n: Cənab prezident, çox sağ olun. Bu gün Azərbaycana yenidən qayıtmağımdan mən
şəxsi zövq duyur, Sizinlə bu görüşümdən məmnun olduğumu bildirirəm.
Azərbaycan elə ölkələr sırasındadır ki, ATƏT ilə ölkəniz arasında bizim çox məhsuldar əməkdaşlığımız
mövcuddur. Bu, Sizin səyiniz nəticəsində mümkün olmuşdur. Mən əminəm ki, Azərbaycanda, Bakıda ATƏT-in
nümayəndəliyinin açılması qeyd etdiyim uğurlu əməkdaşlıq istiqamətində növbəti bir addım olacaqdır.
Nümayəndəliyin açılması bizim birgə layihələrimizin həyata keçirilməsinin sürətlənməsində, bu layihələrin
daha yaxından izlənilməsində öz önəmli rolunu oynayacaqdır.
Bu gün mən Azərbaycanda olmağımdan xüsusilə məmnunam. Çünki məlumdur ki, indi sizin parlament
"Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında" qanunvericilik aktını müzakirə etməkdədir. Xatırlayırsınızsa, əvvəllər də
bu qanunun müzakirəsində müəyyən çətinliklər olmuşdu və biz öz təkliflərimizi vermişdik. Hesab edirik ki,
Azərbaycanda seçki ilə əlaqədar elə qanunlar qəbul olunmalıdır, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi elə
müəyyənləşdirilməlidir ki, seçki qanunvericiliyi müxalifət ilə iqtidarın məsuliyyəti bölüşdürməsinə imkan
yaratmış olsun və bu qanunvericilikdə mövcud reallıqlar öz əksini tapmış olsun. Bizdə olan məlumata görə, mən
anlayıram ki, qanun layihəsinin son variantı parlamentə təqdim olunubdur. Biz bu qanun layihəsini irəliyə doğru
atılmış və çox nəzərəçarpacaq dərəcədə böyük addım hesab edirik. Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu qanun
layihəsi beynəlxalq standartlara, ATƏT-in standartlarına tamamilə cavab verir. Ona görə də ümidvaram ki, bu
qanun layihəsi qəbul olunacaqdır. Həmin qanun tam kamil qanun olmasa da, hamını tamamilə razı salmasa da,
ümidvarıq ki, bu qanun qəbul ediləcəkdir.
Mən bu gün səhər həm Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən, həm də bəzi müxalifət partiyaları tərəfindən
tənqidi fikirlərlə də qarşılaşmışam. Amma tərəflər arasında vasitəçilik təcrübəm mənə onu deməyə əsas verir ki,
əgər vasitəçi hər iki tərəfdən eyni dərəcədə tənqidə məruz qalırsa, onda hesab etmək olar ki, o, bu işi düzgün
görmüşdür. Hər halda hesab edirəm ki, bu yeni qanun parlament seçkiləri ilə əlaqədar daha yeni və daha yaxşı
hüquqi əsas yaradacaqdır.
Biz Azərbaycana və ölkənizin rəsmi dairələrinə gələcəkdə də yardım etməyə hazır vəziyyətdə dayanmışıq.
Tezliklə biz başqa bir önəmli qanun üzərində birgə işə başlayacağıq ki, bu da seçkilər haqqında qanundur. Biz
sizə həm yardım göstərəcək və həm də müşahidə edəcəyik ki, bütün seçki komissiyaları əməli fəaliyyət
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göstərsinlər. Biz onların işini də müşahidə edəcəyik.
Cənab prezident, Siz bizimlə razı olarsınız, - hamımız onda maraqlıyıq ki, elə bir sistem formalaşsın və
əməli surətdə həyata keçmiş olsun ki, orada hər iki tərəf öz məsuliyyətini dərk etsin və bu məsuliyyəti həyata
keçirə bilsin.
Hər halda bir daha bildirirəm ki, bu, hökumət tərəfindən çox cəsarətli addımdır və biz hökumət
nümayəndələrinin bu məsələlərin müzakirəsində etdikləri güzəştləri və tutduqları mövqeləri yüksək
qiymətləndiririk. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, müxalifət partiyaları da bizim ekspertlərimizin iştirakı ilə
aparılan müzakirələrə işgüzar və ciddi münasibət göstəriblər. Bütün bunları birlikdə gördükdə hesab edirik ki,
demokratik sistemlərin islahatlarının həyata keçirilməsi istiqamətində ölkəniz çox doğru addım atmışdır.
Bu fürsətdən istifadə edərək həmçinin çox önəmli, mühüm hesab etdiyimiz başqa bir məsələ ilə də
əlaqədar öz təşəkkürlərimizi Sizə bildirmək istəyirik. Bu da Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyəti ilə Azərbaycan
arasında imzalanmış sənəddir. Biz bu sənədi yüksək qiymətləndiririk.
Biz Azərbaycanda demokratik islahatların aparılması, sivil cəmiyyət quruculuğu və uzunmüddətli,
dayanıqlı, etibarlı demokratik cəmiyyət qurulması, demokratiyanın inkişaf etdirilməsi sahəsində
əməkdaşlığımızı bundan sonra da davam etdirmək arzusundayıq.
Fürsətdən istifadə edərək, mən həmçinin regionda mövcud olan münaqişənin aradan qaldırılması üçün
şəxsən Sizin tərəfinizdən göstərilən səylərin müvəffəqiyyətlə başa çatmasını arzuladığımı bildirmək istəyirəm.
Demək istəyirəm, hamı yaxşı anlayır ki, bu sahədəki problem, yəni münaqişədən doğan problem "Mərkəzi
Seçki Komissiyası haqqında" qanunun qəbul olunmasından və ona güzəştin əldə edilməsindən daha çətin və
mürəkkəb bir problemdir. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim işimiz haqqında dediyiniz çox əhəmiyyətli,
dəyərli sözlərə görə, sizin fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Mən sizinlə ötən görüşlərimdə də bildirmişdim, bu
gün də bəyan edirəm ki, Azərbaycan dövləti 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya əsasında demokratiya
yolu ilə getməyi özünün əsas məqsədi hesab edir. Əgər bizim belə fikrimiz, belə istəyimiz, belə arzumuz
olmasaydı, 1995-ci ildə bu Konstitusiyanı qəbul etməzdik. Siz onu da bilirsiniz ki, Konstitusiya Komissiyasının
sədri mən idim. Demək, bu bizim qəlbimizdən gələn fikirlərdir, dövlət quruculuğunda tutduğumuz siyasi yoldur.
Biz bunu edirik ona görə yox ki, kiməsə xoş gəlsin, kimdənsə bir "əla" qiymət alaq, yaxud da ki, "yaxşı" qiymət
alaq. Bunu edirik ona görə ki, biz bu yolu Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsində yeganə yol
hesab edirik.
Başqa gənc, müstəqil dövlətlərdən fərqli olaraq biz bunları Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
mövcud olduğu bir halda, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal altında olduğu, bir milyon azərbaycanlının öz
ölkəsində köçkün, qaçqın vəziyyətinə düşüb çadırlarda yaşadığı bir vaxtda edirik.
Bu, bizim prinsipial mövqeyimizdir. Amma bu, geniş məfhumdur, - bu, parlament seçmək, yaxud da seçki
aparmaq deyildir. Bu, həm plüralizmdir, həm insan azadlığıdır, həm mətbuat azadlığıdır, həm də sosial-iqtisadi
və siyasi islahatların aparılmasıdır.
Ötən beş il ərzində bu sahədə çox iş görmüşük. Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesi çox uğurla irəli
gedir. Böyük islahatlar - iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, sosial islahatlar aparmışıq. Məhz bunların
nəticəsidir ki, Azərbaycan artıq ağır vəziyyətdən çıxıbdır və indi sabit, iqtisadi cəhətdən inkişaf edən dövlətdir.
Əgər bütün bunların hamısını kompleks şəklində, bizim Konstitusiyanın əsasında aparmasaydıq, bunlara nail ola
bilməzdik.
Bu gün biz Avropa Şurasına qəbul olunmaq ərəfəsindəyik və üzərimizə öhdəliklər də götürmüşük. Bu
öhdəlikləri də yerinə yetirəcəyik. Əgər biz bu yolla getmək istəməsəydik, Avropa Şurasına daxil olmaq bizim
nəyimizə lazımdı, - oturardıq, işlərimizi özümüz bildiyimiz kimi aparardıq, bir çox belə problemlərlə
rastlaşmazdıq. Yəni Avropa Şurasına daxil olmaq bizim üçün "bal yemək" deyil, öz üzərimizə yeni öhdəliklər
götürmək deməkdir. Biz bunları dərindən dərk edirik.
Ona görə də həm əməli işlər görürük, həm də ki, irəliyə gedirik. Hər halda, Azərbaycan MDB ölkələri
içərisində sosial-iqtisadi inkişafına görə indi birinci yerlərdə durur. Amma bu ölkələrin heç birinin torpaqlarının
20 faizi işğal altında deyildir, bu ölkələrin heç birinin bir milyon qaçqını yoxdur. Mən dünən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məsləhətçisi olan İordaniya şahzadəsi ilə danışırdım. Onda çox
geniş məlumatlar var - Qafqazda 2 milyon 800 min qaçqın vardır. Bunun bir milyonu Azərbaycandadır.
Siz bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən başqa, Azərbaycan nə qədər gərgin, nə qədər
çətin daxili proseslər də keçiribdir. 1992-ci ilin fevral ayında Azərbaycanda hakimiyyət dəyişibdir. 1993-cü ilin
iyun ayında hakimiyyət yenidən dəyişibdir. Azərbaycanın vətəndaş müharibəsi vəziyyətində olduğu vaxtdan bu
günlər yeddi il keçir. Bu gün iyun ayının 8-dir. Mən 1993-cü il iyun ayının 9-da Naxçıvandan Bakıya gəlmişəm.
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Amma iyunun 8-də hələ Naxçıvanda idim. Bir neçə gün idi ki, mənimlə danışıqlar gedirdi. Məni Bakıya dəvət
edirdilər, mən isə gəlmək istəmirdim. Sadəcə, hesab edirdim ki, mən bir vətəndaş kimi öz xalqım qarşısında
xidmətlərimi göstərmişəm, bundan sonra daha özümü əziyyətə salmamalıyam.
Məni Bakıya dəvət etmək üçün nə qədər adamlar - buranın ağsaqqalları, alimləri, ziyalıları Naxçıvana
gəlmişdilər. O cümlədən, bu gün radikal müxalifətdə duran, Azərbaycanın o vaxtkı başçıları - keçmiş prezident,
keçmiş parlament sədri, keçmiş baş nazir Naxçıvana mənə dəfələrlə zəng etdilər, elçilər göndərdilər, təyyarələr
göndərdilər ki, mən Bakıya gəlim. Nəhayət, iyun ayının 9-da mən Bakıya gəldim. Burada vətəndaş müharibəsi
gördüm. Ona görə də məcbur oldum, iyun ayının 15-də Azərbaycan parlamentinin sədri vəzifəsini öz üzərimə
götürüm. Ondan sonrakı dövr də sizə məlumdur. Burada bir neçə dəfə dövlət çevrilişinə cəhdlər olubdur, terror
hadisələri olubdur.
Mən bunları xatırlayıram ona görə ki, bir daha siz də biləsiniz ki, Azərbaycan MDB-nin başqa
dövlətlərindən tamamilə fərqlidir - onların nə qonşuları ilə müharibəsi olubdur, nə də daxildə dövlət çevrilişinə
bu qədər cəhdlər və vətəndaş müharibəsi olubdur. Amma bu şəraitdə biz əvvəldən - 1993-cü ildə mən prezident
seçiləndən - elan etdim ki, Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir və bizim başqa yolumuz yoxdur.
İndi müxalifət hesab edir ki, "Azərbaycan iqtidarı demokratiya yolu ilə getmir". Bu, onların fikridir. Bizdə
fikir azadlığıdır. Amma Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti belə fikirdə deyildir. Ona görə kim nə istəyir, onu da
deyə bilər. Amma reallıq göz qabağındadır. Biz ölkəmizi məhz bu istiqamətdə apardığımıza görə də sizinlə olan
əməkdaşlığımızı çox yüksək qiymətləndiririk. Demokratik cəmiyyət, demokratik dövlət quraraq hesab etmirik
ki, biz hər şeyi bilirik. Bu, kitabları oxumaqla hasil olan bir şey deyil. Kitablarda yazılanlar ayrıdır, həyat isə
tamam başqa şeydir. Həyat təcrübə ilə bağlıdır: dünya təcrübəsi, Avropa təcrübəsi - bunlar da sizdə
akkumulyasiya olubdur. Ona görə də biz sizinlə əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veririk. Ancaq mən həmişə
demişəm və bu gün də deyirəm: lazımdır ki, bu əməkdaşlıq həm səmimi olsun, həm də bizim işlərimizə daim
obyektiv münasibət göstərilsin.
Əgər biz "dörd" qiymət alırıqsa, "beş" qiymət iddiasında deyilik. İstəyirik ki, bizə layiq olduğumuz "dörd"
qiymət verilsin. Amma "dörd" qiymətə layiq olanda, onun əvəzinə "üç", yaxud "iki" qiymət veriləndə, əlbəttə
ki, biz narazı oluruq.
İndi, Azərbaycanda seçkilər ərəfəsində "Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında" qanun layihəsi barədə sizin
fikirlərinizi mən məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Biz çalışmışıq ki, bu qanun həm demokratik olsun, həm də
müxalifətin seçkilərdə iştirakını təmin etmək üçün onların da tələbləri, fikirləri orada öz əksini tapsın. Ancaq
təəssüf ki, onların iştahaları çox böyükdür. Onlar istəyirlər ki, hər şey arzuladıqları kimi olsun. Bəzən belə çıxır
ki, iqtidar üçün qanun çərçivəsi var, amma müxalifət üçün qanun çərçivəsi yoxdur. Bu da ədalətsizlikdir. Ancaq
siz görürsünüz ki, biz bu çətinlikdən çıxırıq, siz qeyd etdiyiniz kimi, güzəştlərə gedirik. Bu barədə bir az sonra
mən sizinlə danışacağam. Bizim məqsədimiz odur ki, seçki komissiyası haqqında elə bir qanun qəbul edilsin ki,
həmin seçki komissiyası seçkiləri ədalətli, normal həyata keçirə bilsin.
Sizin məsləhətlərinizin də bəzilərini biz qəbul edə bilməmişik. Amma müxalifət sizin məsləhətlərinizin
heç birini qəbul etmək istəmir. Buna görə də onlar özlərinə xüsusi status almaq istəyirlər. Amma mən hesab
edirəm ki, sizin köməyinizlə biz ortaq bir məxrəcə gələ biləcəyik.
Bizim gördüyümüz işlərə verdiyiniz yüksək qiymətə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizi əmin edirəm
ki, biz sizinlə daim əməkdaşlıq edəcəyik. Sizin təcrübənizdən, məsləhətlərinizdən daim istifadə edəcəyik. Sizin
obyektiv münasibətinizə daim ümidlər bəsləyirik.
J e r a r Ş t u d m a n: Cənab prezident, çox sağ olun.
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İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ (EKO-nun) ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ VI ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK
ÜÇÜN İRAN İSLAM RESPUBLİKASINA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA
LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
9 iyun 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə kömək edən bu cür
görüşlərdə iştirakınızı necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən bunu həmişə yaxşı qiymətləndirmişəm. Mən Azərbaycanın nəinki iqtisadi sahədə, bütün
sahələrdə əlaqələrinə kömək edən hər bir görüşü qiymətləndirirəm və belə görüşlərdə Azərbaycanın, xüsusən
Azərbaycan prezidentinin iştirak etməsini də ən vacib məsələlərdən biri hesab edirəm. Ona görə də mən həmişə
belə beynəlxalq, yaxud regional görüşlərə gedirəm və orada Azərbaycanın mövqelərini müdafiə etməyə
çalışıram.
S u a l: Cənab Prezident, EKO təşkilatının işini fəallaşdırmaq üçün Azərbaycanın hansı təklifləri
vardır?
C a v a b: Təklifimi orada deyəcəyəm, eşidərsiniz.
S u a l: Cənab Prezident, Transxəzər qaz kəməri ilə əlaqədar Siz Türkmənistan prezidenti ilə
görüşəcəksinizmi?
C a v a b: Türkmənistan prezidenti ilə yəqin ki, görüşəcəyəm. Ancaq Transxəzər qaz kəməri bizim işimiz
deyildir. Türkmənistan öz qazını Türkiyəyə satmaq istəyir. Azərbaycan burada tranzit ölkəsidir. Ona görə də, ola
bilər, biz bu məsələyə razı olaq və ya razı olmayaq. Amma yenə deyirəm, qazı satan Türkmənistandır, alan da
Türkiyədir. Əgər Türkmənistan satırsa, Türkiyə də alırsa, bizdən xahiş ediblər ki, bu qaz kəmərinin
Azərbaycandan, Xəzər dənizindən keçməsinə razılıq verək, biz də buna razılıq vermişik. Bu onların işidir.
Amma bu məsələ gecikibdir. Bunu kim gecikdirir? Onlar gecikdirirsə, bu onların öz işidir. Azərbaycanın bu
barədə təşəbbüs göstərməyinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma onlar bu məsələni nə vaxt həll etmək istəsələr,
söz vermişik ki, biz bu sahədə əməkdaşlıq edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Mahir Cavadov məsələsinə toxunmusunuz. Bu səfəriniz zamanı onunla bağlı
bir məsələ müzakirə edəcəksinizmi?
C a v a b: Bilirsən, Mahir Cavadov elə bir şəxs, adam deyildir ki, mən onu müzakirə edim. Srağagün mən bu
məsələyə ona görə toxundum ki, 1995-ci ildə Mahir Cavadovla birlikdə Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd
göstərən Avstriya vətəndaşı Kənan Gürəl o vaxt həbs olunmuşdu. Mən onu əfv etdim. Bir müddət deyirdilər ki,
o xəstədir. Sonra Avstriya hökuməti, burada Avstriyanı təmsil edən Almaniya səfiri də bizə bir neçə dəfə
müraciət etmişdi.
Amma ən əsası odur ki, Kənan Gürəl bir neçə dəfə mənə müraciət yazıbdır. Yazıbdır ki, mən səhvimi başa
düşmüşəm, səhv etmişəm, məni bağışlayın. Yəni o, əfv olunmağı barədə bir neçə dəfə müraciət yazıbdır. Mən
də onun müraciətini, eyni zamanda Avstriya hökumətinin öz vətəndaşlarına göstərdiyi münasibəti nəzərə alaraq
onu əfv etdim.
Mən Kənan Gürəli əfv etdikdən sonra Almaniya səfiri ilə görüşümdə dedim ki, görürsünüz, Avstriya kimi
mütərəqqi, demokratik bir ölkə aparıb cinayətkara sığınacaq verdi, amma Azərbaycanın dövlətçiliyinə qəsd
edən, çevrilişə cəhd göstərən, Azərbaycan prezidentinə terror etmək istəyən adamı biz indi burada əfv edirik.
Görün, humanistlik harada daha çoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, ayın 28-də Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulu məsələsinə baxılacaqdır.
Avropa Şurasına qəbul olunmaq Azərbaycana nə verə bilər?
C a v a b: Ay qardaş, ay oğul, biz üç ildir ki, orada namizədik. Üç ildir söhbət gedir ki, biz bu şuraya üzv
qəbul olunaq. Əgər bu bir şey verməyəcəksə, onda biz üç ildir niyə belə can qoyuruq, cəfakeşlik edirik?
Təbiidir ki, bu, Azərbaycana çox şey verəcəkdir. Çünki biz Avropa ölkəsiyik, Avropa qitəsində yerləşirik.
Avropa dəyərləri Azərbaycanda bizim milli-mənəvi dəyərlərimizlə bərabər, necə deyərlər, kök salıbdır. Amma
mən onu da xüsusi bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının öz tarixi, öz milli mədəniyyəti, mentaliteti,
milli-mənəvi dəyərləri vardır. Biz hansısa bir ölkəyə xoş gəlmək üçün bu milli-mənəvi dəyərlərimizdən heç vaxt
imtina edə bilmərik.
Eyni zamanda, dünyada ümumbəşəri dəyərlər vardır. Azərbaycan olaraq biz, xalqımız bu il yox, keçən il yox,
hələ XIX əsrdən ümumbəşəri dəyərlərə tədricən – böyük sürətlə olmasa da – başlamışıq. Artıq XX əsrdə bu
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ümumbəşəri dəyərləri öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə sintez edərək, Azərbaycanda xüsusi bir əxlaqi-mənəvi
dəyərlər forması yaratmışıq.
Biz həm Avropa qitəsindəyik, həm də ümumbəşəri Avropa dəyərlərindən bəhrələnirik, demokratiya, hüquq,
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Ona görə də nə üçün biz bu təşkilatdan kənarda qalaq? Onlar da istəyirlər ki,
biz bu təşkilatda olaq. Çünki onlar istəyirlər ki, bütün Avropanı əhatə etsinlər. Biz də bunu istəyirik. Amma bu
nə verəcək – onu gələcək göstərəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun açılması məsələsini İranda müzakirə
edəcəksinizmi?
C a v a b: Bilirsiniz ki, biz bu məsələni çoxdan qaldırmışıq. Amma nə olacaq – onu deyə bilmərəm.
S u a l: Cənab Prezident, ikitərəfli görüşlərinizdə Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktı
məsələsi barədə müzakirələr aparacaqsınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz ki, mən ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Paktı barədə təklif irəli sürmüşəm. Ondan sonra Türkiyənin prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl də təxminən
bu fikirlərlə əlaqədar səkkiz ölkəyə məktublar göndərmişdi ki, Qafqazda Sülh, Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
Paktı olsun. Biz bunun təşəbbüskarıyıq. Ancaq onu həyata keçirmək bir çox şərtlərdən, birinci növbədə,
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasından asılıdır. Əgər bunlar mümkün
olarsa, Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktını yaratmaq mümkündür.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi məsələsi orada qaldırılacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz ki, biz Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi məsələsini hər yerdə qaldırırıq və
qaldırmalıyıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan təmsilçilərinin, o cümlədən siz jurnalistlərin ən böyük çatışmazlığı
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Ermənistanın təcavüzü altına düşübdür, torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilibdir,
bir milyondan çox azərbaycanlı öz ölkəsindən qaçqın düşübdür, ağır şəraitdə yaşayır, ancaq Azərbaycanın bu
vəziyyəti dünyada hələ indiyə qədər olduğu kimi məlum deyildir. Ermənistan təbliğatı güclüdür, əlbəttə ki,
Ermənistanın imkanları da çoxdur, çünki onların hər yerdə lobbiləri vardır. Amerikada oturan ermənilər hər gün
müzakirə edirlər ki, Dağlıq Qarabağ necə olacaq, Ermənistan necə olacaq? Ermənistanın rəhbərləri bunu heç o
qədər müzakirə etmirlər, amma Amerikada, Fransada, başqa ölkələrdə, elə Moskvada oturan ermənilər bunu
edirlər. Bu münaqişə hələ ki, həll olunmayıbdır, ona görə də bu mövzu çox aktual, vacib mövzudur. Bu
məsələni heç vaxt unutmaq olmaz və kiçikdən böyüyə qədər hamı – jurnalist də, dövlət məmuru da, yaxud
dövlət xadimi də, siyasi xadim də – kim olursa-olsun, bu məsələni hər yerdə, həmişə deməlidir ki, nəhayət,
dünya ictimaiyyəti obyektiv məlumat ala bilsin.
S u a l: Cənab Prezident, İrana nə vaxt rəsmi səfər edəcəksiniz?
C a v a b: Baxaq, görək.
S u a l: Cənab Prezident, İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı məsələ Azərbaycan –
İran münasibətlərində əks olunubmu? Vilayət Quliyev Amerikada səfərdə olarkən bu barədə bəyanat
vermişdi.
C a v a b: Bilirsiniz, Vilayət Quliyev nə deyib – mən bilmirəm. Azərbaycanda bir məsəl var: «Özünə umac
ova bilməyən, başqasına əriştə kəsmək istəyir». Bilirsiniz bunun mənası nədir? Bizim özümüzün, bir milyondan
çox azərbaycanlının hüquqları tapdalanıbdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulması ilə əlaqədar bu dəqiqə
dunyada ən ağır vəziyyətdə olan bir ölkədir.
Biz bu problemlərimizi həll etməliyik. Yoxsa sən istəyirsən burada Filippinin, yaxud da İndoneziyanın
məsələsini həll edəsən. Bəzi adamlar populist fikir söyləyərək deyirlər ki, İranda azərbaycanlıların hüquqları
tapdalanıbdır. Qoy o adamlar gedib desinlər ki, Azərbaycanda azərbaycanlıların hüquqları tapdalanıbdır. Bunlar
kənarda qalıb, başlayıblar ki, orada azərbaycanlıların hüquqları tapdalanıbdır. İranda bizdən sayca bir neçə dəfə çox
azərbaycanlı var və orada azərbaycanlılar dövlətdə, parlamentdə, hökumətdə təmsil olunublar. Özləri bilirlər ki,
onların hüquqları tapdalanıb, yaxud tapdalanmayıbdır və necə bilirlər, o cür də hərəkət etməlidirlər. Biz başqa
ölkənin işinə qarışmamalıyıq. Bizim də ölkənin işinə heç kəs qarışmamalıdır. Biz İranın daxili işinə qarışmamalıyıq. Biz İranla dostluq, əməkdaşlıq münasibətləri yaratmalıyıq.
Lazımi qədər təfəkkürü olmayan bəzi adamlar öz şəxsi populist niyyətlərinə görə bu işdə Azərbaycana zərbə
vururlar. Sən də bu sualı verməklə onu göstərirsən. Gəl sən də, mən də, hamımız yığışaq, müstəqil
Azərbaycanda olan azərbaycanlıların hüquqlarını qoruyaq və ölkəmizi bu ağır vəziyyətdən çıxaraq. Yoxsa, öz
ölkən ağır vəziyyətdədir, düşmüsən ki, Təbrizdə nə var, nə bilim, Ərdəbildə nə var. Bu onların öz işidir.
J u r n a l i s t: Xarici İşlər naziri belə bəyanat vermişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xarici İşlər naziri əgər bunu deyibsə, düz deməyibdir.
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S u a l: Cənab Prezident, bu səfər zamanı neft və qaz sahəsində əməkdaşlıq barədə bir məsələ
müzakirə ediləcəkmi?
C a v a b: Nə olacağını bilmirəm. Sağ olun.
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İRANIN KOOPERASİYA NAZİRİ, İQTİSADİ, TİCARƏT VƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ
İRAN – AZƏRBAYCAN DÖVLƏTLƏRARASI MÜŞTƏRƏK KOMİSSİYASININ HƏMSƏDRİ
MORTEZA HACI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
9 iyun 2000-ci il
Tehran,
Mehrabad hava limanı
M o r t e z a H a c ı: Cənab Prezident, ölkəmizə xoş gəlmisiniz! Sizi görməyimizdən çox şadıq və
özümüzə gözaydınlığı veririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də çox məmnunam. Gəlmişəm və sizinlə yenidən
görüşürük.
M o r t e z a H a c ı: Allaha çox şükür! Səfəriniz rahat keçəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada rahatdır. Elə bir narahatlıq yoxdur.
M o r t e z a H a c ı: İnşallah, burada olduğunuz vaxt Sizin üçün rahat, xatirəli və yaddaqalan olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, mən də belə düşünürəm.
M o r t e z a H a c ı: Arzu edirəm ki, burada daha çox qalasınız. Sizinlə bir yerdə olmaq çox şərəflidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sonra İrana rəsmi səfərə gələcəyəm, burada çox qalacağam.
M o r t e z a H a c ı: Biz bu səfəri çoxdan gözləyirik. İrana səfərinizin böyük əhəmiyyəti vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə mən də çoxdan gözləyirdim.
M o r t e z a H a c ı: Mənə belə söyləyirlər ki, Siz İrana sentyabrda rəsmi səfərə gələcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
M o r t e z a H a c ı: Cənab Prezident, Sizə bir daha «xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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TEHRANIN MEHRABAD HAVA LİMANINDA İRAN TELEVİZİYASINA QISA
MÜSAHİBƏSİ
9 iyun 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, Siz EKO üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının VI zirvə
toplantısına xoş gəlmisiniz! EKO-nun zirvə görüşündə iştirak edən dövlətlərə və Xəzər dənizi ətrafında
yaşayan xalqlara ürək sözünüz nədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən birinci növbədə İran xalqına, İran vətəndaşlarına səmimi salamlarımı yetirirəm,
dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm. İran hökumətinə, İran dövlətinə də öz dərin ehtiramımı bildirirəm.
Bura gələn ölkələr müsəlman ölkələridir. Ona görə də bütün müsəlmanlara da öz hörmətimi bildirirəm və
hamısına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram. Arzulayıram ki, İslam Birliyi daha da güclü olsun, daha da
möhkəm olsun.
EKO təşkilatında iştirak edənlərin çoxu Xəzəryanı ölkələrdir. Rusiyadan başqa, beş Xəzəryanı ölkədən dördü
burada təmsil olunur. Ona görə də mən Xəzəryanı ölkələrə arzulayıram ki, onlar daha da sıx, səmimi və
mehriban əməkdaşlıq etsinlər.
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PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI PƏRVİZ
MÜŞƏRRƏFİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
9 iyun 2000-ci il
Tehran,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi, Pakistan hökumətinin başçısını səmimi-qəlbdən salamlayıram, xoş gördük.
P ə r v i z M ü ş ə r r ə f: Cənab Prezident, Sizə çox təşəkkür edirəm. Sizinlə görüşməkdən məmnunluq
duyduğumu bildirirəm. Biz Azərbaycan ilə daha sıx münasibətlər qurmaq, əməkdaşlığımızı daha da
genişləndirmək əzmindəyik və Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın
mövqeyini tamamilə dəstəkləyirik.
Cənab Prezident, Kəşmir məsələsində Pakistana daim dəstək verdiyinizə görə öz növbəmizdə biz də Sizə
təşəkkürümüzü bildiririk.
Mənimlə görüşmək üçün vaxt ayırdığınıza görə Sizə bir daha minnətdarlıq edirəm. Mən Sizinlə çox
məhsuldar bir görüş keçirmək və danışıqlar aparmaq arzusundayam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Mən də sizinlə görüşməyimdən çox
məmnunam.
Pakistan ilə Azərbaycan arasında çox yaxşı dostluq əlaqələri vardır. Pakistan bizim üçün dost bir ölkədir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman respublikamızın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri
də Pakistan olmuşdur.
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar bəyanatınıza görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bu münaqişə başlayandan Pakistan Azərbaycanı həmişə dəstəkləyibdir. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Biz də
Kəşmir problemi ilə əlaqədar sizi həmişə dəstəkləmişik və bu gün də dəstəkləyirik.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan–Pakistan əlaqələri ötən illərdə xeyli inkişaf edibdir. Pakistanın Azərbaycanda,
Azərbaycanın isə Pakistanda səfirliyi vardır. Mən sizin ölkənizdə rəsmi ziyarətdə olmuşam. Sizin ölkənin
keçmiş prezidenti Faruq Leqari isə vaxtilə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdi. Yəni belə yüksək səviyyədə
görüşlərimiz olubdur. İndi sizinlə, Pakistanın hökumət başçısı ilə yenidən görüşmək mənim üçün çox xoşdur.
Hesab edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız bundan sonra daha da sürətlə inkişaf etməlidir.
Bilirsiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuş, bir
milyondan çox vətəndaşımız öz yerindən-yurdundan silah gücünə zorla çıxarılmışdır. Təcavüzkar Ermənistanın dünya
ictimaiyyətinin tələblərinə, ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan biri olan BMT-nin qətnamələrinə məhəl qoymadığını
da bildirirəm.
P ə r v i z M ü ş ə r r ə f: Mən də Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün cinayət olduğunu bildirirəm. Biz
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ üzərində suverenliyini tanıyırıq.
***
Görüşdən sonra Pakistan İslam Respublikası İcra Hakimiyyətinin başçısı Pərviz Müşərrəfin jurnalistlərin
suallarına cavabı
S u a l: Cənab Müşərrəf, Azərbaycan barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: İstərdim sizinlə türk dilində danışım, amma türkcə o qədər də yaxşı danışa bilmirəm.
Azərbaycanın problemləri barədə bizim məlumatımız vardır. Biz Azərbaycanla birik, Pakistan Azərbaycanı
özünə qardaş sayır.
S u a l: Siz həmişə Azərbaycanla əlaqələrə can atırsınız, amma iş adamlarınız bizim ölkəyə az gəlirlər.
Bu nə ilə əlaqədardır?
C a v a b: Mən prezident Heydər Əliyev ilə bu barədə söhbət etdim. Şübhəsiz, mən bu məsələlərə bir daha
qayıdacağam və Azərbaycan ilə Pakistan arasındakı əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirəcəyəm.
Hesab edirəm ki, siyasi və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq olarsa, bundan daha səmərəli istifadə etmək
mümkündür.
Həm Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, həm də Kəşmir məsələsində bizim
mövqelərimiz eynidir. Ona görə də hesab edirəm ki, iqtisadi sahədə də əməkdaşlığımızı artırmaq və daha sıx
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təmaslar qurmaq üçün heç bir maneə yoxdur. Biz bunu inkişaf etdirməliyik.
S u a l: Bir vaxt Azərbaycan neftinin İran vasitəsilə Pakistana ötürülməsinə dair layihə var idi. Bu layihə
ilə bağlı danışıqlar apardınızmı?
C a v a b: Səmimi deyim ki, bu barədə söhbətimiz olmadı. Amma mən bu imkanların araşdırılmasını istərdim.
Azərbaycan ilə Pakisan arasında neft və qaz sahəsində əlaqələrin daha da genişləndirilməsini istərdim.
S u a l: Ermənistana müəyyən təzyiqlər göstərməyə Pakistanın imkanı varmı?
C a v a b: Sizə səmimi cavab verim ki, Ermənistanla bizim elə bir münasibətimiz yoxdur və onlara təzyiq
imkanlarımız azdır. Bundan əlavə, biz tamamilə Azərbaycanın tərəfindəyik. Ona görə mən yalnız arzu edərdim
bizdə əlavə imkanlar olsun ki, sizin dediyiniz kimi, Ermənistana təzyiq göstərə bilək.
S u a l: Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq mümkündürmü?
C a v a b: Hər zaman mümkündür. Azərbaycan bizim qardaşımızdır. Məhz ona görə də biz Azərbaycan ilə
mütləq bütün sahələrdə əməkdaşlıq edib daha da yaxınlaşmaq arzusundayıq.
S u a l: Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Azərbaycan Prezidenti böyük liderdir. Mən onunla görüşməkdən, tanış olmaqdan məmnun qaldım,
onunla fikir mübadiləsi aparmağa şad oldum. O, Azərbaycanın qarşılaşdığı problemləri tam təfərrüatı ilə mənə
izah etdi, anlatdı. Xüsusilə, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar məndə dolğun
təsəvvür yaratdı. Mən prezidenti əmin etdim ki, biz Azərbaycanla əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik və bütün
siyasi məsələlərdə Azərbaycanı dəstəkləyəcəyik.
S u a l: Siz Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə, yoxsa hərbi yolla
həllini mümkün hesab edirsiniz?
C a v a b: Mən bu barədə şərh etmək istəmirəm. Bu, Azərbaycanın seçimidir. Lakin biz Azərbaycanla birik.
Çünki həm hüquq normaları, həm də ədalət Azərbaycanın tərəfindədir.
S u a l: Rusiya Pakistanı Çeçenistana yardım göstərməkdə ittiham edir. Bu barədə sizin fikriniz
necədir?
C a v a b: Rəsmi səviyyədə heç bir dəstək yoxdur. Pakistan Çeçenistana yardım göstərmir. Biz dünyanın hər
yerində insan haqlarının pozulmasına qarşı çıxırıq. Şübhəsiz ki, hər iki tərəfdən insanların tələf olması, orada
zərərli hadisələrin baş verməsi bizi narahat edir. Ona görə də Pakistan münaqişədə iştirak edən bütün tərəfləri, o
cümlədən Rusiyanı bu məsələni siyasi yolla həll etməyə çağırır.
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ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İSLAM KƏRİMOV İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
9 iyun 2000-ci il
Tehran,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev İran İslam Respublikasında işgüzar səfəri zamanı
iyunun 9-da Özbəkistan Respublikasının prezidenti İslam Kərimov ilə görüşmüşdür.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev prezident İslam Kərimovu səmimiyyətlə salamladı, onunla şəxsi dostluq
münasibətlərinin olduğunu nəzərə çarpdırdı, Özbəkistan ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin sürətlə inkişaf
etməsini müsbət qiymətləndirdi.
Respublikamızın rəhbərinə təşəkkürünü bildirən, ölkələrimizin əməkdaşlığının daha da genişlənməsində və
möhkəmlənməsində dövlətimizin başçısının böyük rolu olduğunu qeyd edən prezident İslam Kərimov prezident
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin regionun bütün ölkələri üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı. O,
prezident Heydər Əliyevə xüsusi hörmət və ehtiram bəslədiyini söyləyərək, bütün beynəlxalq və regional
təşkilatlarda Azərbaycanın ədalətli mövqeyini bundan sonra da dəstəkləyəcəklərini bildirdi. Mühüm coğrafistrateji ərazidə yerləşən Azərbaycanın tarixi İpək yolunun bərpası sahəsindəki fəaliyyətini dəyərləndirən
prezident İslam Kərimov dedi ki, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi, xarici investisiyanın respublikaya cəlb olunması
və digər sahələrdə prezident Heydər Əliyevin gördüyü tarixi işlər yaxın gələcəkdə Azərbaycanı dünya
miqyasında nüfuzlu bir ölkəyə çevirəcəkdir.
Prezident Heydər Əliyev səmimi sözlərə görə dost ölkənin rəhbərinə dərin minnətdarlığını bildirdi,
respublikamızda həyata keçirilən islahatlardan, Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün aparılan danışıqlardan ətraflı bəhs etdi.
GUÖAM çərçivəsində əlaqələrin perspektivlərini müzakirə edən dövlət başçıları bu təşkilat daxilində
əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirdilər.
EKO çərçivəsində və digər beynəlxalq təşkilatlarda da birgə əməkdaşlığın faydalı olacağına inam
bəslədiklərini söyləyən prezidentlərin fikrincə, xalqlarımız və ölkələrimiz arasında mövcud olan tarixi, mədəni
əlaqələr müstəqil dövlətlərimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırır, bütün sahələrdə əməkdaşlığın güclənməsinə
əsaslı zəmin yaradır.
Səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən görüşdə tərəfləri maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə
də fikir mübadiləsi aparıldı.
***
Görüşdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun
jurnalistlərin suallarına cavabı
S u a l: Son vaxtlar GUÖAM xətti ilə görüşlər azalmışdır. Bu nə ilə bağlıdır?
İ s l a m K ə r i m o v: Zənnimcə, belə qənaət üçün heç bir əsas yoxdur. GUÖAM ən əvvəl iqtisadi
əlaqələri, ilk öncə, kommunikasiya əlaqələrini genişləndirmək, möhkəmlətmək, inkişaf etdirmək məqsədi
daşıyan təşkilat kimi yaradılmışdır. Allah Azərbaycanı elə bir mövqedə yerləşdirib ki, o, sadəcə, nəinki bütün
kommunikasiyaları birləşdirir, həm də Şərqlə Qərbi birləşdirir. Odur ki, kimlərsə Mərkəzi Asiya ilə münasibətlərə malik olmaq istəsə, fərqi yoxdur, onlar bizə müraciət etməyə və ya Bakı vasitəsilə bizimlə əlaqə yaratmağa məcburdurlar. Bu mənada obyektiv surətdə şərait elədir ki, nə rəhbərin, nə də ictimaiyyətin iradəsindən
asılı olmayaraq, biz həmin sırf coğrafi-siyasi, coğrafi münasibətləri hansısa daim işləyən əlaqələr formasında
təşkil etməyə, üstəlik, normallaşdırmağa borcluyuq.
Ona görə də GUÖAM barədə söhbət gedəndə, mən, təəssüflər olsun, sizə açıqca deməliyəm ki, GUÖAM-ı
möhkəmlətməkdənsə, onun haqqında daha çox danışırlar. Ona görə ki, Özbəkistanın GUÖAM-ın tərkibinə daxil
olması haqqında biz hələ Vaşinqtonda sənəd imzalayarkən belə bir fikir irəli sürülmüşdü ki, GUÖAM hansı
təşkilat formalarına malikdir? Siz Heydər Əliyeviçdən soruşsanız, o da sizə deməyəcəkdir. GUÖAM-ın
fəaliyyətini təmin edə biləcək təşkilat strukturu əslində heç cür formalaşdırılmayıb. Hər şey elə qurulmuşdur ki,
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kimsə təşəbbüs göstərir, təşkilatın üzvü olan dövlətlər sırasından kimlərsə, bax, bu təşəbbüs əsasında toplaşırlar.
Bütün bu cür beynəlxalq strukturlarda qəbul edildiyi kimi, hətta katiblik və ya hansısa daimi fəaliyyət göstərən
icraiyyə komitəsi də yoxdur. Ona görə də bunun səbəbi barədə sual və başqa suallar veriləndə, mən əks sual
verərdim: Bəs, GUÖAM hansısa bir dövlətlərarası struktur kimi təşkil ediləcək, yoxsa sözdə mövcud olacaq?
Ən başlıcası, bu təşkilatın əsas məqsəd və vəzifələrini, perspektiv vəzifələrini müəyyənləşdirəcək hansısa
nizamnamə sənədlərini qəbul etmək lazımdır. Odur ki, əgər öz sualınızı mənə verirsinizsə, sizə deməliyəm ki,
Özbəkistanın bu təşkilatdan yayınması və ya özünü kənara çəkməsi barədə söhbət üçün heç bir əsas görmürəm.
Hiss edirəm ki, sualınıza cavab verdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən İslam Əbdüqəniyeviçin dediklərinin hamısını təsdiqləyirəm.
İ s l a m K ə r i m o v: Siz hətta əlavə də edə bilərsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz elə müfəssəl danışdınız ki, əlavə etmək mənim üçün çətindir. Vaxtı çox almaq
istəmirəm, sizin dedikləriniz hamısı doğrudur. Prezident İslam Kərimovun dediyi kimi, GUÖAM məhz həmin
məqsəd üçün yaradılmış təşkilatdır. Amma təəssüf ki, biz hələ təşkilatlana bilməmişik. Bununla bərabər,
hamının təşkilatlanmaq və işi təsadüfdən-təsadüfə, kimsə təşəbbüs göstərəndə deyil, planlı surətdə aparmaq
üçün katiblik və ya icra orqanı şəklində həqiqətən daim fəaliyyət göstərən orqan yaratmaq arzusu var. Mənə elə
gəlir ki, bu bizim, necə deyərlər, ümumi problemimizdir və hesab edirəm ki, – prezident Kərimovun dediklərini
mən də təsdiqləyirəm – bunun üçün əlavə tədbirlər görməliyik.
S u a l: Cənab Heydər Əliyev, biz tarixə varmamalıyıq. Lakin 1992-ci ildə Azərbaycanla Özbəkistan
arasında münasibətlər yaxşı deyildi. Heydər Əliyeviç hakimiyyətə gələn kimi Özbəkistanla Azərbaycan
arasında çox yaxşı münasibətlər yarandı. İstərdim deyəsiniz ki, sizin aranızda yaxşı münasibətlər var.
Sizi nə kimi səciyyəvi xüsusiyyətlər yaxınlaşdırır?
İ s l a m K ə r i m o v: Deyərdim ki, siz nəinki, sadəcə olaraq, çox tutumlu sual verdiniz, həm də elə bir
sual verdiniz ki, o, təkcə azərbaycanlıların deyil, özbəklərin də fikirlərində, şüurlarında həmişə dolanmalıdır.
Təəssüf ki, biz hamımız adi işlərlə, gündəlik problemlərlə, ən əvvəl məişət problemləri ilə məşğul olaraq, ən
yaxın – dünənki günümüzü unuduruq. Siz, həqiqətən, haqlısınız – əgər 91-ci, 92-ci, 93-cü illərdən danışsaq,
onda görərik, iş elə gətirmişdi ki, sizə məlum olan Elçibəyin – bu gün onu Türkiyədə çox yaxşı qəbul edirlər, bu
bizə qətiyyən aydın deyil, mən bunu da demək istəyirəm, bilmirəm, kiminsə xoşuna gələcək, kiminsə xoşuna
gəlməyəcəkdir, lakin bu mənə, sadəcə olaraq təəccüblü görünür – rəhbərliyi altında Azərbaycan bir vaxtlar çox
şeylər etmişdir. Mən onun siyasətindən danışmaq istəmirəm, onun Azərbaycan üçün siyasətini qiymətləndirmək
fikrindən uzağam. Əlbəttə, əgər o hansısa bir partiya, yaxud hansısa bir hərəkata rəhbərlik edirsə, deməli, onun
Azərbaycanda öz tərəfdarları var, onun yolu ilə gedənlər də var.
Lakin Özbəkistan barəsində elə hərəkətlərə yol verilmişdi, yaxud hər halda, elə hallar olmuşdu ki, bunlar bizi
– Özbəkistanı Azərbaycandan əslində uzaqlaşmağa vadar edirdi. Bu faktdır və ondan heç yana qaça bilməzsən.
Bu, dünənki tariximizdir. Bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan hökumətinin, ümumiyyətlə, sizə məlum olan
Elçibəyin başçılıq etdiyi Azərbaycan rəhbərliyinin hərəkətlərinin səbəbləri bizə qətiyyən aydın deyildi. Sadəcə
olaraq, başa düşmək çətin idi ki, o nəyə əsaslanır, onun nə kimi prinsipləri var, ümumiyyətlə, nə istəyir. Bir
daha deyirəm, mən təfsilata varmaq istəmirəm, onun Azərbaycan tarixində nə kimi iz qoymasından danışmaq
istəmirəm, bu mənə aid məsələ deyildir, yalnız fikrimi Özbəkistan və Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətləri
barədə sualınız üzərində cəmləşdirərək, sizin sözlərinizi təsdiqləmək istəyirəm. Bəli, bu olmuşdur.
Heydər Əliyev gələndən sonra da, açığını deyəcəyəm, bizdə nəinki, sadəcə olaraq, yadlaşma, həm də inciklik
vəziyyəti davam edirdi. İki pambıqçılıq respublikası olan biz bu qədər oxşar xüsusiyyətlərimiz, təkcə tarixi
yaxınlığımız deyil, həm də hər cəhətdən yaxınlığımız və qohumluğumuz olduğu halda, bizə yaxın, doğma xalq
olduğu halda nə üçün Azərbaycan birdən-birə hər şey etməyə başladı ki, qarşıdurma, sadəcə, ziddiyyətlər deyil,
məhz qarşıdurma yaratsın.
Bizdə inciklik hissi vardı. Qoy Heydər Əliyeviç inciməsin, onu hələ çox-çox illər əvvəl tanımağıma, uzun
müddət mənə əl uzatmasına baxmayaraq, mən uzun zaman özümü Azərbaycana gəlməyə məcbur edə bilmədim,
çünki bu hisslər məndə qalmaqda idi. Aydın deyil, o illərdə belə şeyə nə üçün yol verilmişdi.
Lakin buna baxmayaraq, Heydər Əliyevin xidmətini qeyd etməliyəm. O, qətiyyətli adamdır, əzmkar
adamdır, Azərbaycanın mənafeyi onun üçün hər şeydən vacibdir. Mən bunu bir dəfə demişəm və bir daha təkrar
etmək istəyirəm. Azərbaycan xalqının rifahı, xoşbəxtliyi, əmin-amanlığı onun üçün hər şeydən irəlidir. Gərək
ki, bunu siz, xalq, Azərbaycanın nümayəndələri məndən yaxşı bilirsiniz. Kim bunu bilmirsə, qoy ən yaxın
tariximizə bir daha nəzər salsın və müqayisə etsin. Ona görə demək istəyirəm: bu gün özbək və Azərbaycan
xalqlarının, dövlətlərimizin, ən başlıcası isə, biz rəhbərlərin dostluğu büsbütün Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
xidmətidir. Bu gün sizdə bəzi hadisələr baş verir, müxtəlif çıxışlar olur və biz onların barəsində eşidirik, bunlar
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dövlətin, demokratiyanın təşəkkülü və digər proseslərin getdiyi dövrdə normal hallardır. Ona görə də, zənnimcə
xalq daim başa düşür, elə çərçivələr var ki, ondan kənara çıxmaq olmaz. Bütün bunlarla belə, mən sadəcə olaraq
demək istəyirəm ki, gərək ayıq olasan, 92-ci ilin Azərbaycanına nəzər salasan və nəinki bugünkü, həm də
sabahkı Azərbaycana baxasan.
Bu baxımdan mən ürəkdən həsəd aparıram, o mənada həsəd aparıram ki, Azərbaycanın sabahkı gününə
nəzər salsaq, görərik ki, onun nə qədər yaxşı perspektivləri var. Nə qədər müqavilələr imzalanıb və şübhəsiz ki,
onlar Azərbaycan iqtisadiyyatının çox sürətli inkişafını təmin etməli və Azərbaycanı firavan dövlətlər sırasına
çıxarmalıdır. Mən çox da təmtəraqlı ifadələr işlətmirəm, lakin bu gün Azərbaycandakı problemləri də məhz
Azərbaycana artıq gəlməkdə olan sərmayələr həll edəcəkdir. Lakin ən başlıcası isə, əminəm ki, bu gün Azərbaycan çox zəngin dövlətlərin, çox güclü dövlətlərin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də mən Azərbaycanın bu
potensialına və sabahkı gününə həsəd aparmaya bilmərəm. Sualınıza cavab verərək bunları demək istəyirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu barədə bir neçə kəlmə deməyə bilmərəm, çünki sual verildi və
prezident İslam Kərimov ətraflı cavab verdi. Mən deməliyəm ki, Azərbaycana məhz elə münasibət göstərmək
üçün Özbəkistanın, onun prezidentinin tam əsası vardı. Bu, o vaxtlar, 91-ci, 93-cü illərdə baş vermişdir.
Bilirsiniz, xalqlar əsrlər boyu dostluq edirlər, bu dostluğu möhkəmlətmək də olar, uzun illər, onilliklər
ərzində yaranmış bu dostluğu hansısa düşünülməmiş hərəkətlərlə və ya hansısa səhvlərlə, yaxud, çox güman,
qərəzli, anlaşılmaz addımlarla pozmaq, ona ləkə salmaq, bəlkə də hətta Azərbaycanla Özbəkistan arasında
münasibətlərin o vaxtkı vəziyyətinə gətirib çıxarmaq da olar.
Ancaq demək olar, Elçibəyin kimliyi hamıya bəllidir. O, məsələn, təkcə Özbəkistan barəsində deyil, başqa
ölkələr barəsində də belə hərəkət edirdi. Dövlət fəaliyyəti sahəsində təcrübəsi, biliyi ilə yox, təsadüfən prezident
olaraq Azərbaycanı vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxarmışdı. Azərbaycanlılar buradadırlar, nəinki
azərbaycanlılar, Özbəkistan nümayəndələri də bilirlər ki, ölkə vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxmışdı. Bu
müharibə başlayanda və o öz həyatı üçün təhlükə hiss etdikdə Bakıdan xəlvəti qaçıb getdi və doğulduğu dağ
kəndində dörd il gizləndi. Azərbaycanda vəziyyət sabitləşdikdə isə o, dağlardan enib yenidən fəaliyyətə başladı.
Bax, o belə adamdır. Əgər sən prezidentsənsə və vətəndaş müharibəsi başlayıbsa və buna təqsirkar sənsənsə,
bunun üçün məsuliyyət daşımalısan. Sən xalqla birlikdə olmalısan, prezident vəzifəsini tutaraq fərarilik
etməməlisən. Görünür, dünyada belə nümunə tapmaq hələ çətindir. Buna görə də o, nəinki Özbəkistanla
Azərbaycan arasında münasibətlərə ziyan vurmuşdur, həm də öz adamları, öz dəstəsi ilə Azərbaycanın iqtisadiyyatına da, ictimai-siyasi həyatına da çox böyük ziyan vurmuşdur. Onun vurduğu bu ziyanın nəticələrini ləğv
etmək üçün biz bir çox işlər işləməli olduq. Mən prezident olduqda isə, əlbəttə, Özbəkistanla Azərbaycan
arasında bu cür münasibətləri təsəvvür etmək çətin idi. Ona görə də bu mənada İslam Kərimovu başa düşürdüm.
Mən hesab edirəm ki, o haqlı idi. Çünki bu dövrlərdə Özbəkistanla Azərbaycan arasında mövcud olmuş
münasibətləri birdən-birə bir nəfər o dərəcədə korlamışdı ki, etimadsızlıq hissləri yaranmışdı. Buna görə də
İslam Kərimov haqlı idi.
Mənim vəzifəm isə bu münasibətləri bərpa etməkdən və əvvəlki səviyyəyə qaldırmaqdan ibarət idi.
Gördüyünüz kimi, indi xalqlarımız arasında, dövlətlərimiz arasında və iki prezident arasında gözəl münasibətlər
var. Siz hamınız bilməlisiniz ki, dövlətlərin liderlərindən çox şey asılıdır. Demokratiya da gərəkdir, qalan hər
şey də. Amma bir dövlət üçün layiqli lider lazımdır və şəxsiyyət lazımdır. Bax, Özbəkistanda şəxsiyyət, lider
İslam Kərimovdur.
Mən nə üçün istəyirdim ki, münasibətlərimiz bərpa edilsin? Əvvəla, ona görə ki, Özbəkistanla Azərbaycan
arasında 91–93-cü illərdə olmuş münasibətlərin qalması mənim üçün məqbul deyildi. İkinci isə, bilirdim,
Moskvadan Özbəkistana çox böyük hücumlar edilən və əslində xalqı gözdən salmağa, respublikanı nüfuzdan
salmağa cəhdlər göstərilən o ağır şəraitdə İslam Kərimov ayağa qalxdı və hər şeyə – hələ Sovetlər İttifaqı
dövründə baş vermiş bütün ədalətsizliyə qarşı çıxdı və mərdlik nümayiş etdirdi və bu mərdlik qarşısında hamı geri
çəkildi.
Buna görə də o, Sovetlər İttifaqı dövründə də Özbəkistanı ağır vəziyyətdən əslində xilas etmiş bir şəxsiyyətdir
– mən o zaman Moskvada yaşayır və işləyirdim, Sovetlər İttifaqının mərkəzi hökuməti tərəfindən Özbəkistana
qarşı, başa düşürsünüzmü, xalqa qarşı nələr edildiyini bilirdim. Xalq əslində gözümçıxdıya salınmışdı.
Bu, əslində soyqırımı idi. Mən bunu Özbəkistanda çıxış edərkən demişdim və bu gün də ürək ağrısı ilə xatırlayıram. Siyasi Büronun üzvü olaraq mən Siyasi Büronun iclaslarına gəlirdim, iclaslar məhdud dairədə, 10–11
adamın iştirakı ilə qapalı şəkildə keçirilirdi və Qorbaçov günaşırı məsələ qaldırırdı: Özbəkistanda filankəs
rüşvətxordur, Özbəkistanda korrupsiya var və sair. Liqaçov isə hər dəfə siyahı çıxararaq deyirdi ki, Ryazandan,
Bryanskdan, Oryoldan, Tambovdan, Yaroslavdan 20 nəfər – raykomların adi təlimatçıları və ya icraiyyə
komitələrinin işçiləri var, rayonların, şəhərlərin və vilayətlərin rəhbəri vəzifəsinə göndərirlər.
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Özbəkistan bax, belə ağır vəziyyətdə idi. Təəssüf ki, Rəşidovun vəfatından sonra rəhbərliyə gəlmiş şəxslər
buna nəinki mane ola bilmədilər, hətta kömək edirdilər. Bir nəfər, iki nəfər – onların familiyaları məlumdur.
Nəhayət, öz xalqını müdafiə etməyə qadir olan bir insan meydana çıxdı. O indi də, ağır şəraitdə öz xalqının
müdafiəsində möhkəm dayanmışdır. Vəziyyət ağırdır, hər halda, Orta Asiyanın cənubunda baş verən hadisələr
hamıya məlumdur.
Ona görə də, əlbəttə, bir azərbaycanlı kimi, Azərbaycan xalqının nümayəndəsi kimi, mən özbək xalqına da
və bu insana, şəxsiyyətə də xoş hisslər bəsləmişəm və bəsləyirəm.
İ s l a m K ə r i m o v: Sağ olun. *

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin iyunun 9-da Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov İranın
Kooperasiya naziri, iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələr üzrə İran-Azərbaycan dövlətlərarası müştərək komissiyasının
həmsədri Morteza Hacı, İranın Kənd Təsərrüfatı naziri İsa Kələntəri və Tikinti, Şəhərsalma naziri Əli Əbdüləlizadə ilə də
görüşü olmuşdur.
Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşlərdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi,
dövlətlərarası müştərək komissiyanın fəaliyyətinin gücləndirilməsi və bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi
aparıldı.
*
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İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ (EKO-nun) ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ VI ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
10 iyun 2000-ci il
Tehran,
«Hafiziyyə» kompleksi
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli dövlət və hökumət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
İcazə verin, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin başçılarının şəxsində VI zirvə
görüşünün bütün iştirakçılarını, eləcə də bugünkü görüşdə iştirak edən bir sıra nüfuzlu təşkilatların nümayəndələrini salamlayım.
Mən səmimi qəbula, bizim nümayəndə heyətinə göstərilən xoş münasibətə və qonaqpərvərliyə, sammitin
işinin konstruktiv və səmərəli olması üçün yaradılmış şəraitə görə İran İslam Respublikasının prezidenti zatialiləri cənab Seyid Məhəmməd Xatəmiyə və İran İslam Respublikasının hökumətinə təşəkkür edirəm.
Zati-aliləri!
Bu gün bütün fəaliyyət sahələrində qloballaşma prosesinin müdaxilə etdiyi bir vaxtda ayrı-ayrı ölkələrin
qarşılıqlı əlaqələr qurmadan inkişafını təsəvvür etmək çətindir. Ona görə də, fikrimcə, qloballaşma və qarşılıqlı
əlaqə şəraitində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının inkişafında mühüm amil böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər:
birincisi, hər bir ölkənin inkişafı üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının rolunun güclənməsi; ikincisi, İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə digər beynəlxalq və regional təşkilatlar arasında daha sıx və qarşılıqlı faydalı əlaqələrin
qurulması zərurətdir.
Bunları nəzərə alaraq, ölkələrimiz həm İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində qurulan münasibətlərin
səmərəliliyinin artırılmasına, həm də müxtəlif beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlığın dərinləşməsinə
çalışmalıdırlar.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bir sıra beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən maliyyə təşkilatları ilə
getdikcə inkişaf edən əlaqələrini yalnız alqışlamaq olar. Xüsusilə də onun Beynəlxalq Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, BMT-nin Asiya və Sakit Okean üzrə İqtisadi və
Sosial Komissiyası, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT-nin Narkotik Vasitələrə
Nəzarət üzrə Proqramı və s. bu kimi qurumlarla əməkdaşlığı bizim regionun iqtisadi və geosiyasi əhəmiyyətinin artmasını təsdiq edir. Bu həm də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən geniş miqyaslı işlərin həyata
keçirildiyini göstərir.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin inkişafı məsələsi ilə bağlı qeyd
etmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu işə öz töhfəsini verməyə hazırdır. Xüsusilə də biz üzv dövlət kimi, İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulması sahəsində öz köməyimizi göstərə bilərik. Bu məqsədlə hər iki təşkilatın baş katiblərinin Bakıda görüşünün
keçirilməsini təklif edirik. Hesab edirəm ki, belə bir görüş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının gələcək əməkdaşlığı üçün ilkin zəmin yarada bilər.
Zati-aliləri!
Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsində və bu təşkilat çərçivəsində həyata keçirilən mühüm iqtisadi layihələrdə, o cümlədən
nəqliyyat, ticarət, energetika və telekommunikasiya sahələri üzrə layihələrdə iştirak etməyə hazırdır.
Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrlə ticarət və investisiya sahəsində sıx
əməkdaşlıq edir. Belə ki, təşkilatın üzvləri olan İran və Türkiyə Azərbaycanın ticarət sahəsində əsas portnyorlarıdır. Bu sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini nəzərə alaraq, biz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
üzvü olan ölkələr arasında ticarət maneələrinin tədricən aradan qaldırılmasını, iqtisadiyyatın daha geniş
miqyasda liberallaşdırılmasını istəyirik.
Biz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələr arasında qarşılıqlı investisiya qoyuluşlarının
һəvəsləndirilməsini zəruri һesab edirik. Azərbaycan Respublikası adından deyə bilərəm ki, ölkəmizdə xarici
investorların fəaliyyəti üçün zəruri olan bütün addımlar atılıbdır. İqtisadi islaһatların qanunvericilik bazasının
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formalaşdırılması, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması və özəlləşdirmənin һəyata keçirilməsi xarici kapitalın
ölkəmizə cəlb edilməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
Biz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regionundan olan bütün investorları Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif
saһələri üzrə layiһələrin maliyyələşdirilməsində fəal iştirak etməyə dəvət edirik. Eyni zamanda İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində dövlətlərarası regional iqtisadi proqramların işlənib һazırlanmasını məqsədə
uyğun һesab edirik. Bu, regionda iqtisadi əlaqələri daһa da genişləndirməyə və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
möһkəmləndirməyə xidmət edə bilər.
Azərbaycan üçün Xəzər dənizinin neft yataqlarının işlənilməsi böyük əһəmiyyət kəsb edir. Bu gün inamla
söyləmək olar ki, regionda enerji ehtiyatlarının işlənilməsi prosesi dönməz xarakter almışdır. Eyni zamanda,
Azərbaycanın enerji sektorunun timsalında kapitalın və istehsalın beynəlmiləlləşməsi baş verir. Enerji eһtiyatlarının
işlənilməsi və dünya bazarlarına nəql edilməsi üzrə geniş miqyaslı layihələrdə bir çox ölkələrin tanınmış şirkətlərinin
iştirakı deyilənlərə əyani sübutdur.
Bizim ölkəmiz və regionun bütün ölkələri üçün 1997-ci ildə şimal marşrutu üzrə Bakı–Novorossiysk və
1999-cu ildə qərb marşrutu üzrə Bakı–Supsa neft kəmərinin işə düşməsi müһüm əһəmiyyətə malikdir.
Bakı–Ceyһan əsas ixrac neft kəməri layiһəsinin tezliklə gerçəkləşməsi bizim ölkələrin iqtisadi inkişafına və
onların dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasında əvəzolunmaz rol oynayacaqdır. Eyni zamanda һesab edirəm ki,
Xəzər dənizi regionundakı zəngin neft və qaz eһtiyatlarının işlənilməsi və bu məһsulların dünya bazarlarına
çıxarılması üçün alternativ yolların yaradılmasına eһtiyac vardır.
Bu gün Xəzər dənizi һövzəsində neft və qaz eһtiyatlarının işlənilməsi saһəsində Xəzəryanı dövlətlər (Rusiya,
Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran) böyük işlər aparırlar. Lakin biz һesab edirik ki, bu regionun enerji
eһtiyatlarından daһa səmərəli istifadə etmək üçün Xəzəryanı dövlətlər Xəzər dənizinin һüquqi statusunu müəyyən etməlidirlər. Azərbaycan bunun üçün lazım olan müzakirələrin aparılmasına və nəһayət, bu məsələnin һəlli
üçün zəruri addımların atılmasına һazırdır. Bu, region ölkələri arasında iqtisadi inteqrasiyanı daһa da gücləndirə
bilər.
Hörmətli sədr!
Real və potensial imkanları nəzərə alaraq, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələr bir tərəfdən öz
məһsullarını ixrac etmək, digər tərəfdən isə tranzit ölkə rolunda çıxış etməklə regionda geniş nəqliyyat şəbəkələrinin
inkişafına böyük diqqət yetirməlidirlər. Bu saһədə iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı regionu üçün böyük İpək yolunun
bərpası və Avropa – Qafqaz – Asiya dəһlizinin inkişafı tarixi əһəmiyyət kəsb edir.
Böyük İpək yolunun bərpası üzrə 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda 32 dövlətin və 13 beynəlxalq təşkilatın
iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Bu konfransda 12 dövlət tərəfindən «Avropa – Qafqaz – Asiya
dəһlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat һaqqında çoxtərəfli əsas saziş» imzalanmışdır. Onlardan altısı
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Beynəlxalq konfransda qəbul edilmiş һüquqi sənədlər qüvvəyə
minmiş, Bakıda TRASEKA layiһəsi üzrə katiblik yaradılır və yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaqdır.
Fikrimcə, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən tarixi İpək yolunun bərpası üzrə proqramda regionun iri
dövlətlərindən biri olan İranın fəal iştirak etməsi çox vacibdir. Biz bu məsələdə qonşu dövlətə hər cür dəstək
verməyə hazırıq.
Bu genişmiqyaslı layihənin həyata keçirilməsi Avropa – Qafqaz – Asiya nəqliyyat dəhlizi üzərində yerləşən
ölkələrin təbii ehtiyatlarından və iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə olunması, ticarət və iqtisadi
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün zəruri baza yaradır, eyni zamanda həmin ölkələrin dünya təsərrüfat sisteminə
inteqrasiya olunması prosesini gücləndirir.
Mən inamla qeyd etmək istəyirəm ki, əsrlər boyu iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, elmin və sivilizasiyaların
qarşılıqlı zənginləşməsinə kömək etmiş böyük İpək yolu bu gün də onun üzərinə qoyulan ümidləri
doğruldacaqdır. Bu layihənin gerçəkləşməsi ticarət-iqtisadi, mədəni əlaqələrin inkişafına səbəb olacaq və
inteqrasiya proseslərində katalizator rolunu oynayacaqdır. Nəzərdə tutulan proqramın həyata keçirilməsində
bütün maraqlı ölkələr fəal iştirak etməlidirlər. Belə ki, nəqliyyat sahəsinin ahəngdar işindən bizim ölkələrin
sosial-iqtisadi inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.
Hörmətli sədr!
Hörmətli görüş iştirakçıları!
Yeni minilliyin başlanğıcında bəzi dövlətlər arasında münasibətlər və bir sıra dövlətlərdə daxili vəziyyət çox
mürəkkəb dövrünü yaşayır. Bu yeni şəraitdə biz həm qlobal, həm də regional miqyasda sülhün, inamın,
sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə real addımlar atmalıyıq.
Bu baxımdan, Cənubi Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə xüsusi pakt
imzalanması təşəbbüsünü irəli sürmüşük. Belə bir paktın imzalanması regionda münaqişələrin həllinə, sülhün və
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sabitliyin möhkəmlənməsinə güclü təkan verə bilər. Bu məsələdə regionda mühüm rol oynayan İranın iştirakını
zəruri hesab edirik. Azərbaycan üçün bu məsələ böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sizə məlum olduğu kimi, öz
müstəqilliyinin ilkin dövrlərində Azərbaycan ciddi siyasi və iqtisadi sarsıntılar keçirmişdir. Bu hər şeydən əvvəl
qonşu Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü ilə bağlı olmuşdur. Nəticədə, ölkə ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş, bir milyon azərbaycanlı doğma yaşayış yerlərindən zorla
çıxarılmış və öz ölkəsində qaçqın vəziyyətinə düşmüşdür. Bütün bunlar ölkədə həyata keçirilən hüquqi, iqtisadi
islahatların sürətinə mənfi təsir göstərmişdir.
Azərbaycan Ermənistanla sülhə nail olmaq və əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Lakin bu əməkdaşlıq
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edildikdən, qaçqınlar öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtdıqdan sonra olar
bilər. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikası tərkibində ən yüksək özünüidarəetmə statusu
verməyə hazırdır. Bizim bu mövqeyimiz Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin
başçılarının 1996-cı ildə Lissabonda keçirilmiş sammitində münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün əsas olan üç
məlum prinsipdə öz əksini tapmışdır. Dünya ölkələrinin birgə səyləri Ermənistana sübut etməlidir ki,
münaqişənin Ermənistan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı surətdə tanımaq əsasında sülh yolu ilə
həll edilməsinə alternativ yoxdur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, möhkəm sülh əldə edildikdən sonra geniş
əməkdaşlıq üçün imkanlar yaranacaqdır. Bununla bağlı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin
başçılarının köməyinə biz ümid bəsləyirik.
Son olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu görüş yaxın gələcəkdə regionun inkişafı üçün dəqiq hədəflər
müəyyən edəcək və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bütün istiqamətlər üzrə ardıcıl inkişafı üçün şərait
yaradacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ DİNİ RƏHBƏRİ SEYİD MƏHƏMMƏD XAMENEİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Tehran
10 iyun 2000-ci il
S e y i d M ə h ə m m ə d X a m e n e i: Ölkəmizə xoş gəlmisiniz, cənab Prezident. Sizinlə görüşümdən
olduqca məmnunam. Bizim ölkələrimiz və xalqlarımız tarixən bir-biri ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Mən əminəm ki,
bu bağlılıq əbədi olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sizinlə olan əvvəlki görüşlərimiz həmişə
əhəmiyyətli olub. Belə yüksək səviyyəli görüşlər ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır.
Məlumatınız olsun ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınması
sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. Bu münaqişənin indiyə qədər aradan qaldırılması bölgədəki digər ölkələr
üçün də daim təhlükə mənbəyidir.
Ermənistanın haqsız ərazi iddiaları və təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal edilmiş,
bu torpaqlardan bir milyondan çox vətəndaşımız öz doğma yerindən-yurdundan silah gücünə zorla çıxarılmış və
yeddi ildən bəri çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. Dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verən bu haqsızlıqlara dost və qonşu İranın həssaslıqla yanaşması, regional təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini
verməsi olduqca vacibdir.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a m e n e i: Cənab Prezident, Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin həllinə
İran bundan sonra xüsusi diqqət yetirəcək. Müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsi İran İslam Respublikası üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Mən əminəm Xəzərin hüquqi
statusu Xəzəryanı dövlətlərin iştirakı ilə tezliklə tənzimlənəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən, həmçinin ona da əminəm ki, Azərbaycan – İran münasibətlərində danışıqlar
vasitəsilə həll edilməsi mümkün olmayan heç bir problem yoxdur.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a m e n e i: Elədir, cənab Prezident. Sözsüz ki, biz bütün problemlərimizi
həll etməyə çalışacağıq. Bu ilin sentyabr ayında İrana yeni rəsmi səfəriniz zamanı bir sıra digər məsələlər
haqqında da müzakirələri davam etdirəcəyik.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Tehran
10 iyun 2000-ci il
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz!
Əlbəttə, biz gözləyirik – yəqin ki, İrana geniş bir səfəriniz olacaqdır. Amma İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
zirvə görüşünün Sizin iştirakınızla keçirilməsi bu iclası daha da gözəlləşdirdi. İnanıram ki, bu iclasın keçirilməsi
EKO-nun üzvü olan dövlətlərin hamısı üçün çox xeyirli və bərəkətli olacaqdır. Ümidvaram ki, xalqlarımız və
dövlətlərimiz arasında olan tarixi, mədəni əlaqələr bizi daha da yaxınlaşdıracaq və əmin-amanlığın təmin
edilməsi bir çox sahələrdə əməkdaşlığın güclənməsinə zəmin yaradacaqdır.
Sizə bir daha «Xoş gəlmisiniz!» deyirəm. Eyni zamanda, Sizi müşayiət edən nümayəndə heyəti də xoş
gəlibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab Prezident. Mən dünən, bu gün Tehranda olmağımdan çox
məmnunam, çünki İran üçün darıxmışam. Mən də belə fikirdəyəm ki, gərək İrana geniş bir səfərim olsun.
Nəzərdə tuturam ki, əgər sizin tərəfdən buna etiraz etməsələr, sentyabr ayında bu səfərin vaxtını
müəyyənləşdirmək olar.
Ancaq indi EKO təşkilatının toplantısına gəlmək, İranı görmək, bu təşkilatın zirvə toplantısında iştirak etmək
və sizinlə görüşmək mənim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Mən istəyirəm EKO təşkilatının zirvə görüşünün çox müvəffəqiyyətlə, uğurla, yüksək səviyyədə keçməsinə
görə Sizi bir daha təbrik edim. Mən bu görüşü indiyə qədər olan sammitlərlə müqayisə etmək istəmirəm. Ancaq
bu görüş, bu sammit çox gözəl keçdi. Sizin rəhbərliyiniz, liderliyiniz və Sizin ətrafınızda olan dövlət
adamlarının çalışması bu sammitin uğurla keçməsini təmin edibdir.
Mən ölkələrimiz arasındakı tarixi qonşuluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm, iqtisadi, ticarət və
mədəni əlaqələr üzrə İran – Azərbaycan dövlətlərarası müştərək komissiyasının işinin daha da canlandırılması
məsələləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı.
Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparılır, bir milyondan çox
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün yeddi ildən bəri çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu
ilə ədalətli həllinə İran da tərəfdardır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və haqq işini dəstəkləyirik.
Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xəzər dənizinin statusu,
tarixi keçmiş nəzərə alınmaqla, mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında, sahilyanı dövlətlərin iqtisadi mənafeləri
və təhlükəsizliyi gözlənilməklə müəyyənləşdirilməlidir.
Cənab Prezident! Sizin İrana qarşıdakı rəsmi səfəriniz ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin inkişafında
xüsusi rol oynayacaq. Mən də Sizin ölkənizi görmək arzusundayam.
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İRAN MƏSLƏHƏT ŞURASININ SƏDRİ HAŞİMİ RƏFSƏNCANİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Tehran
10 iyun 2000-ci il
R ə f s ə n c a n i: Xoş gəlmisiniz, cənab Prezident! İrana gəlişinizdən son dərəcə məmnunam.
EKO-nun VI zirvə görüşündə Sizin nitqinizi böyük diqqətlə dinlədim. Əmin olduğumu bildirirəm ki, bu
zirvə görüşü iştirakçı ölkələr arasında bütün sahələrdə əlaqələrin daha da möhkəmlənməsində mühüm rol
oynayacaqdır.
Sizin Azərbaycan – İran əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsində göstərdiyiniz səylər məmnunluq doğurur.
Sizin rəhbərliyiniz ilə Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu sahəsində görülən işləri böyük
maraqla izləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab sədr! Sizin göstərdiyiniz qonaqpərvərlikdən və EKO-nun VI zirvə görüşünün
təşkilindən razıyam. EKO-nun fəaliyyətini və onun beynəlxalq təşkilatlarla, maliyyə qurumları ilə yaratdığı
əlaqələri yüksək dəyərləndirirəm.
Müstəqillik yolu ilə inamla irəliləyən Azərbaycan Respublikasında islahatlar uğurla həyata keçirilir, hüquqi
dövlət quruculuğu, cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi sahəsində işlər görülür. Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem
olan Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasında ATƏT-in səylərinə
Azərbaycan böyük ümidlər bəsləyir. Dost və qonşu İran bölgədə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə daha
həssaslıqla yanaşacaqdır.
Cənab Rəfsəncani, əminəm ki, yeddi ildən bəri çadırlarda ağır şəraitdə yaşayan qaçqınlara İran dövləti
bundan sonra da kömək göstərəcək. Sizin uzaqgörən siyasətiniz sayəsində Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə həll ediləcəyinə əminəm. Həm də əminəm ki, Azərbaycan – İran
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi bölgədə vəziyyətin sabitləşməsinə kömək edəcəkdir.
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BMT BAŞ KATİBİNİN MÜAVİNİ, BU TƏŞKİLATIN VYANA ŞÖBƏSİNİN BAŞ
DİREKTORU PİNO ARLAKİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Tehran
10 iyun 2000-ci il
A r l a k i: Xoş gördük, cənab Prezident! BMT ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin hazırkı
vəziyyətindən mən çox razıyam.
EKO-nun VI zirvə görüşündə Sizin nitqinizi böyük diqqətlə dinlədim. Sizin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi barədə fikirlərinizi və irəli sürdüyünüz təklifləri yüksək
dəyərləndirirəm.
Narkomanlığa qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi üçün EKO ilə BMT arasında əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Əfqanıstanda narkotik vasitələrin qanunsuz istehsalı və
dövriyyəsinin son dərəcə geniş miqyas alması məni çox narahat edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Arlaki!
Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarından biri olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsinə Azərbaycan böyük diqqət yetirir. Narkomanlığa və narkobiznesə qarşı respublikamızda
daim ciddi mübarizə aparılır.
Mən istərdim ki, bütün bunları siz öz gözlərinizlə görəsiniz. Buna görə də mən sizi Azərbaycana səfərə dəvət
edirəm.
A r l a k i: Çox sağ olun, cənab Prezident! Dəvətinizi məmnuniyyətlə qəbul edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz Azərbaycan ilə BMT arasında münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi üçün
böyük səylər göstərməliyik.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASINA İŞGÜZAR SƏFƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA
JURNALİSTLƏRƏ QISA MÜSAHİBƏSİ
Tehran,
Mehrabad hava limanı
10 iyun 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, EKO ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısında
keçirilən tədbirlər barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Tədbirlər çox oldu. Bu tədbirləri indi qısa vaxtda, iki dəqiqə içərisində demək olmaz. Çox
tədbirlər var. Biz çalışırıq, hər ölkə – həm İran, həm Azərbaycan, həm də EKO-nun başqa üzvləri çalışırlar ki,
öz iqtisadiyyatını gücləndirsinlər. Sağ olun.
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RUSİYANIN MİLLİ BAYRAMI – RUSİYA FEDERASİYASININ DÖVLƏT SUVERENLİYİ
HAQQINDA BƏYANNAMƏSİNİN QƏBUL EDİLMƏSİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ TƏŞKİL
OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi
12 iyun 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Rusiya Federasiyasının milli bayramı – Rusiya günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün
rusiyalılara sülh, firavanlıq və səadət arzulayıram.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər çox qədim, zəngin tarixə malikdir. Bu tarixdə parlaq, gözəl
səhifələrlə yanaşı, faciəli səhifələr də var. Lakin buna baxmayaraq, Rusiya ilə Azərbaycan arasında, rus və
Azərbaycan xalqları arasında münasibətlər həmişə inkişaf etmiş və hər iki xalqa, hər iki dövlətə fayda
gətirmişdir. Biz Rusiya ilə bütün tarix boyu olmuş münasibətlərimizi yüksək qiymətləndiririk.
On doqquzuncu və iyirminci əsrlər tariximizdə ən səmərəli dövrdür. Həmin dövrdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında,
xalqlarımız arasında münasibətlərdə böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Biz bir dövlətin tərkibində idik və bundan çox
şey qazanmışıq. Azərbaycan xatırlayır və heç zaman unutmayacaq ki, Azərbaycan xalqı – öz milli, mənəvi dəyərlərinə
sadiq qalmaqla yanaşı – məhz Rusiya, rus mədəniyyəti vasitəsilə dünya mədəniyyətinin ümumbəşəri, Avropa
dəyərlərinə də qovuşmuşdur. Azərbaycanda elm, təhsil, mədəniyyət Rusiya mədəniyyətinin böyük təsiri altında, ən
başlıcası isə, rus xalqının elm, mədəniyyət xadimlərinin köməyilə inkişaf etmişdir.
Rus dili Azərbaycanda elmin, mədəniyyətin və təhsilin inkişafında böyük rol oynamışdır. On doqquzuncu və
iyirminci əsrlərdə Azərbaycan xalqı dünya elminə və bəşəriyyətin bütün nailiyyətlərinə məhz rus dili vasitəsilə
geniş yol tapmışdır.
Bir çox onilliklər ərzində rus alimləri, rus mütəxəssisləri iqtisadiyyatın inkişafında, sənayenin
yaradılmasında, iqtisadi potensialın möhkəmlənməsində Azərbaycana olduqca böyük kömək göstərmişlər.
Bütün bunlar keçmişə aiddir və biz bunu lazımınca qiymətləndiririk. Azərbaycan xalqı bunu heç zaman
unutmayacaqdır və yüksək dəyərləndirir.
Sovetlər İttifaqının mövcud olduğu dövrdə biz bir dövlətin tərkibində idik. Əlbəttə, bu ideologiya, bu quruluş
artıq tarixdə qalmışdır. O vaxtlar nə qazandığımızı, nə itirdiyimizi tarix müəyyənləşdirəcəkdir. Hər halda,
itkilərlə bərabər, istər rusiyalılar, istərsə də azərbaycanlılar çox şey əldə etmişlər.
1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağıldı, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə qovuşdu. Rusiya da suveren
dövlət – Rusiya dövləti oldu. Dünyada yeni dövlətin – demokratik Rusiyanın, demokratik dəyişikliklər həyata
keçirmək, dünya iqtisadiyyatı ilə sıx inteqrasiya etmək, dünya və Ymumavropa sivilizasiyasının bir hissəsi
olmaq üçün bütün tədbirləri görməyə çalışan və görən Rusiyanın yaşamağa başladığı vaxtdan doqquz il
ötmüşdür.
Bəli, həqiqətən, Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra ölkələrimizdə heç də hər şey rəvan getməmişdir.
Rusiyanın öz problemləri, Azərbaycanın isə öz problemləri vardı. Problemlərdən, çətinliklərdən danışsaq, onda
görərik ki, bunlar Rusiyadakına nisbətən Azərbaycanda daha çox olmuşdur və bu gün də çoxdur. Amma
başlıcası bu deyildir. Başlıcası odur ki, Rusiya da, Azərbaycan da demokratiya yolu ilə, azadlıq yolu ilə,
demokratik islahatların – siyasi, sosial və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi yolu ilə gedir. Müasir mərhələdə əməkdaşlığımızın əsasını da bu müəyyənləşdirir.
Bu illərdə suveren Rusiya ilə müstəqil Azərbaycan arasında münasibətlər əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsi
və inkişafı, genişlənməsi istiqamətində tədricən təşəkkül tapmışdır. Bəli, burada da problemlər yox deyildir.
Ancaq başlıcası budur ki, Rusiya da, Azərbaycan da bütün mövcud imkanlardan istifadə edərək, dövlətlərarası
münasibətləri möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək, iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək məqsədi güdür. Bunun
üçün isə imkanlar olduqca çoxdur.
Azərbaycan Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluğu, əməkdaşlığı və mehriban qonşuluğu özü üçün
olduqca böyük strateji əhəmiyyətə malik çox mühüm məsələ hesab edir. Odur ki, biz münasibətlərimizi inkişaf
etdirmək, möhkəmləndirmək, genişləndirmək yolu ilə getmək üçün tədbirlər görürük. Son vaxtlar Rusiyada baş
verən proseslər müsbət proseslərdir və Rusiyanın demokratik dövlət kimi inkişafında yeni mərhələlər açır.
Rusiyada hakimiyyət dəyişdikdən və Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiya Federasiyasının prezidenti
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seçildikdən sonra Rusiya dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi və MDB ölkələri ilə də, başqa ölkələrlə də daha sıx,
daha mehriban, daha səmimi münasibətlər qurulması sahəsində tədbirlər sürətlə həyata keçirilir.
Bu proseslər bizdə dərin məmnunluq hissləri doğurur, təbii ki, ən əvvəl Rusiya ilə bağlı böyük ümudlər yaradır. Biz
Rusiyanı böyük dövlət kimi görmək istəyirik. Rusiya həmişə böyük dövlət olmuşdur. Ona görə də biz Rusiyanı demokratiya yolu ilə, azadlıq yolu ilə gedən, keçmişdə olmuş hər hansı ambisiyalardan və iddialardan uzaq böyük dövlət kimi
görmək istəyirik.
Hazırda Rusiyada baş verən proseslər bizdə rəğbət hissləri oyadır və Rusiya ilə Azərbaycan arasında
dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmlənməsi və əlaqələrimizin genişlənməsi üçün böyük imkanlar açır. Biz
Rusiyadan çox şey gözləyirik, ona görə ki, Rusiya ilə keçmişdə də iqtisadi cəhətdən bağlı idik, insani əlaqələr
də güclü idi və çox geniş olaraq qalır. Elm, mədəniyyət, təhsil sahələrində də ümumi cəhətlərimiz çoxdur, bir
çox cəhətlər də var ki, onlar artıq çulğaşıb və onları qırmaq mümkün deyil və qırmaq da lazım deyildir. Çünki
onlar sabah da, gələcəkdə də həm rusiyalılara, həm də azərbaycanlılara öz xidmətini göstərəcəkdir.
Rusiya Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə nizama salınması üçün yaradılmış
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Sizə məlumdur ki, hələ 1988-ci ildə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana
qarşı hərbi təcavüz nəticəsində meydana gələn bu münaqişə Azərbaycana, elə Ermənistanın özünə də olduqca
böyük ziyan vurmuşdur. Çox qanlar tökülmüş, çox itkilər olmuşdur, başlıcası isə, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilmiş, bir milyondan çox azərbaycanlı öz daimi yaşayış
yerlərindən didərgin salınmışdır və onlar artıq neçə illərdir çadırlarda olduqca ağır şəraitdə yaşayırlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur.
Keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olmuş bütün xalqları birləşdirən böyük dövlət kimi, Rusiyaya biz həmişə
böyük ümidlər bəsləmişik. Biz ümid etmişik və bu gün də ümid edirik ki, Rusiya bu münaqişənin həllində
mühüm rol oynamalıdır. Məlumdur ki, altı il öncə Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş əldə
edilmişdir, müxtəlif formatlarda danışıqlar aparılır. Amma danışıqlar Rusiyanın, Birləşmiş Ştatların və Fransanın
başçılıq etdikləri ATƏT-in Minsk qrupunda daha çox gedir. Çox görüşlər, çox danışıqlar, çox variantlar olmuşdur.
Amma məqsədə nail ola bilməmişik. Bununla əlaqədar Azərbaycan ağır vəziyyətdədir. Təbiidir ki, bütün bunlar
nəinki Azərbaycanda, həm də Cənubi Qafqazda, eləcə də bütün Qafqazda vəziyyəti mürəkkəbləşdirir.
Qafqaz dünyanın bir çox ölkələrinin diqqətini çəkən regiondur. Qafqaz bir çox onilliklər, yüzilliklər ərzində
Rusiya ilə bağlı olmuş regiondur. Ona görə də Rusiya hər şeydən öncə həvəs göstərməlidir ki, Qafqazda, o
cümlədən Cənubi Qafqazda sülh və əmin-amanlıq və müstəqil dövlətlərin suveren inkişafı, fəal əməkdaşlığı,
xüsusən iqtisadi əməkdaşlığı üçün imkanlar olsun. Biz bu gün də ümid edirik ki, Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransa başda olmaqla, ATƏT-in Minsk qrupu münaqişəni tamamilə aradan qaldıracaq, Azərbaycanın
işğal altındakı torpaqlarının azad olunmasını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını və yaşayış yerlərindən
qovulmuş azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıtmasını təmin edən tədbirlər görəcəkdir. Bu yerlərin dağıdılmasına, talan edilməsinə baxmayaraq, insanlar öz doğma torpaqlarında yaşamaq istəyirlər.
Hesab edirəm ki, indi, Vladimir Vladimiroviç Putin prezident vəzifəsinə seçildikdən sonra və Rusiya
rəhbərliyində bir çox dəyişikliklərdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və ATƏT-in Minsk qrupunun
digər üzvləri ilə birlikdə Rusiyanın bu münaqişənin həllində öz rolunu, çox mühüm rolunu oynaması üçün real
imkanlar açılır. Biz buna ümid bəsləyirik. Biz buna bel bağlayırıq.
Moskvada prezident Vladimir Putinlə mənim görüşlərim zamanı bu məsələ bizim diqqət mərkəzimizdə
olmuşdur. Çünki Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin daha da inkişaf etməsi,
möhkəmlənməsi də xeyli dərəcədə bu məsələnin həllindən asılıdır. Biz, Azərbaycan xalqı isə Rusiya ilə, rus
xalqı ilə dostluq, özü də ən möhkəm, ən yaxşı dostluq olmasını istəyirik. Bundan ötrü isə gərək Qafqazda sülh
olsun, Qafqazda əmin-amanlıq olsun, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə sülh yolu ilə aradan
qaldırılsın.
İndi Rusiya dövləti, suveren dövlət kimi, çox böyük perspektivlərə malikdir. Ona görə ki, çox geniş ərazisi,
böyük insan ehtiyatları, çox zəngin təbii sərvətləri, böyük intellektual və iqtisadi potensialı olan ölkə – Rusiya
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrlə bir sırada dünya dövləti ola bilər və bütün beynəlxalq həyatda öz rolunu
oynaya bilər. Biz bunu istəyirik, çünki Rusiyanın ətrafındakı bütün ölkələrdə də demokratiyanın, azadlığın
inkişafı üçün bunun böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Bunun Qafqazda da, Rusiyanın cənub həndəvərində yerləşən
digər ölkələrdə də sülhün və əmin-amanlığın bərpası üçün böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Bu gün, bayram günü rusiyalılara ilk öncə səadət, firavanlıq, həyat sevinci, bütün çətinliklərin aradan
qaldırılmasını arzulamaq istəyirəm. Mən Rusiya Federasiyasının dövlətinə, Rusiyanın prezidenti hörmətli
Vladimir Vladimiroviç Putinə başladığı yeni Rusiya siyasətinin həyata keçirilməsi sahəsindəki fəaliyyətində
uğurlar arzulamaq istəyirəm.
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Sizi bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm, rus xalqına, bütün rusiyalılara dərin hörmət bəslədiyimi
bildirirəm və Rusiyanın bütün vətəndaşlarına sülh, xoşbəxtlik və firavanlıq diləyirəm. Bayramınız mübarək!

663

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

"DİALOQ AVRASİYA" DƏRGİSİNİN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
13 iyun 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi bu gün bu əlamətdar hadisə - "Dialoq Avrasiya" dərgisinin, jurnalının təqdim olunması
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu dərgiyə uzun ömür və daim uğurlar arzulayıram.
Bu gün dərginin təqdimat mərasimində Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş hörmətli qonaqlarımız - yazıçılar,
qəzetçilər, alimlər, ziyalılar bu salondadırlar. Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycana
xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz!
Belə bir dərginin meydana çıxması böyük və çox əhəmiyyətli təşəbbüsdür. Buradakı çıxışlardan mən
anladım ki, bu fikir çox illər öncə meydana gəlmiş bir fikirdir, bu dərgini təsis edənlərin, onun arzusunda
olanların qəlblərindəki fikirdir. Onların çalışmaları nəticəsində, nəhayət, belə bir dərgi yaranıbdır.
Mən bunu əlamətdar hadisə hesab edirəm. İnanıram ki, "Dialoq Avrasiya" dərgisi Avropa ilə Asiya
arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsinə, Avropa və Asiyanın bir-birinə qovuşmasına yardım edəcəkdir.
Son illər dünyada çox böyük və siyasi əhəmiyyətli proseslər gedir. Bunların əsasını təşkil edən
qloballaşma prosesidir. Qloballaşma ilk növbədə iqtisadi ticarət nöqteyi-nəzərindən meydana gəlibsə, ancaq
"qloballaşma" geniş məfhumdur. Bunu biz belə anlayırıq, belə qəbul edirik. "Qloballaşma" o deməkdir ki,
ölkələr, xalqlar, millətlər bir-biri ilə daha da yaxınlaşmalı, əlaqələri inkişaf etdirməlidirlər. "Qloballaşma" o
deməkdir ki, dünyada daimi sülh, əmin-amanlıq yaranmalıdır, hərbi münaqişələrə son qoyulmalıdır, gələcəkdə
baş verə biləcək hansısa bir münaqişənin qarşısı alınmalıdır, bundan sonra heç bir müharibəyə yol
verilməməlidir. XX əsrin sonunda bəşəriyyət bu əsrdə gördüyü dəhşətləri nəzərə alaraq, başa çatmaqda olan bu
əsrin bir tərəfdən bəxş etdiyi elmi-texniki tərəqqini, ikinci tərəfdən bu əsrin bəşəriyyətə, xüsusən Avropa və
Asiyaya gətirdiyi faciələrin hamısını nəzərə alaraq artıq dərk edibdir ki, XX əsrin nailiyyətlərindən bütün
bəşəriyyət XXI əsrdə bəhrələnməlidir. Amma XX əsrin faciələrinə, müharibələrinə, qırğınlarına son
qoyulmalıdır, artıq onlar XXI əsrə keçməməlidir.
Biz Azərbaycanda XXI əsri məhz bu duyğularla, fikirlərlə qarşılayırıq və istəyirik belə olsun. Ona görə də
bir müstəqil dövlət kimi bu prosesdə öz yerimizi tapmağa çalışırıq, öz töhfəmizi vermək istəyirik.
Bütün bunlar başqa vasitələrlə yanaşı, birinci növbədə dialoqdan asılıdır. Dialoq həm xalqların, millətlərin
daha da dürüst, daha da düzgün, daha da obyektiv göstərilməsi, yazılması üçün lazımdır. Dialoq həm də
ölkələrin, xalqların, millətlərin bir-biri ilə əməkdaşlıq etməsi və bunun nəticəsində dünyada sülhün yaranması
üçün lazımdır. Ona görə də sizin "Dialoq Avrasiya" dərginiz dünyada qarşıda duran bu qloballaşma vəzifəsinin
bir hissəsini təmin edə bilər. Yəni ona öz xidmətini göstərə bilər, payını verə bilər. Avropa-Asiya Yer kürəsinin
şərqinin əksər hissəsini təşkil edir.
Təbiidir ki, İspaniya da, Portuqaliya da Avropaya aiddir, Yaponiya, Çin də Asiyadır. Eyni zamanda
İndoneziya da, Fillipin də - bunların hamısı Asiya qitəsinə aiddir. Bu qitə Yer kürəsində dünya əhalisini özündə
təmsil edən bir qitədir. Əhalinin əksər hissəsi dünyanın bu hissəsində yaşayır.
Dünyada gedən böyük proseslər, həm qədim tarix, həm də yeni tarix əsasən bu qitələrdə yaranıbdır.
Şərqdə, Avropada - Qərbi Avropada, Şərqi Avropada, Yaxın Şərqdə, Uzaq Şərqdə demək olar ki, ən qədim
dövlətlər, xalqlar, mədəniyyətlər mövcuddur. Ona görə də Avropa-Asiya dialoqu çox geniş bir anlayışdır. Bu
gün bizim gördüyümüz dərginin əhatə etdiyindən qat-qat genişdir. Ona görə də "Avrasiya dialoqu" deyəndə,
mən bu gün belə başa düşdüm ki, siz Avropanın və Asiyanın müəyyən bir hissəsini nəzərə alırsınız. Bu da,
yəqin ki, məqsədəuyğundur. Çünki dünyanın hamısını qucaqlamaq mümkün deyildir. Dünyanın yarısını da
qucaqlamaq mümkün deyil.
Əgər həqiqətən sizin bu dərgidə - bu gün birinci nömrəni mən artıq vərəqlədim - göstərilən ölkələr
arasında dialoq yarana bilsə, bunun özü böyük bir hadisə olacaqdır, ümumiyyətlə Avrasiya məkanında dialoqun
daha geniş mənada yaranmasına xeyir edəcəkdir.
Mən belə anlayıram ki, burada bu işin əsas təşəbbüskarı Türkiyə ziyalıları, yazıçıları, qəzetçiləri və
Azərbaycan yazıçıları, ziyalıları, alimləridir. Eyni zamanda, artıq görünür ki, başqa ölkələr də bu dərgidə təmsil
olunublar. Bu onu göstərir ki, siz həqiqətən müəyyən bir çərçivəni əhatə etmisiniz. Bu, çox sevindirici haldır.
Bu gün bunun özəyini təşkil edən Türkiyə və Azərbaycandır. Xüsusən onu qeyd etmək lazımdır ki, bu, birinci
növbədə Türkiyə Cümhuriyyətinin, onun alimlərinin, ziyalılarının təşəbbüsünün nəticəsidir. Şəxsən mən bunu
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qiymətləndirirəm.
Vaxtilə, Sovetlər İttifaqı dağılandan, bu ittifaqa daxil olan cümhuriyyətlər müstəqilliyini əldə edəndən
sonra məhz Türkiyə Cümhuriyyətinin və mərhum prezident Turqut Özalın və Türkiyənin doqquzuncu prezidenti
Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü ilə Türkdilli Dövlətlər Birliyi yaranmışdır. Ötən dövrdə bu birlik çox iş
görmüşdür. Bilirsiniz ki, bu birliyin dövlət başçılarının son görüşü bu ilin aprel ayında Azərbaycanda
keçirilmişdir. Aprel ayında Azərbaycanda "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyini hamımız birlikdə qeyd
etdik. Onlar bir-biri ilə bağlıdır.
Çünki, əgər Türkdilli Dövlətlər Birliyi 1992-ci ildə yaranıbsa, bunun tarixi çox azdır. Amma bizim
birliyimiz, bizim tarixi köklərimiz böyük tarixə malikdir. Bu köklər çox dərindir. Bu köklər "Kitabi-Dədə
Qorqud"dur. Ancaq "Kitabi-Dədə Qorqud" da bunun bir mərhələsidir. Bizim xalqlarımızın tarixi "Kitabi-Dədə
Qorqud"un 1300 illik tarixindən də qat-qat qədimdir, qat-qat çoxdur. Ancaq hər halda, "Kitabi-Dədə Qorqud"
bütün dünyaya onu nümayiş etdirdi ki, bizim xalqlarımız qədim mədəniyyətə, ədəbiyyata, dilə malik olan
xalqlardır. Bizim xalqlarımızın kökü birdir. Heç də təsadüfi deyil ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" türkdilli ölkələrdə
eyni səviyyədə tanınır. Biri ona "Kitabi-Dədə Qorqud" deyir, o birisi "atam Qorqud", - hərə bir cür deyir.
Türkdilli dövlətlərə mənsub olan hər bir xalq deyir ki, bu mənimdir. Bu da təbiidir. Bu, həm mənimdir, həm də
hamımızındır. Çünki hər kəs nəyinsə ona mənsub olduğunu dərk edə bilməsə, onun eyni zamanda qardaşına
mənsub olduğunu dərk edə bilməz. Ona görə "Kitabi-Dədə qorqud" hamımızındır, bütün türkdilli dövlətlərin,
türkdilli millətlərin milli və əvəzedilməz bir sərvətidir.
Ancaq bu proseslərin inkişaf etməsində mən yenə də Türkiyənin rolunu xüsusi qeyd edirəm. Bu da
təbiidir. Çünki biz dövlət müstəqilliyimizi cəmi 8-9 il bundan öncə əldə etmişik. Amma Türkiyə Cümhuriyyəti
1923-cü ildə yaranıbdır. O, böyük Atatürkün rəhbərliyi altında və onun iradəsi ilə yaranan bir dövlətdir. Ancaq
ondan öncə Osmanlı imperatorluğunun 700 illik tarixi var. Osmanlı imperatorluğunun dünya tarixində rolu və
dünya mədəniyyətinə, dünya elminə verdiyi pay həddindən çox böyükdür. Türkiyənin o böyük tarixi keçmişi,
həm də 1923-cü ildə Osmanlı imperatorluğu dağıldığı zaman böyük qüdrət göstərərək öz torpaqlarını qoruyub,
imperatorluğun külləri içində cümhuriyyət yaradıb xalqı tərəqqi yolu ilə aparması və indi dünyada böyük
dövlətlərdən biri olması bizim hamımız üçün böyük dayaq olmuşdur.
Ona görə də biz, yəni yeni müstəqilik əldə etmiş xalqlar birləşərkən Türkiyənin təşəbbüsü, bu dövlətin
köməyi, Türkiyənin bu işdə fəaliyyəti, təbiidir ki, əsas rol oynamışdır.
Güman edirəm ki, sizin dərginiz bu prosesin daha da inkişaf etməsinə kömək edəcəkdir. Ancaq bu, işin bir
hissəsidir. Dərgi öz qarşısında daha geniş məqsədlər qoyubdur. Hesab edirəm ki, onlar da təqdirəlayiqdir.
Avrasiya məkanı tarixi əlaqələr nöqteyi-nəzərindən böyük tarixə malikdir. Bu baxımdan bizim son illər
qədim İpək yolunun bərpası ilə məşğul olmağımız da məhz Avrasiya dialoqunu, Avrasiya Birliyini yaratmaq
məqsədini daşıyır. "Qədim İpək yolu" deyəndə bəzən onu daha çox ticarət vasitəsi kimi anlayırlar. Amma
əslində qədim İpək yolu bəlkə də əsasən ticarət üçün yaranaraq, eyni zamanda bu yolun üzərində yerləşən
ölkələrin və onların əhatəsində olan dövlətlərin, xalqların mədəniyyətinin inkişaf etməsi üçün, bir-biri ilə əlaqə
yaradaraq hər birinin əldə etdiyi nailiyyətlərdən bəhrələnməsi üçün çox böyük rol oynamışdır. Ona görə də indi
biz qədim İpək yolunu bərpa edərkən, birinci növbədə kommunikasiyaların yaranması və bu kommunikasiyalar
vasitəsilə ticarət əlaqələrinin yaranması məqsədlərini qarşımıza qoyuruq. Çünki bunlar çox vacibdir.
İqtisadiyyat, ticarət, mal mübadiləsi hər şeyin əsasını təşkil edir. Ancaq bunlar istər-istəməz, xalqların
mədəniyyətinin, elminin bir-birinə daha da qovuşması üçün böyük imkanlar yaradacaqdır. Ona görə də biz
böyük İpək yolunun bərpası, yaranması üçün başqa dövlətlərlə birlikdə son illər çox iş gördük.
Bilirsiniz ki, böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar 1998-ci ilin sentyabr ayında Bakıda, məhz bu
salonda beynəlxalq konfrans keçirdik. 32 ölkənin nümayəndələri və 13 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri bu
konfransın iştirakçıları idi. 9 ölkədən nümayəndə heyətlərinə dövlət başçıları - prezidentlər rəhbərlik edirdilər.
TRASEKA proqramı - qədim İpək yolu eyni şeydir. Biz qədim İpək yolunun və Avropa Birliyi tərəfindən
irəli sürülmüş TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi üçün böyük saziş imzaladıq. Bu sazişin, bu proqramın
həyata keçirilməsinin mərkəzi də məhz Azərbaycan, Bakıdır. Onun daimi katibliyi Azərbaycanda yerləşir və
burada həmin daimi katiblik bütün bu işlərin həyata keçirilməsi ilə məşğul olacaqdır.
Siz öz dərginizlə bu böyük İpək yolunun bir qismini əhatə edirsiniz. Beləliklə, öz qarşınızda qoyduğunuz
məqsədlərə nail olursunuz, böyük iş görürsünüz. Amma eyni zamanda bu böyük proqramın, məhz qloballaşma
prosesi ilə əlaqədar olan bu böyük proqramın həyata keçirilməsinə də xidmət edirsiniz.
"Dialoq Avrasiya" dərgisinin birinci nömrəsində bir neçə ölkə, bəzi adət-ənənələr haqqında məlumatlar
vardır. Məni çox sevindirən Novruz bayramı haqqındakı məqalələr oldu. Nə üçün? Çünki Novruz bayramı
qədim zamanlardan Azərbaycan xalqının ən istəkli bayramı olmuşdur. Doğrudur, sovet hakimiyyəti vaxtında
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buna məhdudiyyət qoyulmuşdu. O mənada ki, bu, bir ictimai məna, xarakter daşıyan bayram kimi qeyd
olunmurdu. Ancaq hər bir azərbaycanlı ailəsi Novruz bayramını qeyd edirdi və bizim üçün o bayramdan əziz
bayram heç vaxt olmayıbdır. Amma mən sonralar hiss etdim ki, bizim türkdilli başqa ölkələrdə Novruz bayramı
Azərbaycanda olduğu kimi qeyd edilmir.
Bəzilərində də heç qeyd edilmir. Məsələn, bizim qardaş Türkiyədə Novruz bayramı qeyd edilmir.
Xatirimdədir, bir-iki il bundan öncə Türkiyədən bura mənim qonaqlarım gəlmişdi. Elə oldu ki, onların gəlişi
Novruz bayramı gününə düşdü. Novruz bayramı şənliklərini, buradakı kütləvi mərasimləri, hər bir
azərbaycanlının bu bayramı nə qədər qiymətləndirdiyini görənlər mənim dostum, qardaşım Süleyman Dəmirələ
bunların hamısını danışandan sonra o demişdi ki, bəs biz indiyə qədər niyə bu bayramı belə qeyd etmirik?
Türkiyədə də Novruz bayramını qeyd etməyə başlamışlar. Amma hələ zəif qeyd edirlər. Mən bunu
dostlarımıza açıq demək istəyirəm. Təbiidir ki, mən bununla heç kimə heç bir şeyi calamaq istəmirəm. Ancaq
bu, bizim bütün xalqlarımızın qədim bayramıdır.
Orta Asiya ölkələrində də Novruz bayramı Azərbaycanda olduğu kimi qeyd edilmirdi. Amma indi ara
açılmış, bir-birimizlə əlaqələrimiz genişlənmişdir. Sovet ideologiyasının məhdudiyyətləri üzərimizdən
götürülmüşdür. Mən televiziya ilə baxıram, görürəm ki, Novruz bayramı Özbəkistanda çox geniş qeyd olunur.
Orta Asiyanın başqa ölkələrinin bəzisində az, bəzisində çox qeyd olunur.
Mən gördüm ki, siz Türkmənistanda Novruz bayramının necə keçirilməsini dərgidə yazmısınız. Sizin bu
dərginiz vasitəsilə xalqlar bir-birinin keçmiş adət-ənənələrini daha da yaxından tanıyacaqlar, biləcəklər. Amma
keçmişdə ayrılıq ona səbəb olmuşdu ki, biz bunları bilmirik. Bir də ki, əvvəllər birlik yaradan belə vasitələr də
yox idi. İndi ölkələrimiz arasında əvvəlki ayrılıq yoxdur, yəni sədlər götürülübdür. Amma eyni zamanda, indi
belə bir dərgi vasitəsilə siz bunu yayacaqsınız. Bütün ölkələrdə hamı biləcəkdir ki, Novruz bayramı nədir.
Güman edirəm ki, hamı Novruz bayramını Azərbaycanda olduğu kimi qeyd edəcəkdir.
Məni bağışlayın, amma mən bu gün iftixar hissi ilə deyirəm ki, Novruz bayramı Azərbaycanda qeyd
edilən kimi indiyədək heç bir yerdə keçirilməyibdir. Yəni bizim xalqımız bu adət-ənənəni saxlayıbdır.
İndi dərgidəki bu məqalələrə baxanlar sadəcə olaraq, bir o qədər dərindən fikir vermirlər. Mən gördüm ki,
jurnalın nə qədər böyük əhəmiyyəti var. Ancaq bu, hələ başlanğıcdır, ilk addımdır. Təbiidir ki, siz bu təşəbbüslə
böyük bir yol açmısınız. Əgər siz bu yolla uğurla gedə bilsəniz, çox işlər görə biləcəksiniz.
Mən bir məsələni də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bilmirəm, siz bu dərgini ictimai, elmi, mədəni dərgi kimi
təsis etmisiniz, yaxud bunun müəyyən siyasi xarakteri də var. Özünüz üçün bunu da araşdırmalısınız. Əgər siz
çoxlu mövzu götürsəniz, mənə belə gəlir ki, bu, bir qədər çətinliklər yarada bilər. Çünki mən dərgiyə baxdım.
Qırğızıstanda siyasi partiyalar haqqında yazı vermisiniz. Deməli, bu, siyasi məsələdir. Mən heç bir şey demək
istəmirəm. Dərgiyə yalnız bu gün, ötəri olaraq baxmışam. Dərginin yaranmasından da mənim heç xəbərim yox
idi. Mən bunu sizə tam etiraf edirəm. Amma sadəcə olaraq, sual edirəm, özünüz müəyyən edəsiniz ki, doğrudan
da əgər bu, lazımdırsa, edin. İndi heç bir şeyə məhdudiyyət yoxdur, mətbuat azadlığı, fikir azadlığı, söz
azadlığıdır, hər şey azaddır. Əgər siyasət məsələləri də olacaqsa, bu da ola bilər.
Ancaq yox, - dərgi daha çox elmi, mədəni, ictimai xarakter daşıyacaqsa, bu başqa məsələ. Yenə də
bildirirəm, - mən sadəcə olaraq, sizə öz fikrimi deyirəm, heç bir təklif də vermirəm, bunu sizə sadəcə olaraq
düşünmək üçün deyirəm.
Siz burada mənə ödül verdiniz. Ancaq düzü, heç düşünmürdüm ki, siz mənə belə bir mükafat
verəcəksiniz. Əgər siz Türkdilli Dövlətlər Birliyinin, xüsusilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf
etdirilməsində mənim xidmətlərimi qiymətləndirmisinizsə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ancaq bu barədə
mənim gördüyüm iş, apardığım siyasət dövlətimizin xarici siyasətinin üstün istiqamətidir. Artıq yeddi ildir ki,
mən Azərbaycanın dövlət başçısı, prezidenti kimi bu siyasəti aparıram. Özü də burada hörmətli dostumuz dedi
ki, bu mükafatın təqdim edilməsi Milli Qurtuluş günü ərəfəsindədir.
Bu gün iyun ayının 13-dür. Həqiqətən, yeddi il bundan öncə iyun ayının 13-də mən burada vətəndaş
müharibəsinin qarşısının alınması ilə məşğul idim. Məhz bu gün mən vətəndaş müharibəsi baş vermiş Gəncə
şəhərinə getdim. Ağır günlər idi, qardaş qanı tökülürdü, insanlar bir-birini qırırdılar. Getdim odun-alovun
içərisinə və Azərbaycanın ağır vəziyyətini görərək iyun ayının 15-də məsuliyyəti öz üzərimə götürmək qərarını
qəbul etdim, razılıq verdim və məni Azərbaycan parlamentinin - Milli Məclisin sədri seçdilər. İki gün ondan
sonra prezidentimiz qeyb oldu. Ona görə də o gündən mən Azərbaycanda prezident səlahiyyətlərini öz üzərimə
götürməyə məcbur oldum.
O vaxtdan da mən Azərbaycanın dövlət başçısıyam. O gündən mən dövlət başçısı kimi Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsini ölkəmizin xarici siyasətinin əsas, üstün istiqaməti kimi
qarşıma qoymuşam və bunu ardıcıl surətdə həyata keçirirəm. Bu da təsadüfi deyil. Birincisi, bu bizim tarixi

666

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

köklərimizlə, keçmişimizlə bağlıdır. İkincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında XX əsrdə də elə dövrlər olmuşdur
ki, Türkiyə Azərbaycana böyük yardımlar etmişdir.
Bizim tarixi köklərimiz, adət-ənənələrimiz, eyni dildə danışmağımız, yəni eyni dilə mənsub olmağımız,
bütün başqa amillər və Türkiyənin Azərbaycanı Qafqazda özü üçün böyük dayaq hesab etdiyinə görə və
Türkiyənin də Azərbaycan üçün böyük dayaq olduğuna görə mən bu siyasəti aparmışam və aparıram.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın 10-12 il bundan əvvəl başlanmış ağır bir problemi Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzüdür, bunun nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının bir qisminin işğal olunması, həmin torpaqlardan bir
milyon azərbaycanlının zorla çıxarılmasıdır. O vaxtdan, yəni Ermənistanın Azərbaycana təcavüz etdiyi
zamandan, hələ Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olmasına baxmayaraq, Türkiyənin ictimaiyyəti, türk
xalqı və dövləti Azərbaycanın bu vəziyyətində ölkəmizə dayaq olmuş və Azərbaycanın haqq işini müdafiə
etmiş, bizimlə bir yerdə olmuşdur. Bu sahədə Azərbaycanla belə əlaqə saxlayan ikinci bir dövlət yoxdur.
Təbiidir ki, bu da təsadüfi hal deyildir, yəni xalqlarımız arasında əsrlər boyu yaranmış münasibətlərin
nəticəsidir. Bu, təkcə ölkə liderlərinin, dövlətlərin və hökumətlərin iradəsi deyil. Bu, xalqlarımızın iradəsidir.
Xalqların iradəsi də dövlətlərin, hökumətlərin iradəsində öz əksini tapır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ötən illərdə biz Türkiyə ilə əlaqələrimizdə böyük
nailiyyətlər əldə etmişik.
Bizim insanlarımız sovet hakimiyyəti dövründə Türkiyə həsrəti ilə yaşayırdılar. Türkiyədə də başqa
yerlərə nisbətən, daha çox Azərbaycana diqqət yetirirdilər. Təsadüfi deyil ki, böyük Mustafa Kamal Atatürk
demişdi ki, "Azərbaycanın ələmi bizim ələmimizdir, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir". Bu sözlər həm
Türkiyənin dövlət başçıları tərəfindən, həm də mənim tərəfimdən dəfələrlə təkrar olunubdur. Ancaq elə bu
sözlər onu göstərir ki, hələ o vaxt, - bu sözlər 1930-cu ildə deyilibdir, - Türkiyə Azərbaycan haqqında
düşünübdür, ölkəmiz və xalqımız haqqında düşünübdür. Deməli, bizim xalqlarımız daim bu həsrətlə yaşayıblar
və nəticədə də bir- birinə qovuşublar.
Türkiyə Cümhuriyyəti 1923-cü ildən bu günədək böyük yol keçmiş və böyük nailiyyətlər əldə etmişdir.
Mən Türkiyə Cümhuriyyəti yaranmasının 75-ci ildönümü mərasimində böyük iftixar hissi ilə iştirak etdim. Bu
cümhuriyyətin yaranması, inkişaf etməsi və bu gün dünyanın böyük dövlətlərindən biri olması xalqın iradəsidir,
xalqın unudulmaz lideri Mustafa Kamal Atatürkün xidmətləridir. Ona görə də Türkiyədə olduğu kimi, Türkiyə
Cümhuriyyətinin yaranmasını və Mustafa Kamal Atatürkün xidmətlərini Azərbaycanda da yüksək
qiymətləndirirlər.
Mən çox sevinirəm ki, burada qeyd olunduğu kimi, keçən il mənə Mustafa Kamal Atatürkün adını daşıyan
sülh mükafatı - ödülü verildi.
Mustafa Kamal Atatürk demişdir: "Yurdda sülh, cahanda sülh". O, bax, bu sözlərlə sülh uğrunda mübarizə
aparmışdı. Onun adını daşıyan mükafatın mənə verilməsi, təbiidir ki, Azərbaycan-Türkiyə, Türkiyə-Azərbaycan
dostluğuna, qardaşlığına verilən yüksək qiymətdir. Burada mənim də xidmətlərim qeyd olunubsa, mən bunu
özüm üçün şərəf hesab edirəm.
Ancaq yenə sizin dərginin məzmununa qayıtmaq istəyirəm. Dərginiz təkcə türkdilli dövlətləri, Türkiyə və
Azərbaycanı yox, geniş bir ərazini əhatə edir. Arzu edirəm ki, dərginiz nəzərdə tutduğunuz həmin ölkələr
arasında fikir mübadiləsini, tarixi keçmişi və bu günü doğrudan da yaxşı təsvir edə bilsin. Bunların hamısı bizim
bu məkanda xalqları bir-biri ilə daha da yaxınlaşdıracaq, birləşdirəcək, sülhə, əmin-amanlığa xidmət edəcəkdir.
Güman edirəm ki, gələcəkdə dərgi təkcə türk və rus dillərində yox, başqa dillərdə də çıxacaqdır.
Mən başa düşürəm ki, rus dili türkdilli dövlətlər və başqa dövlətlər üçün elə bir dildir ki, biz bunu bilirik.
Ona görə də dərgi rus və türk dillərində nəşr olunur. Amma gələcəkdə hər bir xalqın dilində nəşr edilərsə, bu,
daha da yaxşı olar. Bilmirəm, bəlkə siz də bu barədə düşünəsiniz: əgər mənim bu fikrim sizin üçün faydalı
olarsa, qəbul edəsiniz, faydalı olmasa - yox.
Bir sözlə, doğrusu, bu gün səhər mənə deyəndə ki, məni belə bir tədbirə dəvət ediblər, işim də çoxdur, çox
tərəddüd edirdim - gələcəyəm, yaxud gələ bilməyəcəyəm: bura nəyə gəlirəm, bu dərgi nədir? Ona görə də
götürüb dərgi ilə müəyyən qədər tanış olmağa məcbur qaldım. Ancaq indi görürəm ki, doğrudan da sizin
dəvətiniz təkcə sizin üçün yox, mənim üçün də faydalı imiş. Çünki gəlib həm sizinlə görüşdüm, həm də bu
münasibətlə bəzi fikirlərimi sizə çatdırdım.
Sizə bu yolda bir daha uğurlar, hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram. Sağ olun.
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RUMINİYA SENATININ XARİCİ SİYASƏT KOMİSSİYASININ SƏDRİ GİORGİ
PRİSAKARUNUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
13 iyun 2000-ci il
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Rumıniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr dostluq və
çox geniş əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Biz bu əməkdaşlığı daha da genişləndirmək, inkişaf etdirmək
əzmindəyik.
Mən vaxtilə Rumıniyada rəsmi səfərdə olmuşam. Doğrudur, bu, beş il bundan öncə olubdur. Prezident
cənab Emil Konstantinesku 1998-ci ildə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olubdur. Biz hər iki səfər zamanı
ölkələrimiz arasında mühüm sənədlər imzalamışıq.
Böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 1998-ci
ilin sentyabr ayında Azərbaycanda böyük beynəlxalq konfrans olmuşdur. Bu beynəlxalq konfransda da
Rumıniyanın prezidenti hörmətli Emil Konstantinesku nümayəndə heyətinə başçılıq edirdi və biz bərabər
burada çox geniş müzakirə apardıq və çox əhəmiyyətli ümumi sənəd imzaladıq.
İndi mənim qarşıda duran vəzifəm ondan ibarətdir ki, prezident Emil Konstantineskunun dəvəti ilə sizin
ölkəyə yenidən səfərə gəlim. Mən bu vəzifəmi yerinə yetirəcəyəm. Bu yaxın günlərdə səfir ilə görüşəcəyəm.
Onunla bu məsələni müzakirə edib, yəqin ki, hər iki tərəf üçün mümkün olan vaxtı müəyyən edəcəyik.
Mən bir dəfə görüşdə sizin səfirə dedim ki, gəlmisən, burada səfirlik edirsən, amma görünmürsən. O da
mənə dedi ki, siz görünmürsünüz. Dedim, sən məni televiziyada görürsən, amma sən gəl ki, mən də səni görüm.
Burada yaxşı səfiriniz vardır, güman edirəm ki, bu yaxın günlərdə görüşüb bir çox məsələləri müzakirə
edəcəyik.
Hörmətli senatorlar, sizin bu səfəriniz, təbii ki, Rumıniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bilirəm ki, az da olsa Azərbaycan ilə tanış oldunuz. Milli Məclisdə çox səmərəli
danışıqlarınız, görüşləriniz olubdur. Milli Məclisin sədri deyir ki, hətta bu gün parlamentin iclasında da
olmusunuz. Bu, çox yaxşı haldır. Baş nazir ilə də görüşmüsünüz. Güman edirəm, Azərbaycan ilə daha da geniş
tanış olmaq üçün hələ imkanımız vardır. Sizi bir də salamlayıram.
Giorgi Prisakaru (Rumıniya Senatının xarici siyasət komissiyasının sədri): Cənab prezident, mən hər
şeydən əvvəl, bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Sizi əmin
edirəm ki, bütün nümayəndə heyəti üçün, eləcə də bizim səfirimiz üçün bu, çox böyük şərəfdir.
Cənab prezident, icazə verin, bizim prezidentimiz cənab Emil Konstantineskunun hərarətli salamlarını,
eyni zamanda onun bu il ərzində Sizi Rumıniyada görmək ümidində olduğunu Sizə çatdırım. Amma Siz sözə
başlayanda bizə çox xoş bir xəbər verdiniz.
Heydər Əliyev: Mən bildim ki, siz onu deyəcəksiniz.
Giorgi Prisakaru: Cənab prezident, bu təklifi qəbul etdiyiniz üçün Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
İnanın ki, Rumıniya Sizə çox xoş qəbul hazırlayacaqdır. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, Sizin qeyd etdiyiniz beş
il bundan əvvəlki səfəriniz zamanı rumın xalqı Sizi doğrudan da hərarətlə və çox dostcasına qəbul etmişdi.
Heydər Əliyev: Doğrudur, mən onu çox böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram.
Giorgi Prisakaru: Cənab prezident, mən hər şeydən əvvəl, bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin
minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Sizi əmin edirəm ki, bütün nümayəndə heyəti üçün, eləcə də bizim
səfirimiz üçün bu, çox böyük bir şərəfdir.
Cənab prezident, icazə verin, bizim prezidentimiz cənab Emil Konstantineskunun hərarətli salamlarını,
eyni zamanda onun bu il ərzində Sizi Rumıniyada görmək ümidində olduğunu Sizə çatdıram. Amma Siz sözə
başlayanda bizə çox xoş bir xəbər verdiniz.
Heydər Əliyev: Mən bildim ki, siz onu deyəcəksiniz.
Giorgi Prisakaru: Cənab prezident, bu təklifi qəbul etdiyiniz üçün Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
İnanın ki, Rumıniya Sizə çox xoş qəbul hazırlayacaqdır. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, Sizin qeyd etdiyiniz beş
il bundan əvvəlki səfəriniz zamanı rumın xalqı Sizi doğrudan da hərarətlə və çox dostcasına qəbul etmişdi.
Heydər Əliyev: Doğrudur, mən onu çox böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram.
Giorgi Prisakaru: Cənab prezident, ümumiyyətlə, Siz Rumıniyada çox tanınan bir şəxsiyyətsiniz. Siz
Azərbaycan xalqının səadəti və gələcəyi uğrunda nə etmisiniz, nə edirsiniz və nə edəcəksiniz - bütün bunlara
görə xalqımız Sizi çox yaxşı tanıyır. Buna görə də Sizi Rumıniyada qarşılamaq, qəbul etmək bizim üçün bir
daha böyük şərəf olacaqdır. Əlbəttə, Sizin -Azərbaycan prezidentinin Rumıniya prezidenti ilə görüşməsi də
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bizim üçün böyük şərəf olacaqdır. Cənab prezident, məsləhət görərdim ki, bir qədər tələsəsiniz. Çünki noyabr
ayında Rumıniyada seçkilər olacaqdır.
Heydər Əliyev: Nə seçkiləri?
Giorgi Prisakaru: Həm ümumi seçki, həm də prezident seçkisi olacaqdır.
Heydər Əliyev: Noyabr ayında?
Giorgi Prisakaru: Bəli. Ona görə də biz çox ümid edirik Siz noyabr ayından əvvəl gələcəksiniz.
Heydər Əliyev: Yaxşı ki, bunu dediniz.
Giorgi Prisakaru: Cənab prezident, mən Sizə cənab İon İliyeskunun da ən xoş salamlarını çatdırmaq
istəyirəm. O, Rumıniyanın keçmiş prezidenti olmuşdur, 1995-ci ildə Sizi Rumıniyada qarşılamışdı. O, mənim
də üzv olduğum partiyanın rəhbəridir. Cənab İliyesku Azərbaycana gəlməyimdən xəbər tutanda məndən çox
xahiş etdi ki, onun ən xoş və hərarətli salamlarını Sizə çatdırım.
Cənab prezident, Siz çox haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, biz Azərbaycana Milli Məclisin dəvəti ilə gəlmişik.
Bizim çox maraqlı bir proqramımız oldu. Ümumiyyətlə, bu səfərimizlə, təvazökarlıqla desək, iki ölkə arasında
əməkdaşlığın genişlənməsinə kiçik xidmətimizi göstərdik. Əlbəttə, bizim bu səfərimiz ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə təsir edəcəkdir.
Əlbəttə, çox yaxşı bilirik ki, Rumıniya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin genişlənməsi üçün əsas
baza, zəmin dövlət başçılarının bir-birinə, yəni ölkələrə səfərləri ilə qoyulmuşdur.
Lakin bununla belə, fikirləşirik ki, parlamentlər də - onların üzvlərinin hamısını xalq seçmişdir - bu,
əlaqələrin inkişaf etməsinə öz kiçik xidmətlərini göstərirlər. Əlbəttə, biz parlament diplomatiyasına, ümumi
diplomatiyaya, Sizi apardığınız siyasətə rəqib kimi yox, onu tamamlayan bir forma kimi baxırıq.
Bu səfərimiz üçün hazırlanmış proqram - onu Sizin parlamentdəki həmkarlarınız hazırlamışlar - hər iki
ölkə arasındakı əlaqələr, münasibətlər haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmaq imkanı verir. Bu söhbətlərin,
danışıqların, fikir mübadiləsinin nəticəsində biz Sizin ölkənizin müstəqillik qazandıqdan sonra əldə etdiyi gözəl
nailiyyətlərlə tanış olduq.
Cənab prezident, mənə bunları bildirmək çox xoşdur ki, Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan
ikinci dövlət olmuşdur. Onu da özümüzdə bir daha təsdiq etdik ki, hər iki ölkədə baş verən proseslər, gedən
islahatlar bir-birinə çox oxşayır.
Ümumiyyətlə, biz Sizin Avropada tanınmaq, ona yaxınlaşmaq əzminizi yüksək qiymətləndiririk.
Rumıniya Avropa ölkəsidir. Demək istəyirəm ki, biz Azərbaycanı Avropa ölkəsi kimi qəbul edirik. Cənab
prezident, bu fürsətdən istifadə edərək Sizə bildirmək istəyirəm ki, Rumıniya Azərbaycanın Avropa Şurasına
daxil olması prosesində özünün bütün dəstəyini göstərəcəkdir. Biz dünən parlamentin rəhbərləri ilə bu barədə
ətraflı söhbətlər apardıq. İndidən Sizi əmin edə bilərəm ki, Avropa Şurasında təmsil olunmuş Rumıniya
deputatları orada bütün proseslərdə, yəni Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanı
dəstəkləyəcəklər. Bununla belə, Rumıniya həm də Sizin ölkənizin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi yolunda
göstərdiyiniz güclü, qətiyyətli səyləri dəstəkləyir, ölkənizin ərazi bütövlüyünün qorunması üçün göstərdiyiniz
səyləri dəstəkləyir və ümumiyyətlə, ölkənizdə tamamilə sabit iqtisadi inkişafa nail olmaq səylərinizi dəstəkləyir.
Cənab prezident, deməliyəm ki, ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələr həddindən artıq yüksək səviyyədədir.
Əminəm ki, Sizin Buxarestə səfəriniz bu siyasi əlaqələri daha da möhkəmləndirəcəkdir. Əlbəttə, bununla
bərabər, həm də iqtisadi əməkdaşlığımıza yeni məzmun verəcəkdir.
Biz hökumət nümayəndə heyəti deyilik. Buna baxmayaraq, Siz də yaxşı bilirsiniz ki, iqtisadi
əməkdaşlığın səviyyəsi bizim üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. İkitərəfli iqtisadi əməkdaşlığımızın ümumi
həcmi aramızda olan münasibətlərin, yəni siyasi münasibətlərin səviyyəsinə gəlib çata bilmir.
Cənab prezident, icazə versəydiniz, bir neçə məsələ haqqında öz fikrimi bildirərdim. Bu, mənim əlimə
düşmüş çox nadir bir imkandır. Ona görə də bu nadir fürsətdən istifadə edərək, bir neçə məsələni diqqətinizə
çatdırmaq istəyirəm.
Birincisi, ümumiyyətlə, bunun ətrafında araşdırmalar apararaq, bu sahədə vəziyyəti qiymətləndirərək
Azərbaycanın Rumıniyada səfirliyinin açılması məsələsinə baxmaq lazımdır. Əminəm ki, belə bir hadisə baş
verərsə, Azərbaycanın Rumıniyada səfirliyi açılarsa, bu, iki ölkə arasında əlaqələrin müsbət istiqamətdə daha da
inkişaf etməsinə və ümumiyyətlə, bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafına kömək edəcəkdir.
İkincisi - ümumiyyətlə, neftin ixracı sahəsində əməkdaşlıq etmək məsələsidir. Bilirəm ki, Siz neftin ixracı
ilə bağlı qərar qəbul etmisiniz və bu qərar neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə ixrac edilməsini nəzərdə
tutur. Bizim xahişimiz və arzumuz ondan ibarətdir ki, bəlkə Siz gələcək fəaliyyətinizdə neftin ixracının həm də
Konstantsa şəhəri vasitəsilə realizə edilməsini nəzərdə tutasınız. Siz bir dəfə belə bir ifadə işlətmisiniz ki, hamı
üçün neft olacaqdır. Elə ona görə də belə qərara gəldik ki, həm Bak-Tbilisi-Ceyhan kəməri üçün neft olacaq,
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həm də Konstantsa vasitəsilə neft ixrac etmək mümkün olacaqdır.
Dostum cənab səfir mənə deyir ki, söhbət zamanı azərbaycanlı professor, mütəxəssis ona demişdir ki,
təxminən 2004-cü ildə Azərbaycan Qərbə il ərzində 100 milyon ton neft ixrac edə biləcəkdir.
Heydər Əliyev: 100 milyon ton?
Giorgi Prisakaru: Bir qədər dəqiqləşdirim ki, yəni 100 milyon ton neft bu regiondan Azərbaycan
vasitəsilə keçə biləcəkdir. Əlbəttə, burada Azərbaycan nefti əsas olacaqdır. Cənab prezident, ümid edirəm ki, bu
neftdən bir hissə də Konstantsanın payına düşə bilər. Çünki Rumıniya üçün iki yol vardır: Konstantsadan Dunay
çayı ilə yuxarıya və oradan da Şimal dənizinə gedən boru xətti. Bu yolun uzunluğu 1700 kilometrdir. Başqa bir
boru kəməri də var ki, o da Triyest şəhərinə qədər gedir. Əminəm ki, belə bir layihənin həyata keçirilməsi
ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin son dərəcə inkişaf etməsinə çox təsir göstərəcəkdir.
Cənab prezident, nəhayət, üçüncüsü ondan ibarətdir ki, hər iki ölkənin neft sahəsində müəyyən ənənələrə
malik olduğu bütün dünyaya məlumdur. İnsanlar, nümayəndələr var ki, Rumıniyaya birinci dəfə gəldilər və
Rumıniyada neft qruplarını gördülər. Mən isə onları birinci dəfə Xəzər dənizində gördüm. Yəqin Siz yaxşı
bilirsiniz və məlumdur ki, Rumıniyanın həm neft avadanlığı ilə bağlı çox böyük imkanları və həm də
mütəxəssisləri vardır.
Əlbəttə, biz bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan Neft Akademiyası ilə Rumıniyanın Ployeşti Neft
Universiteti arasındakı olan əməkdaşlığı alqışlayırıq. Mənə belə gəlir ki, bizim bu sahədə çox səmərəli
əməkdaşlığımız ola bilər. Ümumiyyətlə, Sizi əmin edirəm ki, Rumıniya Azərbaycan üçün Avropaya daxil
olmağa bir qapı ola bilər.
Cənab prezident, bütün bunlarla bərabər, Sizin dəstəyinizə ümid bəsləyərək, münasibətlərimizin inkişafı
barəsində özümü nikbin hesab edirəm.
Heydər Əliyev: Mən təşəkkür edirəm ki, prezident cənab Konstantinesku sizin vasitənizlə mənə salam
göndəribdir. Xahiş edirəm, mənim də salamlarımı, ən xoş arzularımı prezident cənab Konstantineskuya
çatdırasınız. Mən məmnunam ki, bizim aramızda çox yaxşı münasibətlər yaranıbdır. Biz beynəlxalq təşkilatların
toplantılarında tez-tez mehribancasına, dostcasına görüşürük, söhbət edirik. Bir daha deyirəm, mən sizin
prezidentin dəvətini qəbul etmişəm, yaxşı ki, onun vaxtını mənə anlatdınız. Mən çalışacağam ki, sizin ölkədə
seçkilər olana qədər bu səfəri mütləq həyata keçirim.
Keçmiş prezident cənab İon İliyeskudan gətirdiyiniz salamlar da məni çox sevindirdi. Bizim onunla çox
yaxşı dostluğumuz və əməkdaşlığımız olubdur. Məlumdur ki, Çauşesku hakimiyyəti yıxılandan Rumıniyada
mövcud olan ağır, çətin bir zamanda İon İliyesku çox böyük xidmətlər göstərmişdir. Biz beynəlxalq təşkilatların
toplantılarında onunla da çox görüşmüşük. Mən onun dəvəti ilə Rumıniyaya ilk dəfə rəsmi səfərdə olmuşam.
Mənim dəvətimlə isə o, Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdi. Xahiş edirəm, mənim salamlarımı və ən xoş
arzularımı ona çatdırasınız. Çatdırın ki, o, ürəyi istədiyi vaxt Azərbaycanda mənim qonağım ola bilər.
Siz bir neçə məsələyə toxundunuz. Rumıniyada Azərbaycan səfirliyinin açılması çox zəruridir. Biz bunu
istəyirik. Prezident cənab Emil Konstantinesku ilə bizim bu barədə söhbətimiz olubdur ki, Rumıniya
Azərbaycanda, Azərbaycan isə Rumıniyada səfirlik açsın. Rumıniya bu vəzifəni yerinə yetirir və bu ölkənin
səfiri artıq bir neçə aydır ki, Azərbaycandadır. Biz də çalışacağıq ki, Rumıniyada səfirliyimiz açılsın. Əlbəttə,
Azərbaycan Rumıniyaya nisbətən kiçik bir ölkədir. Ölkəmizin iqtisadi imkanları da hələ məhduddur.
Siz Bakıda Azərbaycanın bir tərəfini görürsünüz, amma ikinci tərəfini görmürsünüz. O da ondan ibarətdir
ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyondan çox
vətəndaşımız işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılıbdır. Onlar yeddi-səkkiz ildir ki, çadırlarda yaşayırlar.
Biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ancaq təəssüf ki,
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə buna nail ola bilmirik. Mən yaxşı bilirəm ki, Rumıniya
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biridir. Sizin bəyanatınız da bizim üçün əhəmiyyətlidir ki,
Rumıniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu, təkcə Azərbaycan üçün yox, hər bir ölkə üçün,
Rumıniya üçün də lazımdır. Biz də Rumıniyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.
Məlumdur ki, sizin ölkədə də macar azlıqları tərəfindən bəzi problemlər olmuşdu. Mən çox şadam ki, siz
bu problemi sülh yolu ilə həll etmisiniz.
Giorgi Prisakaru: Biz ikitərəfli bir saziş bağlamışıq.
Heydər Əliyev: Bilirəm, cənab Konstantinesku mənə bu barədə danışıbdır. Görürsünüz, siz saziş
bağlamısınız, amma bizdə 12 il bundan öncə müharibə başlayıbdır, indi də qurtara bilmirik.
Bəyanatınıza görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, siz bundan sonra da bu mövqedə
dayanacaqsınız.
Azərbaycan Avropa ölkəsidir. Birincisi, ona görə ki, biz Avropa qitəsindəyik. İkincisi, ona görə ki,
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Avropa dəyərləri artıq Azərbaycanın həyatında çox böyük kök salıbdır. Azərbaycanda öz milli-mənəvi
dəyərlərimizlə bərabər, Avropa dəyərləri də mənimsənilir, qavranılır. İndi Azərbaycan demokratiya, iqtisadi
islahatlar, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedərək özünün ümumbəşəri dəyərlərə və xüsusən Avropa dəyərlərinə
sadiq olduğunu bir daha göstərir. Ona görə də biz Avropa Şurasına daxil olmaq istəyirik.
İndi Azərbaycanda elələri var, deyirlər ki, bu Avropa Şurası bizə nəyə lazımdır? Çünki Avropa Şurasında
Azərbaycana bal paylamırlar, əksinə, çox dəyərli tələblər irəli sürürlər. Amma biz özümüzü Avropadan ayıra
bilmərik.
Mən təşəkkür edirəm, siz bəyanat verdiniz ki, bu ayın 28-də Avropa Şurasının Parlament
Assambleyasında Avropa Şurasına qəbul olunması məsələsi müzakirə ediləcəkdir. Bəyanatınızı qəbul edərək,
mən belə düşünürəm ki, sizin ölkənin orada olan deputatları Azərbaycana səs verəcəklər.
Siz neft məsələsinə də toxundunuz. Konstantsa haqqında danışdınız. Birincisi, mən bildirdim, - biz burada
böyük İpək yolunun bərpası və Avropa Birliyinin TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə məşğuluq.
Rumıniya və xüsusən, onun böyük liman şəhəri olan Konstantsa İpək yolunun bərpasında çox mühüm rol
oynayır. Ona görə də bizim bu sahədə əməkdaşlığımızın böyük gələcəyi var. Siz doğru dediniz ki, Dunay çayı
ilə Avropanın şimal nöqtəsinə qədər bu yolu davam etdirmək olar.
Mən bir neçə il bundan öncə Almaniyada səfərdə olduğum zaman federal kansler Helmut Kol ilə danışıq
apararkən istəyirdim ona da bu məsələni bildirəm ki, Azərbaycandan, Gürcüstandan, Qara dənizdən,
Konstantsadan, sonra isə Dunay çayı ilə gəlib Almaniyadan daha şimala keçib getmək olar. Keçmişdə, bir neçə
əsr bundan öncə Qərblə Şərq arasında ticarət əlaqələrində bu yoldan istifadə edilibdir.
Konkret neft məsələsinə gəldikdə isə, mən demişəm və yenə də deyirəm, - Azərbaycanda neft çoxdur və
çox olacaqdır. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşasına hələ indi başlayırıq. Biz keçən ilin
aprel ayında Bakı-Supsa neft kəmərini istifadəyə verdik. Bakı nefti ilə doldurulmuş tankerlər oradan bir sıra
ölkələrə gedir, bu il daha da çox gedəcəkdir. Ona görə də, yenə də deyirəm, bu işdə Konstantsa limanından
istifadə etmək mümkündür. Bakı-Supsa kəməri gələcəkdə daha da genişlənəcəkdir.
Azərbaycan kimi, Rumıniya da qədim neft ölkəsidir. Siz Ployeşti Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyası arasında əlaqələrə toxundunuz. Mənim yaxşı xatirimdədir, İkinci Dünya müharibəsindən sonra
Sovetlər İttifaqı ilə Rumıniya arasında o vaxt dostluq əlaqələri var idi. Təxminən 1940-cı illərin axırında, 1950ci illərin əvvəlində Azərbaycanın çoxsaylı mütəxəssisləri gedib bir neçə il Ployeştidə neft mədənlərində
işləmişdilər. Bunlar da bizim ölkələrimiz arasındakı keçmiş əlaqələri göstərir.
Vaxtilə Piteşti və Sumqayıt şəhərləri arasında çox sıx əlaqələr qurulmuşdu. Sizin Piteşti şəhəriniz kimya
şəhəridir, Azərbaycanda da Sumqayıt kimya şəhəridir. Yenə də deyirəm, vaxtilə bu şəhərlər arasında sıx
əlaqələr yaranmışdı və mən bütün bunların iştirakçısı olmuşam.
Beləliklə, hesab edirəm ki, bütün sahələrdə, xüsusən neft sahəsində bizim əlaqələrimiz inkişaf etməlidir.
Biz öz tərəfimizdən bunun üçün tədbirlər görəcəyik. Baxaq, görək, bəlkə də mənim Rumıniyaya rəsmi səfərimə
qədər hansısa bir konkret məsələni həll etmək mümkün oldu.
Mən bilirəm, Konstansa-Triyest neft kəməri vardır. Bu neft kəmərindən istifadə olunması məsələsini
məhz İtaliyanın Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərən "ENİ-ACİP" şirkəti irəli sürübdür. Onlar neftin
Triyestdən İtaliyaya gətirilməsini nəzərdə tutublar. Görürsünüz, bütün variantlar mənə məlumdur. Biz bunların
hər biri haqqında düşünürük.
Mən bir daha çox məmnunam ki, siz gəldiniz, görüşdük. Yenə də təkrar edirəm ki, Azərbaycan ilə
Rumıniya arasında sıx dostluq və əməkdaşlıq mövcuddur. Ölkələrimizin parlamentləri də bu əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinə öz xidmətlərini göstərməlidirlər. Təşəkkür edirəm ki, siz bunu edirsiniz.
Giorgi Prisakaru: Cənab prezident, biz bilirik ki, vaxtınız çox azdır. Biz bundan sui-istifadə etmək
istəmirik. Mən bizə vaxt ayırdığınıza və dediyiniz sözlərə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən onu
da təsdiq etmək istəyirəm ki, bizim xalqlarımız öz problemlərinə, həyatlarında baş vermiş ictimai-siyasi
proseslərə, hətta təfəkkür tərzinə görə də bir-birinə oxşayırlar. Rumıniya Avropa Şurasına daxil olmaq istəyəndə
bizdə də deyənlər olub ki, Avropa Şurası bizə lazımdır, yoxsa yox? Mən Sizinlə tam razıyam ki, "Avropa"
deyəndə dəyərlər məcmusu nəzərdə tutulmalıdır. Çünki indi proseslər elə xarakter almışdır ki, hazırda dünyada
təcrid olunmuş şəkildə yaşamaq mümkün deyildir. Buna görə də biz bir dəyərlər sistemində birləşməliyik və
yaşamalıyıq.
Cənab prezident, mən Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və Sizi Rumıniyada gözləyirik.
Cənab prezident, icazə verin, mən Rumıniyanın həyatı əks olunmuş bu fotoalbomu Sizə təqdim edim. Siz
Rumıniyanı çox yaxşı tanıyıbsınız. Bu fotoalbom Rumıniyada gördüyünüz yerlərin bəzilərini Sizə bir daha
xatırladacaqdır.
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Heydər Əliyev: Çox sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASI TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ KATİBİ VƏ ONU MÜŞAYİƏT
EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Sergey Borisoviç, hörmətli qonaqlar, mən sizi ürəkdən salamlayıram,
Azərbaycana gəlişinizə şadam. Şadam ki, bu gün artıq sizin görüşləriniz, danışıqlarınız olmuşdur. Bütün
bunların Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin daha da inkişaf etməsi üçün böyük əhəmiyyəti var. Bu günlərdə
biz sizinlə birlikdə Rusiya gününü qeyd etdik. Rusiya səfirliyində çoxlu adam vardı, bina kifayət etmədi, ona
görə də bütün ərazi adamla dolu idi. Elə bu faktın özü burada Rusiyaya necə böyük maraq göstərildiyinə sübutdur. Təbii ki, Rusiyanın olduqca çox dostları var, onlar bu bayrama dəvət edilmişdilər. Azərbaycan ilə Rusiya
arasında münasibətlər mehriban, xoş, yaxşıdır. Mən bayramda çıxış edərkən demişdim və bu gün də demək
istəyirəm ki, biz bu münasibətlərin daha yaxşı olacağına böyük ümidlər bəsləyirik.
Biz bütün sahələrdə – iqtisadi, mədəni, elmi sahələrdə münasibətlərimizi inkişaf etdirmək üçün böyük
potensiala malikik. Odur ki, bu potensialdan istifadə etməliyik. Hesab edirəm ki, Rusiyada hakimiyyətin
dəyişməsindən, Vladimir Vladimiroviç Putinin Rusiya prezidenti seçilməsindən və Rusiyanın rəhbər
orqanlarının tərkibində bir çox dəyişikliklər olandan sonra Rusiya üçün də, Rusiya–Azərbaycan münasibətləri
üçün də yeni, çox mühüm mərhələ başlanır.
Biz son vaxtlar Rusiya prezidentinin və hökumətinin həyata keçirdikləri tədbirləri müşahidə edirik və
görürük ki, Rusiya prezidenti Rusiya dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi, qayda-qanun yaradılması, demokratiyanın
inkişafı və iqtisadi islahatların aparılması üçün tədbirlər görür və bütün bunlar bizim hamımız üçün strateji
vəzifədir. Rusiya böyük dövlətdir, 1991-ci ildə Rusiyanın suverenliyi elan edilmişdir. Sovetlər İttifaqı
dağılandan sonra biz də müstəqilliyimizə nail olduq. Rusiya və Azərbaycan vaxtilə yaşadığımız sistemdən uzaqlaşaraq, demokratiya, demokratik inkişaf yolu, bazar iqtisadiyyatı yolu seçmişlər. Əlbəttə, Rusiyada bu
istiqamətdə çox işlər görülmüşdür. Bütün sahələrdə böyük potensialı nəzərə alınmaqla, Rusiya qalan dövlətlər
üçün, o cümlədən bizim üçün də nümunə ola bilər. Ona görə də Rusiya tarixinin yeni mərhələsində hər şey –
həm Rusiya dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi, qayda-qanun yaradılması, həm də demokratiyanın inkişafı, bütün
demokratik dəyərlərin möhkəmlənməsi eyni vaxtda və daha intensiv surətdə irəliləyəcəkdir.
Biz Rusiyanı həmişə azad, demokratik, demokratik dəyərlərə sadiq olan ölkə kimi görmək istəyirik, onu
nəzərdə tuturam ki, bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında bərabərhüquqlu münasibətlər, mehriban qonşuluq,
dostluq münasibətləri üçün yaxşı zəmin ola bilər. Təkrar edirəm, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin
inkişaf potensialı çox böyükdür. Yeri gəlmişkən, bu ay, məncə, ayın 26-da Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti
günləri keçiriləcəkdir. Son illər biz Azərbaycanda da, Moskvada da belə günləri dəfələrlə keçirmişik. Söz
düşmüşkən, onlar olduqca faydalıdır. Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğumuz illərdə respublikalar arasında
belə günlər keçirirdik. Xatirimdədir, 1972-ci ildə çox böyük bayram–Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri
oldu. Adamlar bunu o vaxt da çox yaxşı qarşılayırdılar, xüsusən indi də – biz artıq müxtəlif dövlətlərdə olduğumuz vaxtda da yaxşı qarşılayırlar. Buna görə də biz bu günləri necə lazımdırsa keçirəcəyik, sonra yəqin ki,
Rusiyada, Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti günləri olacaqdır.
Bizim mədəni əlaqələrimiz, insani əlaqələrimiz, elm, təhsil xətti ilə əlaqələrimiz çox sıxdır. İqtisadi
münasibətlər də inkişaf edir. İndi bizdə özəl sektor üstün yer tutur. Buna görə də sahibkarlar, biznesmenlər
arasındakı ticarət, şübhəsiz, böyük əhəmiyyətə malikdir. Rusiyadan Azərbaycana və Azərbaycandan Rusiyaya
çoxlu mallar aparılır, hərçənd Azərbaycandan daha çox məhsul, xüsusən meyvə, tərəvəz aparmaq olar. İndi
bizdə çoxlu meyvə var, özü də bunlar olduqca dadlıdır. Bilirsiniz, Avropa ölkələrində olanda görürsən ki,
mehmanxanalarda həmişə çox gözəl meyvələr satılır, çiyələk hər yerdə belə gözəldir, amma onu yeyəndə
bilmirsən ki, bu çiyələkdir, yoxsa nədir. Deyirlər ki, çiyələyin tez yetişməsi, qəşəng görünməsi üçün hansısa
gübrələrdən istifadə edirlər. Amma insan üçün vacib olan bu deyil, vacib olan budur ki, dadlı və faydalı olsun.
Bax, belə dadlı və faydalı meyvə, tərəvəz Azərbaycanda olduqca çoxdur. Odur ki, əgər əlaqələrimizi – nəqliyyat, ticarət və başqa əlaqələrimizi yaxşılaşdırsaq, onda meyvə, tərəvəz və digər bütün kənd təsərrüfatı məhsulları
ilə təchizat sarıdan Rusiyaya böyük xidmət göstərə bilərik.
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Rusiyadan da bizə çoxlu məhsul – taxıl da, digər mallar da, ət də gətirilir. Azərbaycanda hətta "Borodinski"
çörəyi, Moskva sosiskası, kolbasası da satırlar. Adamlar onları alırlar, çünki "Borodinski" çörəyinə də, Moskva
kolbasasına da öyrəşmişlər, mən hələ "Stoliçnaya" arağını demirəm.
Ona görə də mənə elə gəlir ki, indi biz münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi üçün yeni, fəal addımlar
atmalıyıq. Bununla əlaqədar, hesab edirəm sizin Azərbaycana səfərinizin böyük əhəmiyyəti var. Bir daha demək
istəyirəm ki, bu, Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin belə heyətdə ilk səfəridir. Hələ belə şey olmayıbdır.
Doğrudur, müstəqillik dövründə buraya, təəssüf ki, belə yüksək səviyyədə səfər – məsələn, Rusiya
prezidentinin, Rusiya Baş nazirinin səfəri də olmayıbdır. Ən yüksək səviyyəli səfər nazirin səfəri olubdur.
Mən Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm. Bu gün bir
daha həmin dəvəti sizə çatdırıram və ümidvarıq ki, biz cari ildə Vladimir Vladimiroviç Putinlə Azərbaycanda
görüşə biləcəyik. Amma məsələ təkcə bununla bitmir. Haqqında danışdıqlarımın – münasibətlərimizin
inkişafında yeni mərhələnin sadəcə sözlər deyil, konkret işlər olması üçün, bunu qarşılıqlı fayda məqsədi ilə
həyata keçirə bilməyimiz üçün digər görüşləri, digər səfərləri də həyata keçirmək mümkündür.
S e r g e y İ v a n o v (Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi): Hörmətli Heydər Əliyeviç, dediyiniz sözlərə
görə, nümayəndə heyətimizi qəbul etməyə vaxt tapdığınıza görə çox sağ olun. Biz bunu çox yüksək
qiymətləndiririk və rusiyalılar üçün əlamətdar bir gündə səfirliyimizə getməyə imkan və vaxt tapdığınıza, tarixə
də, ənənələrə də, bugünkü günə də ehtiramınızı ifadə etdiyinizə görə də Sizə bir daha öz minnətdarlığımızı
bildiririk. Biz bu addımı dərin rəmzi mənalı və əsrlər boyu birlikdə yaşayan və birlikdə, yanaşı yaşayacaq qonşu
xalqlarımızın münasibətlərinin hərtərəfli inkişafına yönəldilmiş addım kimi qiymətləndiririk. Axı Rusiyada
hamı nahaq yerə demir ki, Bakı dünyanın ən beynəlmiləl şəhərlərindəndir, burada rusiyalılar özlərini həmişə
evdəki kimi hiss edirlər, Bakı buxtasının gözəlliyindən feyziyab ola bilər, dənizin sahili boyunca gəzişə, təəssüf
ki, keçmiş SSRİ-nin bir sıra ərazilərindən fərqli olaraq, özlərini burada arxayın hiss edə bilərlər. Mən bunu
Təhlükəsizlik Şurasının katibi olduğuma görə demirəm, sadəcə olaraq, həyat göstərir.
Biz, həqiqətən, hansısa sıçrayışlar, hansısa süni addımlar atmaq əhval-ruhiyyəsində deyilik. Hesab edirik ki,
xalqlarımızın heç bir problemi, heç bir mübahisəli məsələsi yoxdur, onların ümumi sərhədi ilə yanaşı, ümumi
mədəniyyəti, dili də var, biz bunu da yüksək qiymətləndiririk. Buradakı soydaşlarımızın vəziyyəti, rus dili ilə
bağlı vəziyyət yaxşıdır, rus dili Bakının küçələrində açıqca səslənir – bu bizim üçün xoşdur – bunu dəstəkləmək
və münasibətləri inkişaf etdirmək lazımdır.
Sizin iqtisadiyyat barədə dediklərinizlə mən tamamilə razıyam. Bəli, bizdə azad bazar var, bizdə özəl
kommersantlar ticarətlə fəal məşğuldurlar. Bunu ancaq alqışlamaq olar. Lakin bununla bərabər, elə mümkün
layihələr var ki, heç bir sahibkar məhsulun həcmlərinə, vəzifələrin mühümlüyünə görə bu layihələrə girişə
bilməz. Mən Rusiya dövlətinin, icra hakimiyyəti orqanlarımızın rolunu onda görürəm, onlar şirkətlər və ya
adamlar arasında deyil, dövlətlər arasında ciddi, tammiqyaslı ticarətin inkişafına kömək edə bilərlər.
Siz kənd təsərrüfatını tamamilə haqlı olaraq xatırladınız, Azərbaycan torpağının zəngin, çox dadlı
nemətlərindən danışdınız. Həqiqətən, Avropada pomidor nəinki süni surətdə yetişdirilir, həm də hökmən eyni
ölçüdə olmalı, standart Avropa qutusuna uyğun gəlməlidir. Bilmirəm, sizdə necədir, Rusiyada isə, hər halda, hamı
istəyir, vərdiş edib ki, pomidor iri də ola bilər, xırda da. Eləcə də gilas, bir çox digər meyvələr də.
Bu gün biz Ramiz Ənvəroviçlə saziş imzalamağı planlaşdırırıq.* Fikrimcə və nümayəndə heyətimiz də hesab
edir ki, bu, iki dövlətin təhlükəsizliyi kimi belə incə, ciddi sahədə də əməkdaşlığın inkişafı yolunda mühüm
addımdır. Bizim burada da bir çox ümumi vəzifələrimiz var – mən həm ümumi təhlükələri, həm də
xalqlarımızın əmin-amanlıq, sakit şəraitdə yaşaması üçün, müharibələrin, münaqişələrin, terrorizmin,
mütəşəkkil cinayətkarlığın olmaması üçün bu təhlükələri dəf etmək, birlikdə işləmək kimi ümumi arzunu
nəzərdə tuturam. Təəssüf ki, qloballaşma, zamanın yeni cərəyanları nəinki yeni nemətlər, həm də yeni təhlükə
gətirmişdir, elə bir təhlükə ki, hələ bu yaxınlarda, vahid Sovet İttifaqının tərkibində olarkən biz onu heç təsəvvür
edə bilməzdik. Təsəvvürümüzə gətirə bilməzdik ki, terrorizm problemi, narkotik maddələrin yayılması
problemi, mütəşəkkil cinayətkarlıq, dünyada hər il çox böyük məbləğdə, milyardlarla dollar məbləğində ziyan
vuran kompüter cinayətləri qarşımıza tam kəskinliyi ilə çıxacaqdır. Ola bilsin ki, indi bu problem bizə hələ
birbaşa gəlib çıxmayıb, bizi öz alovlarına bürüməyib, bizə toxunmayıbdır. Lakin hesab edirəm ki, biz gələcək
barəsində düşünməliyik və başqalarının səhvlərindən indidən ibrət götürməli və müvafiq nəticələr çıxarmalıyıq.
Heydər Əliyeviç, Siz tamamilə doğru dediniz ki, nəinki mənim səfərim, həm də buraya planlaşdırılmış
səfərlərin və Azərbaycanın nazirlərinin, hakimiyyət orqanlarının yüksək vəzifəli nümayəndələrinin Rusiyaya
Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurası ilə Rusiya Federasiyasının
Təhlükəsizlik Şurası arasında əməkdaşlıq haqqında protokol imzalandı.
*
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səfərləri – biz onlara hazırlaşırıq – zənnimcə, münasibətlərimizi bir neçə il əvvəl olduğuna nisbətən keyfiyyətcə
yeni səviyyəyə çıxarmağa qadirdir. MDB-nin bir çox digər ölkələrindən fərqli olaraq, bizdə iqtisadi səpkili heç
bir maneə yoxdur. Mən xüsusi nəzərə çatdırmaq istərdim ki, bu gün Azərbaycan yeganə MDB ölkəsidir ki, onun
Rusiyaya heç bir borcu yoxdur. Əksinə, Rusiyanın Azərbaycana borcu, doğrudur, kiçik məbləğdə borcu var.
Borc olmayan hallarda iqtisadi əməkdaşlığı möhkəmlətməkdən danışmaq həmişə asandır, bizi keçmişin heç bir
yükü geri çəkmir. Bu, mühüm cəhətdir.
Biz nəinki yüksək səviyyədə, həm də regioanlar səviyyəsində əlaqələri də alqışlayırıq. Bu gün mən eşidib
məmnun oldum ki, Sverdlovsk vilayətinin qubernatoru Rossel buraya gəlmiş, Azərbaycandan kənd təsərrüfatı
məhsullarının alınması haqqında konkret danışıqlar aparmışdır. Bu, düzgün addımdır. Əlbəttə, bu məhsullar
yəqin ki, əsasən Moskvaya, Peterburqa göndərilməlidir
Onlar əsasən sahibkarlar tərəfindən gətirilir. Sizi əmin edə bilərəm ki, hazırda Moskvada çoxlu kiçik
Azərbaycan restoranları, kafeləri var, bunlarda qəlyanaltı etmək, sizin xörəklərin dadına baxmaq da
mümkündür. Biz bunu bəyənirik. Lakin Rusiya çox böyük ölkədir. Buna görə də əgər Azərbaycanın məhsulları
Sibirə də, Uzaq Şərqə də göndərilərsə, zənnimcə bu, düzgün istiqamətdə atılmış addım olar. Xoşdur ki,
Rusiyanın ayrı-ayrı regionlarının nümayəndələri, qubernatorları da bu məsələyə diqqət yetirirlər.
Qısa çıxışıma yekun vuraraq demək istəyirəm ki, biz bütün istiqamətlər üzrə – istər siyasi, istər iqtisadi, istər
hərbi, istərsə də mədəni sahədə münasibətləri inkişaf etdirməyə hazırıq. Mədəniyyət də vacibdir. Xalqların,
xüsusən də belə çoxəsrlik mədəniyyəti və ənənələri olan xalqlarımızın mədəniyyəti və qarşılıqlı anlaşması,
qarşılıqlı surətdə zənginləşməsi olmadan böyük tərəqqiyə ümid bəsləmək olmaz. Yaxşı ki, bizim insanlar birbirinə qonaq gedib-gəlirlər. Rusiyada da milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Biz buna həmişə şadıq, çalışacağıq
ki, onlar torpağımızda heç bir anlaşılmazlıqdan, heç bir hadisədən qanqaralığı çəkməsinlər. Biz çalışacağıq ki,
münasibətlərimiz daim möhkəmlənsin. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu baxımdan yekdilik. Ona görə də heç bir problem yoxdur. İndi protokolu
imzalamaq olar.
S e r g e y İ v a n o v: Mən Ramiz Ənvəroviçi bu il ərzində Moskvaya cavab səfərinə dəvət edirəm. Biz
ekspertlər səviyyəsində operativ rejimdə daim informasiya mübadiləsi edəcəyik. Şəxsi müdaxiləmiz lazım
olduqda isə, biz də buna operativ surətdə qoşulmağa hazırıq. Zənnimcə, bu il Ramiz Ənvəroviç Moskvaya gələ
bilər. Üstəlik, bunu eşidəndə bir qədər təəccübləndim ki, 1991-ci ildən bəri o, Moskvada bir dəfə də olmayıbdır.
1991-ci ildən bəri Moskva çox dəyişibdir. Ayrı-ayrı rayonları hətta tanımaq olmur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, o, Moskvaya bu şəhəri görmək üçün deyil, sizinlə görüşmək, fikir mübadiləsi
aparmaq, başlıcası isə, təcrübə öyrənmək üçün getməlidir. Əlbəttə, bu baxımdan sizin böyük təcrübəniz var.
Odur ki, sizin təcrübənizdən istifadə etmək bizim üçün vacibdir. Bir sözlə, mən bu dəvəti alqışlayıram.
S e r g e y İ v a n o v: Biz təcrübəmizi bölüşməyə hazırıq. Pis nəticələri də.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu səhvləri bilmək, etməmək üçün, bir də pisin hər yerdə olduğunu bilmək üçün pisi
də görmək lazımdır. Yoxsa bəzilərinə elə gəlir ki, bir yerdə hər şey yaxşıdır, başqa yerdə isə hər şey pisdir.
Təəssüf ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda belə ustalar var.
S e r g e y İ v a n o v: Heydər Əliyeviç, əlbəttə, biz Sizin MDB sammitinə səfərinizi səbirsizliklə
gözləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən tezliklə, iyunun 20-də Moskvada olacağam. Ayın 21-də dövlət başçılarının
görüşü var. Mən prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə xüsusi görüşə ümid bəsləyirəm.
S e r g e y İ v a n o v: Bu görüşə o da hazırlaşır, onu səbirsizliklə gözləyir. Çox sağ olun.
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"MİR" DÖVLƏTLƏRARASI TELERADİO ŞİRKƏTİNİN, "MAYAK"
RADİOSTANSİYASININ VƏ "NEZAVİSİMAYA QAZETA"NIN SİYASİ İCMALÇILARINA
MÜSAHİBƏSİ
15 iyun 2000-ci il
Aparıcı: Bu gün Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev "Mir" Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin
Azərbaycan milli nümayəndəliyinə gəlmişdir. Bakı-Moskva birbaşa telekörpüsü olmuşdur. Prezident Heydər
Əliyev Rusiya jurnalistlərinin suallarına cavab vermişdir. O, "Mir" DTRŞ-nin Azərbaycan milli
nümayəndəliyinin yaradıcı kollektivi ilə görüşmüş, xatirə şəkli çəkdirmişdir.
"Mir" Teleradio Şirkəti Azərbaycan nümayəndəliyinin həyatında daha bir fərəhli hadisə baş vermişdir:
nümayəndəliyin direktoru Davud İmanov Müstəqil Dövlətlər Birliyinin informasiya məkanının formalaşmasına
görkəmli töhfəsinə görə "Dostluq ağacı" medalı ilə təltif edilmişdir. Bildiyiniz kimi, "Mir" DTRŞ-nin
Azərbaycan milli nümayəndəliyinin işində məqsəd bugünkü Azərbaycanın həyatı haqqında obyektiv, hərtərəfli
informasiyanı bütün postsovet məkanının sakinlərinə çatdırmaqdan ibarətdir.
Aparıcı (oğlan): Məhz bu məqsədlə biz görkəmli siyasətçiləri, alimləri və mədəniyyət xadimlərini
telekörpülərə tez-tez dəvət edirik.
Aparıcı (qız): Moskva ilə indiki telekörpünün qonağı Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevdir.
Aparıcı (oğlan): Biz sizə proqramın bu buraxılışına birlikdə baxmaq imkanı veririk.
Aparıcı: Günortanız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Biz - "Mir" Dövlətlərarası Teleradio Şirkəti,
"Mayak" radiostansiyası və "Nezavisimaya qazeta" MDB ölkələrinin prezidentləri ilə görüşləri davam etdiririk.
Bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir. Günortanız xeyir,
Heydər Əliyeviç.
Heydər Əliyev: Salam.
Aparıcı: Çoxsaylı suallarımıza başlamazdan əvvəl, icazənizlə, Sizi və Azərbaycan xalqını təbrik edək, ən
xoş arzularımızı bildirək - firavanlıq, sülh və tərəqqi diləyək. İyunun 21-də Moskvada birlik ölkələri dövlət
başçılarının növbəti görüşü keçiriləcəkdir. Sizin MDB-də inteqrasiya proseslərinin ünvanına söylədiyiniz
tənqidi qeydlər kifayət qədər geniş məlumdur. İcazənizlə, bilmək istərdik, Azərbaycanın türkdilli dövlətlərlə
daha yaxın əlaqələr yaratmaq baxımından xarici siyasətinin fəallaşması bununla izah edilmirmi?
Heydər Əliyev: Bəli, mən, həqiqətən, MDB-nin fəaliyyəti barəsində tənqidi qeydlər söyləmişəm. Lakin
bununla yanaşı hesab edirəm ki, indi, Rusiyada rəhbərlik dəyişdikdən, Vladimir Vladimiroviç Putin prezident
seçildikdən sonra birliyimiz öz həyatının və öz fəaliyyətinin ikinci mərhələsinə başlayır. Hər necə olsa da,
MDB-də əsas rolu Rusiya oynayır. Bizim əldə etdiyimiz nəticələr də Rusiyanın birlik işlərini nə dərəcədə daha
mütəşəkkil aparmasından asılıdır. Ona görə də mən ümid edirəm, kifayət qədər yaxşı ümid bəsləyirəm ki,
iyunun 21-də Moskvada yaxşı görüş olacaq və bu, MDB-nin fəaliyyətinin səmərəliliyini daha da yüksəltməyin
bünövrəsini qoyacaqdır.
Sual: Heydər Əliyeviç, sual "Mayak" radiosundandır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan MDB-nin
kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən çıxmışdır. Lakin birliyimizin sərhədlərindəki hadisələr göstərmişdir ki,
narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, beynəlxalq terrorizm, əhalinin qanunsuz miqrasiyası kimi hallarla
birgə mübarizə aparmaq daha asandır. Necə bilirsiniz, Azərbaycanın bu müqaviləyə qayıtması üçün imkanlar
varmı və Azərbaycan qayıtmaq istəyirmi?
Cavab: Başa düşürsünüz ki, bunlar müxtəlif məsələlərdir. Kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilənin
öz təyinatı var. O ki qaldı terrorizmlə, narkotiklərlə və digər bu cür hallarla mübarizəyə, biz bu baxımdan
həmişə birlikdəyik. Məsələn, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey İvanov bu günlərdə burada oldu və
biz onunla həmin məsələləri müzakirə etdik, hətta dünən Rusiyanın və Azərbaycanın təhlükəsizlik şuraları
arasında məhz bu məqsədləri nəzərdə tutan protokol da imzalandı. Ona görə də burada heç bir ziddiyyət yoxdur.
Biz bütün bu cür hallarla mübarizədə birlikdəyik.
Sual: Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması barəsində Qərbin mövqeyinin müəyyən qədər
dəyişməsi ilə bağlı Sizdən soruşmaq istərdim. Bu proses ləngiyir, ümumiyyətlə, Azərbaycanla Avropa Şurası
arasında danışıqların indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz və Azərbaycan üçün bu təşkilata daxil olmağın
perspektivlərini nə cür proqnozlaşdırırsınız?
Cavab: Biz hesab etmirik ki, bu barədə Qərbin mövqeyi dəyişilibdir. Sadəcə, hazırlıq prosesi gedir ki,
iyunun 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanın və Ermənistanın Avropa
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Şurasına artıq qəti şəkildə, tam hüquqlu üzv kimi daxil olmaları məsələsinə baxılsın. Romada Siyasi Komitənin
iclası keçirilib və o, Azərbaycanın Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü seçilməsini Parlament Assambleyasına
birmənalı şəkildə tövsiyə etmişdir. Biz bu barədə hansısa dəyişiklik görmürük.
Sual: Heydər Əliyeviç, Siz ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə Qafqazda kollektiv təhlükəsizlik sistemi
yaradılması ideyasını irəli sürmüsünüz. Sizcə, indinin özündə bu sahədə hansısa peal addımlardan danışmaq
olarmı?
Cavab: Bilirsiniz, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik haqqında məsələ çox vacibdir. Məsələn, keçən ilin
noyabrında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə Azərbaycan bütün Qafqazda təhlükəsizlik, sülh və sabitlik paktı
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdi və əlaqədar ölkələri belə bir paktı birgə işləyib hazırlamağa dəvət etdi.
Sonralar bəzi başqa dövlətlərdən də bu cür təkliflər daxil oldu.
Biz hesab edirik ki, bu, mümkündür. Ancaq bundan ötrü prinsipial məsələləri, ilk öncə Ermənistanla
Azərbaycan arasındakı münaqişəni həll etmək lazımdır. Məlumdur ki, hələ 1988-ci ildə başlamış bu münaqişə
Azərbaycana çox ağır zərbə vurub və biz onun çox acı nəticələrini hiss edirik. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal olunubdur. Bir milyon azərbaycanlı öz yaşayış yerindən zorla
qovulub, artıq 7-8 ildir onlar çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar. Ona görə də Qafqazda kollektiv təhlükəsizlik
haqqında paktın yaradılmasına gəlib çatmağın vacib şərti ən əvvəl Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
həllidir. Bəs bundan ötrü nə lazımdır? Altı il bundan öncə biz atəşkəs haqqında sazişə nail olmuşuq. İndi
müharibə getmir. Amma biz sülhə də nail olmamışıq. Bundan ötrü isə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan
ərazilərindən çıxmalı, yurd-yuvasından didərgin salınmış insanlar öz yerlərinə qayıtmalıdır, - baxmayaraq ki,
orada hər şey dağıdılıb, talan edilib, - heç olmasa insanlar öz yerlərinə qayıtsınlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunmalıdır. Belə olan halda, əlbəttə ki, Qafqazda kollektiv təhlükəsizlik paktı yaratmaq üçün böyük
imkanlar açılır. Ona görə də bunsuz heç bir paktdan söhbət gedə bilməz.
Biz nikbinik, hesab edirik ki, bunu etmək mümkündür, buna nail olmaq olar.
Sual: Heydər Əliyeviç, bununla əlaqədar "Mayak" radiosundan bir sual. Azərbaycanın hakimiyyət
orqanları, rəsmi Bakı Ermənistan ərazisində Rusiya hərbi bazalarının olması ilə bağlı dəfələrlə narahatlıqlarını
bildirmişlər. Sizin mövqeyiniz indi necədir və həmin bazaların olması Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərə nə cür təsir göstərə bilər? Sağ olun.
Cavab: Bu barədə mənim mövqeyim dəyişməyibdir. Birincisi, bütün dünyaya bəllidir, Moskva
mətbuatına da yaxşı məlumdur - hələ 1997-ci ildə Rusiyanın hakimiyyət orqanları aşkar etmişdilər ki, Rusiyanın
Müdafiə Nazirliyi əvvəlki üç il ərzində Ermənistana qanunsuz olaraq, gizli surətdə bir milyard dollarlıqdan artıq
silah, döyüş sursatı, hərbi texnika vermişdir. Biz bu məsələni qaldırdıq, Rusiya prezidenti Yeltsinin
səviyyəsində Rusiya rəhbərliyi ilə müzakirə etdik, mən özüm onunla bu barədə bir neçə dəfə danışdım. Mən bu
məsələni MDB ölkələri dövlət başçılarının iclasında qaldırdım.
Materiallar araşdırılmaq üçün Rusiya Federasiyasının Prokurorluğuna verildi. Amma sonra Rusiyanın
Azərbaycanın və Ermənistanın birgə komissiyası yaradıldı. Biz bu komissiyanın işində fəal iştirak edirdik.
Sonra isə bu komissiya da fəaliyyətini dayandırdı. Odur ki, biz bundan narahatıq, çox narahatıq. Bu birincisi.
İkincisi, əlbəttə, biz hesab etmirik ki, Ermənistan kimi kiçik bir ölkənin ərazisində bu qədər Rusiya
qoşunlarının saxlanmasına ehtiyac var. Bunun məqsədi bizə aydın deyildir. Hərçənd, bəzi izahatlar var. Amma
mənə elə gəlir ki, bu izahatlar inandırıcı deyildir. Bəlkə də kiməsə elə gəlir ki, bu, Cənubi Qafqazda
sabitləşdirici amildir. Ancaq biz hesab edirik ki, əksinə, bu, sabitliyi pozan amildir. Biz əvvəlkitək öz
mövqelərimizdə dayanmışıq.
Sual: Heydər Əliyeviç, indi çoxları deyir ki, Dağlıq Qarabağ üstündə münaqişənin nizama salınmasına
dair həlledici, qəti saziş bu il imzalana bilər. Siz Ermənistan prezidenti Koçaryanla bir neçə dəfə görüşmüsünüz.
Ancaq ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi son vaxtlar yenidən fəallaşmışdır. Təəssüflər olsun ki, indi
Moskva bu qrupun tərkibində heç də ən fəal rol oynamır. Dünən, yoxsa srağagün, ümumiyyətlə bu günlərdə,
Vaşinqton Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında mümkün ərazi mübadiləsinə dair yeni plan irəli sürmüşdür.
Necə bilirsiniz, Qarabağ prosesi nə vaxt başa çatacaq və doğrudanmı bu il hansısa bir həlledici irəliləyiş
gözləmək olar?
Cavab: İlk öncə demək istəyirəm ki, sualınızda kifayət qədər düzgün olmayan informasiya var.
Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın başçılıq etdikləri ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyət
göstərir və fəaliyyət göstərməkdə davam edir. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla Azərbaycan prezidenti
arasında bilavasitə görüşlər ötən ilin təxminən aprelində başlamışdır. Sonra bizim daha bir neçə görüşümüz
oldu. Lakin bu, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini əsla istisna etmirdi. Sadəcə olaraq, həmsədrlər bizim
danışıqlarımızın nəticələrini almaq üçün öz işlərini bir qədər ləngitməyi lazım bilmişlər. Biz danışıqlar
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aparmışıq, görüşmüşük və hər ikimiz bu fikirdə olmuşuq ki, məsələni, nəhayət, sülh yolu ilə həll etmək lazımdır
və onu uzatmaq olmaz. Ermənistan prezidenti də, mən də, bu məsələnin həlli üçün şərt kimi istər Azərbaycan
tərəfindən, istərsə də Ermənistan tərəfindən qarşılıqlı kompromisin olmasını müəyyənləşdirdik. Biz bu
məsələləri kompromis çərçivəsində daha konkret şəkildə müzakirə etdik.
Lakin Ermənistanda baş vermiş hadisələr, yəni oktyabrın 27-də Yerevanda terror aktı, parlamentdə çoxlu
adamın, Ermənistan parlamentinin sədrinin də, baş nazirin də, deputatların da öldürülməsi, təbii olaraq,
Ermənistanda vəziyyəti dəyişdirdi. O vaxtdan bəri bizim şəxsi əlaqələrimiz, yəni prezident Robert Koçaryanla
mənim aramda bilavasitə görüşlər yarımçıq qalmışdır.
Ancaq bu, o demək deyil ki, danışıqlar tamamilə gündəlikdən çıxır. Hesab edirəm ki, danışıqlara yenidən
başlana bilər və başlanacaqdır, biz yəqin ki, yaxın vaxtlarda, Moskvada olarkən görüşə biləcəyik. Amma
bununla yanaşı, Minsk qrupu, daha doğrusu, Minsk qrupunun həmsədrləri də işləmişlər. Bilirəm ki, bu
yaxınlarda onlar Cenevrədə görüşmüş, nəinki münaqişənin nizama salınması məsələlərini, hətta nizamasalma
haqqında saziş əldə olunduqdan sonra iqtisadi problemlərin həlli məsələlərini də müzakirə etmişlər. Yəni belə
bir saziş əldə olunduqdan sonra işğal altındakı ərazilər azad edilməli, kommunikasiyalar bərpa olunmalıdır. Bu
isə külli məbləğdə maliyyə vəsaiti tələb edən olduqca böyük işdir. Buna görə də Minsk qrupunun həmsədrləri
həmin məsələni Cenevrədə Avropanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif maliyyə mərkəzləri ilə
müzakirə etmişlər. İşlər bax, belədir. Hesab etmirəm ki, kimsə irəlidədir, kimsə geridədir. Məsələn, mən hesab
edirəm ki, Minsk qrupu, həmsədrlər fəaliyyətini gücləndirməlidirlər, lakin bununla yanaşı, əlbəttə, Ermənistan
prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında bilavasitə görüşlər yenidən başlamalıdır.
Sual: Heydər Əliyeviç, icazə verin, diqqətinizi Azərbaycanın və Gürcüstanın ikitərəfli münasibətləri
sahəsinə yönəldim. Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri ilə neftin tranziti üçün öz tarif payını güzəştə
getmişdir. Axı, bu heç də az pul deyildir. Hər halda bu addıma səbəb nə idi və Azərbaycan rəhbərliyi burada
nəyi əsas tutmuşdur?
Cavab: Bilirsinizmi, Gürcüstan bizə dost ölkədir, qonşudur. Onların böyük iqtisadi çətinlikləri var.
Doğrudur, iqtisadi çətinliklər bizdə də az deyildir. Bir milyondan çox azərbaycanlı, respublikamızın vətəndaşı
öz yaşayış yerlərindən didərgin salınıb və yeddi-səkkiz ildir çadırlarda yaşayır, işləmir. Təsəvvür edirsinizmi,
bu, digər MDB ölkələri kimi, öz həyatının keçid mərhələsində olan Azərbaycan üçün necə ağır iqtisadi yükdür.
Amma, buna baxmayaraq, biz gördük ki, Gürcüstanda iqtisadi vəziyyət bizdəkindən də pisdir.
Ancaq biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasına dair danışıqlar apardıq, saziş imzaladıq. Sonra
bəzi kommersiya məsələlərini həll etmək lazım idi. Gürcüstan kommersiya məsələlərinə dair bəzi təkliflər irəli
sürdü. Bu təkliflər müzakirə olundu və razılaşdırıldı. Amma sonra ortaya tariflər məsələsi çıxdı. Yeni söhbət
ondan gedirdi ki, Azərbaycana və Türkiyəyə düşməli olan tariflərlə müqayisədə Gürcüstanın tariflərini
qaldırmaq lazımdır. Bu məsələni tənzimləmək üçün biz onu müzakirə etdik və dost qonşu Gürcüstana kömək
göstərməyi qərara aldıq və öz tariflərimizi güzəştə getdik. Bilmirəm, onlar nə qədərdir, məncə, onları bir qədər
şişirdirlər. Lakin onlar hər nə qədər olsa da, biz güzəşt etdik və hesab edirəm ki, düz iş gördük.
Sual: Heydər Əliyeviç, sual yenə "Mayak" radiosundandır. Siz dəfələrlə demişsiniz ki, respublikanın
gələcəyini, onun iqtisadi dirçəlişini neft sahəsinin dirçəlişi ilə bağlayırsınız. Bakı-Ceyhan neft kəməri barədə
konkret sual var. Məsələ bundadır ki, indi bəzi kütləvi informasiya vasitələri bir sıra məqalələr dərc edib ki,
guya xarici sərmayədarlar bu layihəyə pul qoymağı səmərəsiz və məqsədəuyğun olmayan bir iş hesab etmişlər.
Bu, nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Necə bilirsiniz, respublikanın neft sahəsinin dirçəlişi ilə bağlı ümidlər nə
dərəcədə əsaslıdır? Sağ olun.
Cavab: Bilirsiniz ki, yazılar müxtəlifdir, o cümlədən Rusiya mətbuatında da, Qərb mətbuatında da. Lakin
bu müəlliflərdən hər biri öz məqsədlərini güdür və onların çoxu reallıqdan uzaqdır.
Əvvəla, Bakı-Ceyhan boru kəməri Xəzər hövzəsindən, ilk növbədə, Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorundan neftin dünya bazarlarına ixracı üçün vasitədir. Biz çox böyük miqdarda neft gözləyirik. Buna görə
də bizim dünya bazarlarına çıxışlarımız olmalıdır. Biz bir neft kəməri - Bakı-Novorossiysk neft kəmərini
çəkmişik, bu boru kəməri ilə neft ixrac edirik. Digər neft kəməri, Bakı-Supsa, - Supsa Gürcüstanın Qara
dənizdəki limanıdır, - boru kəməri ilə də neft göndərilir. Ancaq böyük neft, çox böyük neft gözlənilir. Odur ki,
bu iki neft kəməri onu nəql etmək iqtidarında olmayacaqdır. Buna görə də biz lap əvvəldən, hələ beş il öncə,
indi "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan ilk böyük müqaviləni imzalayarkən məhz bu müqavilədə əsas ixrac boru
kəmərinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdu. Müxtəlif müzakirələrdən sonra müəyyən edildi ki, bu neft kəmərinin
Tbilisidən keçərək Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan limanınadək çəkilməsi daha məqsədəuyğundur.
Buna görə də artıq hər şey həll edilmişdir. Əgər Xəzər dənizində neftin az olduğuna və ya, məsələn, onun
Azərbaycana bəs etməyəcəyinə şübhə etsəydik, - bu boru kəməri isə ildə təxminən 50-60 milyon ton neft
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vurmalıdır, - onda biz niyə bu qədər vaxt ərzində həmin neft kəməri ilə məşğul olur və vaxtımızı niyə sərf
edirik. Əlbəttə, bir tərəfdən, müxtəlif yazılarla belə bir fikir yaratmağa çalışırlar ki, Xəzər dənizində guya bu
qədər neft yoxdur. Digər tərəfdən isə, bu fikri mücərrədləşdirərək həmin neft kəmərinin səmərəsizliyindən
danışırlar.
Deməliyəm ki, yeri gəlmişkən, siz də bilməlisiniz ki, ümumiyyətlə, Xəzərdəki bütün neft yataqlarını hələ
50 il bundan əvvəl ilk öncə Azərbaycan geoloqları, alimləri, neftçiləri kəşf etmişlər və indi də kəşf edirlər.
Buna görə də Azərbaycanda bu sahədə kifayət qədər elmi potensial da, texniki potensial da var.
Azərbaycan Xəzər dənizinin ortasında, sahildən 100 kilometr aralıda yerləşən Neft daşlarında hələ 50 il bundan
əvvəl neft çıxarmağa başlamışdır. Buna görə də biz Xəzər dənizinin, xüsusən Xəzərin Azərbaycan sektorunun
imkanlarına yaxşı bələdik.
Məsələn, alimlərimizin proqnozları, - bunlar isə həmişə doğru çıxır, - göstərir ki, təkcə Azərbaycan
sektorunda təxminən 4-5 milyard ton neft, təqribən 4 trilyon kubmetr qaz var. Şübhəsiz, biz bunların
hamısından istifadə etməli, bunların hamısını ixrac etməli, bunların hamısını dünya bazarlarına çatdırmalıyıq.
Buna görə də biz, bir tərəfdən, yataqların işlənilməsi ilə məşğul olur və hətta gözlədiyimizdən də artıq nəticələr
əldə edirik. Digər tərəfdən isə, əlbəttə, necə ixrac etmək barədə düşünməliyik. Bir yataq, sonra daha bir yataq
kəşf etdik və gördük ki, gözlənildiyindən bir neçə dəfə artıq qaz ehtiyatı var. Lakin bu qazı da ixrac etmək
lazımdır. Respublikamıza bu qədər qaz gərək deyildir.
Buna görə də guya Xəzər dənizində bu qədər neft olmadığı barədə, Bakı-Ceyhan boru kəmərinin
səmərəsizliyi və kimlərinsə imtina etdiyi və ya şəkk-şübhə gətirdiyi barədə hər cür mülahizələr həqiqətə uyğun
deyildir.
Sual: Heydər Əliyeviç, Siz "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru" dediniz. Elə ola bilməzmi ki, Xəzərin
Azərbaycan sektorunda neft və qazın proqnozlaşdırılan ehtiyatları mübahisə obyekti olsun, çünki Xəzər
dənizinin yeni statusu məsələsi indiyədək həll edilməyibdir. Danışıqlar gah gedir, gah da getmir. Rusiya xüsusi
mövqe tutur, bəzi məsələlərdə Türkmənistan da ona qoşulur, Qazaxıstan da öz spesifik mövqeyini qədərincə
dəqiq müəyyənləşdiribdir. Siz bu barədə, Xəzər dənizinin hüquqi siması barədə nə düşünürsünüz?
Cavab: Hər şeydən əvvəl demək istəyirəm ki, biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft və qaz
yataqlarının işlənilməsi ilə məşğul oluruq. Azərbaycan sektoru nə deməkdir? Hələ 1970-ci ildə, Xəzər dənizi
tamamilə Sovetlər İttifaqına məxsus olan dövrdə sovet hökuməti Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarının məhz
işlənilməsi üçün sektorlar müəyyən etmişdi. Bax, biz öz işimizi bu sektorun hüdudları daxilində aparırıq. Biz bu
sektorun sərhədindən kənara çıxmırıq. Üstəlik, əgər Xəzər dənizinin ümumi ərazisindən danışmalı olsaq, onda
görərik ki, bu sektor digər Xəzəryanı ölkələrin malik olduqları sektorlardan kiçikdir. Ona görə də bizim burada
təhlükəmiz yoxdur.
Xəzər dənizinin hüquqi statusuna gəldikdə isə, biz lap əvvəldən belə bir mövqedəyik ki, Xəzər dənizinin
statusunu bütün Xəzəryanı dövlətlərlə birlikdə müəyyən etmək lazımdlır. Lakin bütün bəla ondadır ki, əvvəla,
müxtəlif ölkələr müxtəlif təkliflər irəli sürürlər. İkincisi, müzakirə etmək, hamı üçün məqbul formul və ya
məqbul qərar tapmaqdan ötrü bir yerə toplaşmaq heç cür mümkün olmur. Biz bəyan etmişik və mən bu gün də
bəyan edirəm - biz Xəzər dənizinin hüquqi statusu məsələsinin müzakirəsinə hazırıq və bu məsələdə, əlbəttə,
beynəlxalq dəniz hüququ, təcrübə, praktika və digər hüquqlar əsasında fəal iştirak etməyə hazırıq. Biz buna
hazırıq. Əgər məsələ indiyədək həll edilməyibsə, bu, Azərbaycanın təqsiri deyildir.
Sual: Heydər Əliyeviç, indi bir az başqa mövzuya keçək. Əlbəttə, bu gün hamını maraqlandırır ki, yeni
prezidentlə əlaqədar Azərbaycanın və Rusiyanın münasibətləri necə inkişaf edəcəkdir? Vladimir Putinə Sizin
münasibətiniz necədir və Siz yeni Rusiyanın yeni Azərbaycanla münasibətlərinə hansı ümidlər bəsləyirsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, Azərbaycanın Rusiyaya münasibəti həmişə ən xoş və ən səmimi olmuşdur. Əgər bu
baxımdan hansısa qeyri-müntəzəmlik olubsa, sizə deməliyəm ki, bu, Azərbaycanın təqsiri üzündən olmayıbdır.
Məncə, bunu Rusiyanın indiki rəhbərliyi də başa düşür. Ona görə də başlıca məsələ budur ki, Rusiyaya
münasibətimiz yaxşıdır, dostcasınadır, biz Rusiya ilə hərtərəfli münasibətlərə malik olmaq, əməkdaşlıq etmək
və ənənəvi dostluğu möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək istəyirik. Yeri gəlmişkən, bu dostluq Azərbaycan
cəmiyyətində indi də qalmaqdadır.
Rusiyanın yeni prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinə gəldikdə isə, hesab edirəm ki, Rusiyada
hakimiyyət dəyişdikdən sonra, Vladimir Vladimiroviç Putin prezident seçildikdən sonra nəinki Azərbaycanla
Rusiya arasında münasibətlərin yaxşılaşması və inkişaf etməsi üçün, həm də, bayaq dediyim kimi, MDB-nin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün böyük imkanlar açılır. Konkret danışmalı olsaq, mən buna böyük ümidlər
bəsləyirəm.
Yeri gəlmişkən, dünən mən Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey İvanovla görüşdüm və bu

679

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

məsələ diqqət mərkəzimizdə oldu. Biz belə bir yekdil fikirdə olduq ki, indi münasibətlərimizin möhkəmlənməsi
və inkişafı üçün fəal addımlar atmalıyıq. Mən şəxsən prezident Vladimir Vladimiroviç Putinə böyük ümidlər
bəsləyir və hesab edirəm ki, o, indi Rusiyanın özündə də, Rusiyanın hüdudlarından kənarda da çox düzgün
siyasət aparır.
Sual: Heydər Əliyeviç, əvvəla, Rusiya ilə Azərbaycanın əməkdaşlığının zəruriliyi barədə xoş sözlərə görə
sağ olun. Bu cür bəyanatlar hər iki tərəfdən dəfələrlə verilmişdir. Lakin o da məlumdur ki, son vaxtlar
Azərbaycan Şimali Atlantika bloku ilə, NATO ilə ən sıx, mümkün qədər çıx münasibətlər yaratmağa çalışan
respublikalar qrupuna qoşulmuşdur. Bu isə yəqin ki, Moskvada kifayət qədər qanuni narahatlığa, qanuni
ehtiyatlı reaksiyaya, hətta deyərdim, ehtiyatlı anlaşılmazlıq reaksiyasına səbəb ola bilər. Necə hesab edirsiniz,
bu, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə nə dərəcədə real təsir göstərə bilər və sizcə, Azərbaycanla NATO
arasında münasibətlərin perspektivləri necədir? Sağ olun.
Cavab: Bilirsiniz, bu da müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin və müxtəlif icmalçıların, jurnalistlərin
yaydıqları uydurmadır. Digər ölkələr kimi, eləcə də Rusiya kimi, biz də NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq"
proqramında iştirak edirik. Həmin proqramda iştirak edən bütün ölkələrin müdafiə nazirləri bu yaxınlarda
Brüsselə toplaşmışdılar. Rusiyanın müdafiə naziri, Ermənistanın müdafiə naziri və başqa ölkələrin müdafiə
nazirləri də orada idilər. Axı, siz nə üçün belə hesab edirsiniz ki, Rusiya müdafiə nazirinin proqramda iştirak
etməsi və Brüsseldə bütün NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüşməsi normaldır, mümkündür, amma
Azərbaycan nazirinin də bu işdə iştirak etməsi isə hansısa şübhə doğurur? Yoxsa, elə hesab edirsiniz ki, Rusiya
bunu etməlidir, başqa ölkələr isə etməməlidir?
Ona görə də, məncə, Rusiya rəhbərliyinin özündə bunu düzgün başa düşürlər. Təkrar edirəm, yalnız ayrıayrı jurnalistlər, kütləvi informasiya vasitələri bu məsələni sadəcə olaraq tamamilə əsassız surətdə şişirdirlər.
Sual: Sağ olun. Heydər Əliyeviç, məlumdur ki, Çeçenistan böhranı ilə əlaqədar Moskvanın və Bakının
münasibətləri rəvan deyildir. Moskvada kifayət qədər sabit belə bir rəy var ki, bu böhranın müəyyən dövrlərində
rəsmi Bakı qiyamçıların sərhədi icazəsiz keçməsinə, döyüş sursatı göndərilməsinə barmaqarası baxmışdır.
Çeçenistan məsələsi barədə Sizin mövqeyiniz indi necədir və bununla əlaqədar Qafqazda təhlükəsizlik planı,
yaxud təhlükəsizlik paktı, sabitlik paktı çərçivəsində Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin nizama salınmasına
necə baxırsınız?
Cavab: Bilirsiniz, mən sizinlə qətiyyən razı deyiləm. Yeri gəlmişkən, çox təəssüflənirəm ki,
"Nezavisimaya qazeta" həqiqətə əsla uyğun gəlməyən məqalələri və heç bir əsası olmayan hər cür uydurmaları
tez-tez dərc edir. Bu isə Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərinin möhkəmlənməsinə xidmət etmir, əksinə, bu
münasibətlərə xələl gətirir. Çeçenistan məsələsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında problemlər yoxdur. Konkret
bir fakt. Rusiya Federal Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Totski bu yaxınlarda burada olmuşdur. O, bizim
sərhədçilərlə görüşdü və sonra biz onunla görüşdük. O, bütün jurnalistlərin yanında, bütün mətbuatın yanında
açıq bəyan etdi ki, Dağıstanda Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhədi, - bu, bizim əsas sərhədimizdir,
Çeçenistanla sərhədimiz yoxdur, - qoruyan Rusiya sərhədçilərinin Azərbaycanla bağlı heç bir məsələsi, heç bir
problemi yoxdur, onlarda heç bir fakt yoxdur.
Təkrar edirəm, dünən mən Rusiyanın təhlükəsizlik katibi Sergey İvanovla görüşdüm. O da deyir ki, bizim
heç bir iddiamız yoxdur, heç bir məsələmiz yoxdur. Doğrudan da yoxdur.
Heç olmasa bir fakt göstərin ki, Azərbaycan hansısa yaraqlını öz ərazisindən buraxmışdır və ya hansısa
yaraqlıya yardım göstərmişdir və s. Biz əvvəlki müharibə dövründə də qəti şəkildə bəyan etmişik və bu gün də
bəyan edirik ki, Azərbaycan separatizmin əleyhinə çıxmışdır və çıxır. Azərbaycan artıq 12 ildir erməni
separatizmindən əzab-əziyyət çəkən ölkədir. Ona görə də biz hər hansı formada separatizmi dəstəkləyə bilmərik.
Ona görə də biz heç vaxt heç bir yardım göstərməmişik, heç vaxt heç bir fakt olmayıbdır. Bu, sadəcə
uydurmadır, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri pisləşdirmək istəyən qüvvələrin göstərdikləri
cəhdlərdir. Odur ki, mən sizin dediklərinizin hamısını rədd edirəm, eləcə də Rusiya mətbuatında bu barədə dərc
olunan, bəzən radio, televiziya ilə yayımlanan bütün məlumatları, o cümlədən də "Nezavisimaya qazeta"da
gedən yazıları qəti şəkildə rədd edirəm.
Sual: Heydər Əliyeviç, mən Sizinlə ancaq qismən razılaşmağa məcburam, çünki Bakının özündə Sizə bir
çox müxalif siyasətçilər Azərbaycanda çeçenlərə, çeçen yaraqlılarına yardım göstərilməsindən, o cümlədən həm
silah sarıdan, həm də adamlar sarıdan yardım göstərilməsindən danışırlar. Bu, təəssüflər olsun, faktdır. Bunun
onların tərəfindən təbliğat olması və ya söhbətin hər hansı real şeylərdən getməsi başqa məsələdir.
Lakin sərhəd məsələsinə qayıdaraq sizdən soruşmaq istərdim. Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı sərhəddə
viza rejiminin tətbiq edilməsi haqqında hazırda iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında danışıqlar gedir.
Məlumdur ki, Rusiyada daimi yaşayan çoxlu Azərbaycan vətəndaşı var. Bu adamlar Rusiyada qazandıqları
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böyük məbləğdə pulu ailələrinə, doğma və yaxın adamlarına göndərirlər. Bu, Azərbaycan üçün ciddi
problemdir. Burada, Moskvada düşünüldüyü kimi, əgər belə bir viza rejimi tətbiq edilərsə, siz bu barədə nə deyə
bilərsiniz?
Cavab: İlk öncə, sizin bəlanız məhz bundadır ki, siz bizim müxalifətçilərin yazılarından istifadə edir və
bundan nəticə çıxarırsınız. Suala məhz özünüz çox yaxşı cavab verdiniz. Burada bizim müxalifət iqtidara, o
cümlədən də prezidentə qara yaxır, hər gün müxtəlif şeylər uydurur. Bizdə mətbuat azadlığı, söz azadlığı var,
heç kimə heç nəyi qadağan etmirik. Azərbaycanda müxalifətə məxsus saysız-hesabsız qəzetlər var və təsəvvür
edin, elə olur ki, bir gündə bir qəzetdə Azərbaycan prezidentinin əleyhinə beş və ya on məqalə dərc edilir.
Əlbəttə, onlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri gərginləşdirmək istəyirlər. Yeri gəlmişkən, sizin
istinad etdiyiniz, materiallarından istifadə etdiyiniz müxalifət qəzetləri Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq
mövqeyində heç zaman dayanmamışlar. Onların böyük əksəriyyəti həmişə antirusiya əhval-ruhiyyəsində
olmuşdur. Ona görə də mən təəssüflənirəm ki, siz bu müxalifət qəzetlərinin materiallarından istifadə edərək
nəticələr çıxarırsınız. Bu birincisi. Mən sizdən xahiş edirəm ki, buna hər halda diqqət yetirəsiniz.
İkincisi, viza rejimi barəsində. Mən hər halda yenə də Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey
İvanovla dünənki söhbətimizə istinad edirəm. Bəli, nə vaxtsa deyilmişdir ki, Rusiya ilə Gürcüstan və
Azərbaycan arasında viza rejimi olacaqdır. İndi Azərbaycan ilə Rusiya arasında viza rejimi məsələsi gündəlikdə
yoxdur. Ona görə də bu, bizi narahat etmir. O ki qaldı Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara, onların bir çoxu
Rusiya vətəndaşıdır. Şübhəsiz ki, Rusiya çoxmillətli dövlətdir və orada bir çox millətlərin nümayəndələri
yaşayır. Elə isə bəs niyə azərbaycanlılar yaşaya bilməzlər? Onlar orada onillərlə yaşayırlar.
Əlbəttə, orada müvəqqəti yaşayan adamlar da var. Bu da normal haldır, Avropa dövlətləri arasında
tamamilə adi, normal haldır. Ona görə də Rusiya ilə Azərbaycan arasında viza rejimi məsələsi gündəlikdə
durmur.
Aparıcı: Mən aparıcı hüququndan istifadə edərək, belə dərin, ciddi söhbətə görə sizə çox sağ olun demək
istərdim. Bu gün biz ilk mənbə ilə təmasda olmaq üçün çox nadir imkan qazandıq. Buna görə də demək istərdim
ki, biz Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin prezidentlərini söhbətə dəvət etmək üçün bu cür proqramlar
silsiləsini doğrudan da nahaqdan açmamışıq. Onu açmaqda məqsədimiz budur ki, bu dövlətlərin prezidentləri,
rəhbərləri auditoriyanı genişləndirmək imkanına malik olsun, təbii ki, birlik dövlətlərində hazırda həqiqətən
mövcud olan problemlər barədə məlumatı tamaşaçılara çatdırmaq, bu barədə söhbət etmək imkanlarını
genişləndirə bilsinlər.
Əlbəttə, bununla əlaqədar məndə daha bir sual yaranır. Heydər Əliyeviç, məlumdur ki, bir zamanlar, sovet
sosialist dövləti vaxtında siz onun rəhbərlərindən biri idiniz, jurnalistlərə tez-tez kömək edirdiniz. İndi bu barədə
böyük minnətdarlıqla danışan şahidlər də var. Bir halda ki, söhbətimiz belə məcraya yönəldi, necə bilirsiniz, bu
gün nə etmək lazımdır ki, bizim ümumi informasiya məkanımız həqiqətən formalaşsın və daha səmərəli, doğrudüzgün, səhih olsun?
Cavab: İlk öncə, özümün bəzi fikirlərimi söyləmək üçün bu gün əldə etdiyim imkana görə mən də sizə
təşəkkür etmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, məni bu verilişə dəvət edəndə, gəlib gəlməmək barədə
qəti qərarım yox idi, çünki işlərim olduqca çoxdur. Amma indi, necə deyərlər, yəqin etdim ki, aşkar söhbət
aparmaq, sizin belə kəskin, açıq suallarınızı eşitmək və öz mövqeyimi şərh etmək üçün bu görüş nə qədər
gərəkli imiş. İnanın ki, dediklərimin hamısı tamamilə doğrudur və həqiqətə tam uyğundur.
Jurnalistlərə münasibətimə gəldikdə isə, bəli, şadam ki, insanlar bunu unutmayıblar və bu gün siz də
xatırladınız. Azərbaycanda mən hələ Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
işləyərkən jurnalistlərlə çox fəal əlaqələr saxlayırdım. Onu da bilirsiniz ki, o vaxtlar mən korrupsiyaya qarşı,
bütün mənfi hallara qarşı da fəal mübarizə aparırdım. Amma bu, bizim Kommunist Partiyasında çox da
dəstəklənmirdi, çünki o vaxtlar belə bir fikir vardı ki, bilirsinizmi, biz gərək öz nöqsanlarımızı üzə çıxarmayaq,
ona görə ki, kapitalist dünyası bundan öz təbliğatında bizə qarşı istifadə edəcəkdir. Mən isə onlara həmişə
deyirdim ki, kapitalist dünyası hər şeyi bilir və əgər nöqsanlarımızı özümüz üzə çıxarsaq və onları aradan
qaldırsaq, bununla bu təbliğatçıların bizə qarşı mövqelərini zəiflətmiş olarıq. Ona görə də mən jurnalistlərlə
sadəcə əlaqə saxlamaqla kifayətlənmir, tənqidi məqalələrlə çıxış edən jurnalistləri daha çox həvəsləndirirdim.
Mən bunu Moskvada da davam etdirir və dəstəkləyirdim, qəzetlərə də, jurnallara da müsahibələr verirdim.
Xatırlayıram, mən jurnalistlərlə çox yaxşı ünsiyyətdə idim. Fürsətdən istifadə edərək, demək istəyirəm ki, bəzi
jurnalistlər sonralar - mən Sovetlər İttifaqının rəhbərliyindən getdikdə və bir vaxtlar haqsız təqiblərə məruz
qaldığım zaman mənim barəmdə ədalətsiz materiallar dərc etdilər.
Amma həyat kimin - həmin məqalələri konyunktur surətdə uydurub yazan bu böhtançıların, yoxsa
Əliyevin haqlı olduğunu göstərdi. Əliyev ömrünün bu ağır illərini Moskvada da, Bakıda da, üç il blokadadakı
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Naxçıvanda da yaşadı. Əliyev bu gün də öz xarakteri ilə həmin Əliyevdir. Doğrudur, əlbəttə indi ideologiya
tamamilə dəyişmişdir, mən kommunist ideologiyasından, sosialist sistemindən imtina etmişəm və Azərbaycanda
demokratik dövlət qururam. Lakin sualınızdan istifadə edərək, bu barədə demək istədim.
Mən jurnalistlərə bu gün də böyük hörmətlə yanaşıram və istəyirəm ki, jurnalistlər bütün məsələlərin
həllində dövlətə, cəmiyyətə, insanlara fəal kömək etsinlər. Amma indiki hətta həddən ziyadə mətbuat azadlığı
bəzən ayrı-ayrı jurnalistlər tərəfindən deformasiya edilir. O mənada ki, bir növ yarış gedir - gerçəkliyə uyğun
gəlməyən, uydurma materialları mümkün qədər daha çox dərc etmək və sair. Mən bunu Rusiya mətbuatının
səhifələrində də müşahidə edirəm, buna, dediyim kimi, Azərbaycanda da yol verilir. Bununla belə, jurnalistlərin
əməyi ağırdır. Mən həmişə xarici ölkələrə səfərlərim zamanı daha çox jurnalist, özü də müxtəlif baxışlı
jurnalistlər aparmağa çalışıram ki, onlar hər şeyi görsünlər və necə lazımdırsa işləyə bilsinlər. Budur, bu gün siz
- "Mayak" radiostansiyasının, "Nezavisimaya qazeta"nın və "Mir" Teleradio Şirkətinin jurnalistləri mənimlə
söhbət edirsiniz. Ayrı-ayrı mülahizələr və ya məqalələr barəsində indi söylədiyim tənqidi fikirlərdən asılı
olmayaraq, bu görüşə görə sizə təşəkkür edirəm və bütün jurnalistlərə çətin işlərində uğurlar arzulayıram.
Aparıcı: Gözəl sonluqdur. Heydər Əliyeviç, bu görüşə görə, bu söhbətə görə bir daha çox sağ olun. Sizi
bayram münasibətilə bir daha təbrik edirik, Azərbaycana tərəqqi, şəxsən Sizə cansağlığı arzulayırıq və ümid
edirik ki, bizim bu görüşümüz sonuncu olmayacaqdır. Sizə ən xoş arzularımızı bildiririk. Bir daha sağ olun.
Heydər Əliyev: Mən sizin hamınıza cansağlığı, firavanlıq və uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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DAĞISTAN RESPUBLİKASININ MÜFTİSİ ƏHMƏD HACI ABDULLAYEV BAŞDA
OLMAQLA BU ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
17 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi Azərbaycanda salamlamağa şadam, xoş gəlmisiniz. Şadam ki,
respublikamıza təşrif gətirmisiniz. Bilirəm ki, sizin burada maraqlı, yaxşı görüşləriniz olmuşdur. Şadam ki,
bu gün sizinlə görüşmək imkanına malikəm.
İndi bizim dinimiz – islam dini hər bir xalqın, hər bir millətin sıx birləşməsində və ümumiyyətlə, bütün dünyada,
eləcə də yaşadığımız məkanda müsəlmanların sıx birləşməsində böyük rol oynayır. Qafqazda müsəlmanlar əhalinin
əksəriyyətini təşkil edirlər və buna görə də ruhani xadimlərimizin, din xadimlərimizin fəaliyyəti bu keçid dövründə
xalqlarımız üçün, ölkələrimiz üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Konkret olaraq bizim görüşümüzə gəldikdə, bunun xüsusilə böyük əhəmiyyəti var, ona görə ki, Dağıstan və
Azərbaycan bir-birindən ayrılmaz anlayışlardır. Doğrudur, biz müxtəlif dövlətlərdə yaşayırıq. Azərbaycan müstəqil
dövlətdir, Dağıstan Respublikası Rusiya Federasiyasının tərkibindədir. Bu da aydın və təbiidir. Bununla belə,
sərhədlərimiz şərtidir, ona görə ki, biz əsrlər boyu birlikdə yaşamışıq, aramızda heç bir sərhəd olmayıbdır.
Azərbaycanda Dağıstanın müxtəlif millətlərinə mənsub çox adam var, Dağıstanda isə çoxlu azərbaycanlı yaşayır.
Ona görə də biz çox qaynayıb-qarışmışıq və Azərbaycanda qətiyyən başa düşə bilməzsən ki, kim azərbaycanlıdır,
kim ləzgi, kim avar, kim qumuq, kim lakdır, çünki onların hamısı bir-birilə son dərəcə qaynayıb-qarışmışdır. Lakin
bütün bunun əsasını, əlbəttə, din, bizim dini mənsubiyyətimiz, məhz köklərimiz – həm mənəvi, həm tarixi
köklərimiz, həm də, təbii ki, dinlə bağlı köklərimiz təşkil edir.
Buna görə də müsəlmanların Qafqaz Birliyi çərçivəsində, o cümlədən Dağıstanın və Azərbaycanın din
xadimləri arasında əməkdaşlıq ölkələrimiz, xalqlarımız arasında dostluğun daha da möhkəmlənməsi üçün, bir
çox yüzilliklər ərzində təşəkkül tapmış əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi üçün, eləcə də ölkələrimizin inkişaf
etməsi, bu keçid dövrünü asanlıqla adlaya bilməsi üçün, eyni zamanda Dağıstanda da, Azərbaycanda da, bütün
Qafqazda da sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq olması üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bilirəm ki, Qafqaz
müsəlmanlarının şeyxülislamı, hörmətli Allahşükür Paşazadə də, siz, Dağıstanın müftisi də, Azərbaycanın və
Dağıstanın din xadimləri də çox fəal əlaqələr saxlayır və yaxşı əməkdaşlıq edirsiniz. Mən bunu alqışlayır,
dəstəkləyirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bu əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi,
daha da genişlənməsi üçün indiyədək olduğu kimi, bundan sonra da hər şeyi edəcəyəm.
Dağıstan Dövlət Şurasının sədri Məhəmmədəli Məhəmmədovun bu yaxınlarda 70 yaşı tamam oldu. Mən onu
yubileyi münasibətilə təbrik etdim və bu məqsədlə Baş nazir Artur Rasizadəni göndərdim ki, Dağıstanın rəhbəri
kimi, bir şəxsiyyət kimi ona, eyni zamanda bütün Dağıstan xalqına hörmətimi ifadə edim.
Bu konkret olaraq dostluğumuza, özü də digər xalqlar arasında mövcud olan dostluqdan xeyli dərəcədə fərqlənən
dostluğa dəlalət edir. Biz bu dostluğu qiymətləndiririk. Ancaq dostluq elə şeydir ki, əvvəla, o daim inkişafdadır və
onun daim möhkəmləndirilməsinə ehtiyac var. Biz hər iki tərəfdən bu istiqamətdə nə qədər çox fəaliyyət göstərsək,
dostluğumuz bir o qədər möhkəm olacaq və müxtəlif vaxtlarda dostluğumuza ziyan vurmağa can atmış və bəlkə indi
də can atan ayrı-ayrı bədxahlara bir o qədər yer olmayacaqdır. Mən sizi bir daha salamlayıram və Dağıstanla
Azərbaycan arasında bütün sahələrdə münasibətlərin daha da inkişaf etməsi və möhkəmlənməsi, xalqlarımız arasında
dostluğun möhkəmlənməsi naminə sizin və şeyxülislamın, Dağıstanın və Azərbaycanın din xadimlərinin gördükləri
işləri yüksək qiymətləndirirəm.
Mən Dağıstanın əvvəlki müftisi ilə görüşmüşəm. Onun qətlə yetirilməsindən, həyatdan getməsindən çox
məyus oldum. O çox ağıllı insan, çox gözəl insan idi. Mən onunla bir neçə dəfə görüşmüşdüm və o vaxtlar biz
bəzi məsələləri, o cümlədən də dağıstanlıların Həccə getməsi, Məkkəni ziyarət etməsi üçün Azərbaycan
tərəfindən kömək göstərilməsi məsələlərini müzakirə etmişdik. Biz bunu etmişik, edirik və edəcəyik. Lakin
təkcə bunlar deyil. O, həqiqətən, layiqli müfti idi. Amma heyif ki, həyatdan getdi, özü də belə faciəli şəkildə.
Ə h m ə d H a c ı A b d u l l a y e v: Bizimlə görüşməyə vaxt tapdığınıza görə Sizə minnətdarıq – bilirik ki,
Siz çox məşğulsunuz – ona görə də Sizə çox minnətdarıq, çox sağ olun. Sizi Azərbaycanın rəhbərliyinə
qayıtmağınızın yeddi illiyi münasibətilə təbrik etmək istərdik. Azərbaycan Respublikasında əmin-amanlıq və sabitlik
məhz bununla bağlıdır. Bu əmin-amanlıq və sabitlik təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, Dağıstan xalqı üçün də
vacibdir, çünki qonşuya pis olanda, onun yanında yaşayana da yaxşı ola bilməz. Buna hazırda Çeçenistanda baş
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verən hadisələr də sübutdur. Orada vəziyyət pis olduqda, yaxınlıqda yaşayan dağıstanlılar üçün və hətta sizin üçün də
çətin ki, yaxşı olsun. Buna görə də biz Sizə minnətdarıq və Azərbaycan xalqının tərəqqisi naminə Sizə uzun ömür
arzulayırıq.
Sizin dediklərinizi də qeyd etmək istərdim. Deyəsən, bir növ, təkrar edirəm ki, Azərbaycan və Dağıstan
xalqları arasında qardaşlıq mövcuddur. Çünki qohumluq münasibətləri var – burada dağıstanlılar yaşayırlar,
orada isə azərbaycanlılar. Buna görə də belə düşünür və hiss edirəm ki – indiyədək eşitmişdim, indi isə
tamamilə yəqin etdim – Azərbaycan və Dağıstan xalqları arasında necə böyük qarşılıqlı hörmət mövcuddur.
Bəzi adamlar deyirlər, istəyirlər ki, arada ədavət, ixtilaf olsun – belə şey yoxdur və olmayacaq, biz buna yol
vermərik. Çünki arada sərhəd olsa da, ürəklər arasında sərhəd ola bilməz. Bu ən başlıcasıdır. Bizi birləşdirən
əsas cəhət vahid dinimiz, islam dinidir. Biz hər yerdə və hər zaman eşitmişik ki, islam dini insanları bir-birindən
ayırmır, əksinə, birləşdirir. Elə buradaca nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bir çox alimlərimiz Azərbaycanda
təhsil almışlar. Bu da sübut edir ki, inşallah, bu xalqlar arasında ziddiyyətlər olmayacaqdır.
Azərbaycan və Dağıstan xalqları arasında qardaşlığın dirçəldilməsinə və möhkəmləndirilməsinə ruhani
liderlər tərəfindən şeyxülislam Paşazadə və rəhmətlik müfti Səid Məhəmməd başlamışlar. Siz özünüzün onunla
bir neçə görüşünüzdən danışdınız, amma təəssüf ki, belə oldu... İnşallah, biz onun başladığı işi davam
etdirəcəyik.
Bizim Həcc ziyarətimiz. Bütün Dağıstan xalqı bunu etiraf edir, Azərbaycan xalqına çox minnətdarıq, Sizin
sayənizdə bütün bu işlər gedir.
Əlbəttə, mən çox danışmayacağam. Məsələləri, xüsusən də dinlə bağlı məsələləri şeyxülislam Paşazadə ilə
həll edirik, amma bilirik ki, o da bu məsələləri Sizin vasitənizlə həll edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dövlət məsələlərini. Dini məsələləri onun özü həll edir. Dövlətlə bağlı məsələləri,
şübhəsiz, prezident vasitəsilə həll etmək lazım gəlir.
Ə h m ə d H a c ı A b d u l l a y e v: Biz Sizin dəstəyinizi dərhal hiss edirik. Sizə təşəkkür edirik və
arzulayırıq ki, dostluğumuz daha da möhkəmlənsin. İnşallah, belə olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, sizin dedikləriniz və mənim
dediklərim eynidir. Mən bir daha deyirəm, əmin ola bilərsiniz ki, Dağıstanla Azərbaycan arasında dostluğun
Azərbaycan üçün üstün əhəmiyyəti, müstəsna dərəcədə üstün əhəmiyyəti var. Biz istəyirik ki, bütün Qafqazda
əmin-amanlıq olsun. Əlbəttə, Çeçenistandakı hadisələr bizi həm çox narahat, həm də çox məyus edir. Amma biz
istəməzdik ki, orada müsəlmanlar, hər halda, belə vəziyyətdə olsunlar. Amma eyni zamanda məlumdur ki,
burada təqsir kimdədir, niyə belə olmuşdur. Ancaq bu da təbiidir ki, Çeçenistan hadisələri ətrafda, xüsusən də
onlar sizin bəzi rayonlarınıza daxil olduqda Dağıstanda vəziyyətə müəyyən dərəcədə pozucu təsir göstərmişdir.
Buna görə də biz istəyirik ki, belə olmasın. Ən əvvəl istəyirik ki, Dağıstanda sakitlik olsun, Dağıstana yaxşı
olsun, orada kriminal hallar az olsun, adamlar rahat yaşasınlar. Çünki bayaq dediyim kimi, tarixi birliyimiz,
yaxınlığımız kimi, Dağıstan bizim üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Digər tərəfdən isə, Dağıstan elə bir
respublikadır ki, biz onun vasitəsilə Rusiya ilə əlaqə saxlayırıq. Deməli, Rusiyanın bir hissəsi olan Dağıstan
bizim üçün həm də Rusiyadır. Ona görə də Dağıstanda əmin-amanlığın olması dağıstanlıların özləri üçün də,
bizim üçün də, əlbəttə, Şimali Qafqaz üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Şadam ki, son vaxtlar sizdə vəziyyət yaxşılaşıb, daha sabit olub, amma istərdik ki, bundan da yaxşı olsun.
Siz Azərbaycanda sabitlikdən danışdınız. Bəli, 7 il bundan əvvəl burada vəziyyət dəhşətli idi, siz yəqin ki,
bilirsiniz. Yəqin o vaxtlar Dağıstanda düşünürdülər ki, nə üçün Azərbaycanda belə hadisələr baş verir? Bütün bu
gərginliyi aradan qaldırmaq, axı artıq vətəndaş müharibəsinin getdiyi, adamların bir-birini qırdığı bir vaxtda bu
vəziyyətdən çıxmaq heç də asan deyildi. Bununla yanaşı, Ermənistan silahlı qüvvələri belə qeyri-sabit daxili
vəziyyətdən istifadə edərək, getdikcə daha çox torpağımızı tuturdular. Onlar torpaqlarımızın 20 faizini işğal
etmiş və bu yerlərdən bir milyon adamı qovub didərgin salmışlar. Amma biz iki ildə – 1993-cü, 1994-cü illərdə və
hətta 1995-ci ildə vəziyyəti sabitləşdirməyə müvəffəq olduq. İndi gördüyünüz kimi – siz yəqin ki, bir neçə gündür
buradasınız – xalq rahat yaşayır. O quldur dəstələri yoxdur, o qanunsuz silahlı dəstələr yoxdur. Ümumiyyətlə, yeri
gəlmişkən, deyim ki, ən aşağı səviyyədə cinayətkarlıq bizdədir. Axı MDB üzrə statistika var. Məsələn, statistikaya
görə, bilmirəm necə hesablayırlar, hər min nəfər, yoxsa yüz nəfər hesabı ilə götürdükdə, respublikamız ən birinci
yerdədir, yəni ölkə əhalisinin ümumi sayına nisbətdə cinayətlərin sayının azlığına görə birinci yerdədir.
Bununla yanaşı, biz hesab etmirik ki, hər şey normaldır, yox, hələ çox iş görmək lazımdır. Ən başlıcası, əldə
edilmiş nə varsa, hamısını qoruyub saxlamaq gərəkdir. Bu da xüsusi səylər tələb edir. Diqqəti, necə deyərlər, bir
qədər zəiflədən kimi öz niyyətlərini həyata keçirmək istəyən cinayətkar qüvvələr peyda olur. Əlbəttə, biz – Azərbaycanla Dağıstan bununla da əlaqədar bir-birimizlə bağlıyıq, ümumiyyətlə, biz hamımız Şimali Qafqazla, oradan o yana
isə Rusiya ilə bağlıyıq. Mən hələ onu demirəm ki, Ermənistanla əlaqədar vəziyyətimiz ağırdır. Doğrudur, atəşkəs əldə
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etmişik, müharibə yoxdur, bununla bərabər, biz, necə deyərlər, əldə silah qarşı-qarşıya durmuşuq. Gürcüstan, İran da
qonşularımızdır, qonşumuz çoxdur, ona görə də bir ölkədəki sabitliyin digər ölkənin sabitliyi üçün əhəmiyyəti var.
Ancaq bizi ilk növbədə Qafqazda vəziyyət maraqlandırır və bizim üçün Şimali Qafqaza qapı Dağıstandır.
Ona görə də bu məsələləri birlikdə həll edəcəyik, birlikdə möhkəmləndirəcək, möhkəmləndirəcək,
möhkəmləndirəcəyik. Odur ki, siz nəinki ziyarətə getməkdə, həm də bütün digər məsələlərdə bizim
köməyimizə, dəstəyimizə həmişə ümid bəsləyə bilərsiniz. Respublikamızın qapıları açıqdır: buyurun, nə qədər
istəyirsiniz zəvvar toplayın, qoy insanlar öz arzularını həyata keçirsinlər, çünki 70 il ərzində belə imkan yox idi.
Mən özüm 1994-cü ildə Səudiyyə Ərəbistanına getdim, o müqəddəs yerləri ziyarət etdim. Prezident kimi, mənə
adi zəvvarların buraxılmadığı yerdə olmağa icazə verdilər. Məsələn, şeyxülislam neçə dəfə orada olub, onu
Kəbədəki həmin otağa, Kəbənin içərisinə buraxmayıblar. Mənə isə prezident kimi, istisna etdilər, məni oraya
buraxdılar və mənimlə gedənlərin də hamısı oraya daxil oldu. Bu hər bir müsəlmanın arzusudur və elə etmək
lazımdır ki, o bu arzusunu yerinə yetirə bilsin. Ona görə də bu baxımdan kömək göstərmək ən nəcib işdir. Biz
bu işi görəcəyik.
Sağ olun, sizə ən xoş arzular diləyirəm.
S ü l e y m a n X a p p a l a y e v (Dağıstan Respublikasının milli məsələlər və xarici əlaqələr nazirinin
birinci müavini): Mənə çıxış etmək imkanı verdiyinizə görə sağ olun. İcazə verin, Məhəmmədəli
Məhəmmədoviçin tapşırığı ilə Sizi rəhbərliyə qayıdışınızın yeddinci ildönümü, Azərbaycanda sülhün və əminamanlığın bərpa olunması münasibətilə təbrik edim.
Bizi həqiqətən çoxəsrlik dostluq telləri bağlayır. Bu dostluq din birliyinə, dil birliyinə əsaslanır. Mənim
qızım burada, Bakıda ərdədir. Azərbaycanda vəziyyət istər-istəməz məni həmişə maraqlandırır. Başa düşürəm,
Azərbaycanda da belədir. Ola bilməz ki, qonşuya pis olduqda, sənə yaxşı olsun – belə olmur. Bilirik, Dağıstana
müsibət üz verdikdə siz çox həyəcan keçirirdiniz. 7 il əvvəl Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi gedəndə
Dağıstanda biz bu barədə bilirdik.
Hesab edirik ki, dostluğumuzun əməli işlərlə möhkəmlənməsi üçün respublika prezidenti kimi, Sizin
göstərdiyiniz səylərə, Dağıstan Dövlət Şurasının sədri kimi, Məhəmmədəli Məhəmmədoviçin göstərdiyi səylərə
indi əslində din xadimləri də qoşulmuşlar.
İslamın 1400 illiyi münasibətilə şənliklər olacaq, Dərbənddə şənliklər olacaq, bu şənliklərdə prezidentimiz
Vladimir Putin də iştirak edəcəkdir, çünki islam təkcə Şimali Qafqazda deyil, həm də bütün Rusiyada
yayılmışdır. Düşünürəm ki, bununla əlaqədar Dağıstanın və Azərbaycanın ilahiyyatçı alimlərinin də, dünyəvi
alimlərinin də ünsiyyəti daha da genişlənəcəkdir. Bütün bunlar dostluğumuzun və qarşılıqlı münasibətlərimizin
gələcəkdə də möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə razıyam. Xahiş edirəm Məhəmmədəli Məhəmmədoviçə mənim qardaş
salamımı, ən xoş arzularımı yetirin. Onun 70 yaşı tamam oldu, mən isə ondan yaşlıyam. Arzu edirəm ki, onun
Dağıstanda məşğul olduğu işlərlə məşğul olmağa çox-çox illər imkanları olsun və Dağıstandakı bütün bu
çətinlikləri aradan qaldıra bilsin. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, mən onu çoxdan tanıyıram və aramızda çox
yaxşı, dostcasına münasibətlər var və mən onu Dağıstanın çox layiqli rəhbəri hesab edirəm. Dağıstan kimi
respublikaya rəhbərlik etmək olduqca çətindir. Ona görə ki, dünyada Dağıstan kimi ölkə yoxdur, orada nə qədər
millət var. Siz özünüz deyirsiniz ki, otuz, yaxud qırx millət var, dünyada belə ölkə yoxdur. Odur ki, bu,
ümumiyyətlə, heyrətamiz haldır. Qafqaz ümumən çoxmillətli məkandır, lakin Dağıstan Qafqazda xüsusi yer
tutur. Siz yəqin bilirsiniz ki, bir vaxtlar, İkinci dünya müharibəsi dövründə Dağıstana Azərbaycandan olan Əziz
Əliyev rəhbərlik edirdi.
S ü l e y m a n X a p p a l a y e v: Üzr istəyirəm, məsələ bundadır ki, Əziz Məmmədkərimoviçin Dağıstan
Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi işlədiyi illərdə mənim atam Vilayət Partiya Komitəsində mətbuat
sektorunun müdiri idi. Əziz Məmmədkərimoviç ona – gənc şairə Sergey Yeseninin şeirlər kitabını hədiyyə
edərkən demişdir: "Sən onu tanımalısan". Əziz Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar kitab nəşr
etdirməyə müvəffəq olduğuma görə xoşbəxt idim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. O mənə çox danışmışdı. O orada Böyük Vətən müharibəsinin ən ağır
dövründə olmuşdu, almanlar artıq Mozdokda idilər. Onu oraya Dağıstan Respublikasına başçılıq etməyə
göndərmişdilər və o özünün bu vəzifəsini yerinə yetirdi. Bilirəm ki, dağıstanlılar onu indiyədək xatırlayır və çox
yüksək qiymətləndirirlər. Onun 100 illiyini biz Azərbaycanda da, Dağıstanda da birlikdə qeyd etdik. Amma
bilirsiniz ki, o, dünyasını dəyişmişdir, mənim həyat yoldaşım da dünyasını dəyişibdir. O mənim həyat
yoldaşımın atası idi. Dağıstanın rəhbəri olduğu illərdə oranın həyatındakı o çətin illər barədə mənə çox
danışmışdı. Deyirdi ki, kəndləri gəzib dolaşmışdır. İndi Botlix rayonu deyirlər. O, Botlix rayonundakı ucqar
kəndlər barədə mənə danışmışdı, onların bir neçəsinin adı yadımda qalmışdır. Bu rayon yadımdan çıxmışdı,
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lakin Çeçenistan hadisələri ilə əlaqədar bu adı – Botlix adını eşitdikdə yadıma düşdü. Bu, neçə-neçə illər əvvəl,
yəqin 40 il bundan əvvəl olubdur. O mənə danışırdı ki, ucqar kəndlərə gedir, adamlarla görüşür və onlara belə
bir inam aşılayırdı ki, müdafiə etmək, qorumaq lazımdır. Buna görə də Dağıstan qorundu və Dağıstan xalqının
taleyi Şimali Qafqazda çeçenlərin, inquşların və başqa xalqların taleyi kimi olmadı.
Ona görə mənim Dağıstanla ailəvi əlaqəm də böyükdür. Sonra isə, mən Azərbaycanın rəhbəri olduqda
Dağıstanın bütün rəhbərləri ilə – Daniyalovla da, Umaxanovla da dostluğumuz olmuşdur. Lakin Umaxanovdan
sonra orada başqa adamlar meydana gəldilər. Mən artıq Moskvada olarkən onlar yanıma gəlirdilər,
dağıstanlılara kömək edirdim. Mən Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim və bir
dağıstanlı gələn kimi – bu, adətən, birinci rəhbər işçi olurdu – mənə deyirdilər ki, o sizinlə görüşmək istəyir. Mən
bütün işləri təxirə salıb onu qəbul edir və bir çox məsələləri həll edirdim. Bir sözlə, Dağıstan, qalan hər şeydən əlavə,
mənim qəlbimdə doğmadır, doğma diyar, doğma yerdir. Buna görə də sağ olun və bütün Dağıstan xalqına,
Məhəmmədəli Məhəmmədova bir daha və bir daha salam göndərmək istəyirəm. Onu bir daha təbrik edirəm.
Sonra Dağıstan nümayəndə heyətinin üzvləri dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim etdilər və
yadigar üçün şəkil çəkdirdilər.
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ÇUVAŞİYA RESPUBLİKASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
17 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi, Uzaq və Yaxın Çuvaşiyadan gəlmiş qonaqları salamlayıram. Aramızdakı
məsafə sanki uzaqdır, amma bununla yanaşı, biz bir-birimizə çox yaxınıq. Deyə bilmərəm ki, bu məsafə
uzaqdır. Şadam ki, siz Azərbaycana gəlmisiniz. Bilirəm ki, siz burada artıq neçə gündür qonaqsınız, həyatımızla
tanış olursunuz, münasibətlərimizi inkişaf etdirirsiniz. Bütün bunlar çox xoşdur, ən başlıcası isə bizim hamımız
üçün çox faydalıdır. Kimin harada olduğunu bilmədiyimiz vaxtlar artıq arxada qalmışdır. İndi biz bir-birimizi
axtarıb tapmalı, yaxınlaşmalı, öz tariximizi bərpa etməliyik. Odur ki, bu baxımdan siz yaxşı təşəbbüs göstərirsiniz. Mən sizi salamlayıram.
M i ş ş i Y u x m a (xalq yazıçısı, akademik): Heydər Əliyeviç, ilk öncə, yenicə keçən bayram –
Azərbaycanın Milli Qurtuluş günü münasibətilə Sizi çuvaş xalqı, Rusiyanın sayca üçüncü xalqının milli hərəkatı
adından təbrik etmək istəyirəm. Biz onu heç də təkcə Azərbaycanın qurtuluş günü hesab etmirik, bu bütün türk
dünyasının qurtuluş günüdür. Biz Sizi bütün türk dünyasının lideri hesab edirik.
Çuvaşlar və bütün Çuvaşiya Sizi xatırlayır, Çuvaşiyaya səfərinizi həmişə xoş sözlərlə yada salırlar. Sizin
səfəriniz 1986-cı il iyunun 5–7-də olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz hətta günləri də xatırlayırsınız. Mən günləri unutmuşam. Bu, 1986-cı ildə
olubdur.
M i ş ş i Y u x m a: O vaxt çox yaxşı – günəşli, gözəl günlər idi. Mən bunu bir də ona görə xatırlayıram ki,
o vaxt Siz küçələrdə şəhər sakinləri ilə görüşürdünüz. Siz adamlarla görüşən belə yüksək vəzifəli ilk rəhbər
idiniz. Ona görə də biz bunu çox yaxşı yadda saxlamışıq.
Siz mağazalara, bazarlara baş çəkirdiniz. Küçələrdən birində adamlara dediniz: yaxın gəlin, söhbət edək.
Mən birinci irəli çıxdım, Siz əlimi sıxıb soruşdunuz: siz kimsiniz? Dedim ki, yazıçıyam. Familiyamı dedim –
çuvaş türkü Mişşi Yuxma. Siz mənə təəccüblə və hörmətlə baxdınız. Biz söhbət etdik. Mən heyran qalmışdım,
necə suallar verirdiniz, bu suallar qəlbimi riqqətə gətirir və sevindirirdi. Sonra dostlarım, respublikanın
rəhbərləri soruşurdular: O səni haradan belə yaxşı tanıyır? Cavab verirdim: axı biz onunla köhnə dostlarıq. O
vaxtlar Aleksandr Semyonoviç Çeboksarı şəhərinin meri idi.
A l e k s a n d r N i k i t i n (Çuvaşiya Respublikası Turizm və Servis İnstitutunun rektoru): O vaxtlar biz
təmizliyi təmin edirdik, çalışırdıq ki, hər yer tərtəmiz, yollar qaydasında olsun. Sizin gəlişinizə hazırlaşırdıq,
sənaye traktorları zavodunu, pambıq-parça kombinatını sizin gəlişiniz münasibətilə hazırlayırdıq – orada sosial
xarakterli problemlərimiz vardı.
M i ş ş i Y u x m a: Traktor zavoduna kömək etdiyinizə görə biz Sizə çox minnətdarıq. Onda Siz dediniz:
bu elə bir zavoddur ki, onu dirçəltmək və tikib başa çatdırmaq lazımdır. Siz subsidiya almağa kömək etdiniz. Bu
traktor zavodu məhz Sizin sayənizdə, necə deyərlər, ayağa qaldırıldı. Biz bütün bunları çox yaxşı xatırlayırıq.
İndi bizim Çeboksarı traktorları, xüsusən də kanalqazan maşınlarımız başqalarından heç də pis deyildir. Bütün
bunlar Sizin sayənizdə olmuşdur. Sizin səfərinizi, traktor zavodunda söylədiyiniz sözləri, çıxışınızı hamı xatırlayır.
Biz həmçinin minnətdarıq ki, Siz bizim pambıq- parça kombinatının sosial problemlərinin həllinə də kömək etdiniz.
Şəhərdə hər üç qadından biri bu kombinatda işləyirdi. Ona görə də Sizin köməyiniz hər bir ailəni əhatə etdi. Sizin
ağac əkdiyinizi də xatırlayırıq. Heydər Əliyeviç, Sizin sözlərinizi xatırlayırıq, dediniz ki, şəhərimiz gözəldir, amma
həmişəyaşıl ağaclar – küknar ağacları əkmək lazımdır. Yoxsa ki, payızda yarpaqlar tökülür və qışda ağaclar qara
kölgələr kimi durur. Əkdiyiniz o gözəl ağac həmin vaxtdan bəri qol-budaqlı olmuşdur – əliniz yüngüldür – biz hətta
bu ağacın şəklini xüsusi olaraq çəkib gətirmişik və şəkilləri Sizə bağışlamaq istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə də xoşdur. Bir baxın, ağac necə də böyüyüb. Sözün düzü, düşünmürdüm ki, bu ağac
hələ də yaşayır. Mən çox səfərlərdə olmuşam, çox ağac əkmişəm, ona görə də bilmirəm, onlar harada yaşayır, harada
yaşamır.
M i ş ş i Y u x m a: Çuvaş və rus dillərində yazılmış lövhəcik bu ağacın üstündə qalmaqdadır. Bu ağaca 11
nömrəli məktəbin şagirdləri qulluq edirlər.
A l e k s a n d r N i k i t i n: Yanında da respublikamızın iftixarı olan kosmonavt Andrian Qriqoryeviç
Nikolayevin əkdiyi ağac var.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Çox xoşdur. Siz mənə çox gözəl hədiyyə etdiniz.
M i ş ş i Y u x m a: Heydər Əliyeviç, mənə tapşırılmışdır ki, bu sözləri deyim: Sizin səfəriniz bizim üçün
bir də ona görə əlamətdar idi ki, Siz xalqla ünsiyyət nümunəsi göstərmiş olan ən yüksək vəzifəli ilk rəhbər
idiniz. Onda biz başa düşdük ki, müdrik rəhbər xalqla, sadə insanla danışmağı həmişə bacarır. Siz çox gözəl
nümunə göstərdiniz və buna görə Sizə çox minnətdarıq.
İndi isə ağaclar barəsində. Bu, küknar ağacları xiyabanıdır. Xalq arasında onu Əliyev xiyabanı adlandırırlar və
düşünürəm ki, gələcəkdə bu xiyaban belə də adlandırılacaqdır. Gözəl səslənir. O vaxtlar sizin məsləhətiniz sayəsində
bir çox küçələrdə cökə ağacları əvəzinə həmişəyaşıl ağaclar əkməyə başladılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, küknar həmişəyaşıl ağacdır. Mən bunu həmişə təbliğ edirəm. Sizin iqliminiz
bunun üçün çox münasibdir. Amma bizim iqlim, Bakının iqlimi – siz yəqin ki, diqqət yetirdiniz – çox sərtdir.
Burada ağac çox çətin bitir. Sizdə ağacı əkdikdən sonra çox da sulamaq lazım deyil, çünki kifayət qədər rütubət
var, ağac böyüyəcək. Bizdə isə ağacın böyüməsi üçün ona azı bir neçə il qulluq etmək gərəkdir. Siz indi yəqin
görürsünüz ki, şəhərdə olduqca çoxlu həmişəyaşıl ağaclar var, bunlar şam ağaclarıdır. Siz hava limanından
gələrkən yol boyu ağaclar gördünüz – ora sanki meşədir. Halbuki siz neft mədənlərindən keçib gedirsiniz.
Məsələn, təxminən 30 il əvvəl orada bir dənə də ağac yox idi. Mən Azərbaycanın rəhbəri olduqdan sonra biz, əvvəla,
bu yolu çəkdik. İkincisi, mən Bakı şəhərini yaşıllaşdırmaq proqramını irəli sürdüm – təkcə dövlətin imkanları ilə
deyil, həm də adamların, hər bir müəssisənin imkanları ilə yaşıllaşdırmaq. Buna görə də mən hər bir neftçıxarma
idarəsini məcbur edir, onlara sahə verir, deyirdim: bax, bu sənin sahəndir, sən burada ağac əkməli, onu sulamalı və
böyütməlisən.
Mən uzun müddət Bakıda olmadım. Bilirsiniz ki, getmişdim, burada uzun müddət olmadım. Qayıtdıqda
gördüm ki, bu ağaclar artıq böyüyübdür. Mən artıq yeddi ildir buradayam. Bu yeddi ildə hava limanına və ya
prospektlərlə bir yana getdikdə bu ağaclara baxıram və qəlbim sevinc hissi ilə dolur. Bilirsinizmi, həmişəyaşıl
ağaclar əkmək yaxşıdır. Deyirlər ki, küknar da bitir, amma gec böyüyür. Hərçənd bizdə bəzi yerlərdə küknar da
əkiblər və bu ağaclar yaxşı bitir.
O vaxtlar demişdim ki, burada, bizim bu binanın – yeri gəlmişkən, onu da mən tikdirmişəm – qarşısında
hökmən küknar ağacları əksinlər. Məsələn, Moskvada, Lenin mavzoleyinin qarşısındakı küknar ağacları mənim
xoşuma gəlirdi. Dedim ki, hökmən küknar ağacı əkmək lazımdır. Mənə dedilər ki, yox, burada çətindir, bitməyəcəkdir. Əkdilər, indi bitibdir. Özü də indi yanıma gəlib deyirlər ki, bu ağaclar bir-birini sıxışdırır, kimsə onların
bəzisini oradan çıxarıb, başqa yerdə əkmək istəmişdir. Mən dedim: yox, onlara toxunmaq olmaz. Amma buna
baxmayaraq, bizdə bizim Bakı iqlimi şəraitində ağac əkmək çətindir. Sizdə isə Allahın özü kömək edir.
M i ş ş i Y u x m a: Bizdə tuya ağacı da bitir. Elə küçələr var ki, onların hərəsində 15–20 tuya bitmişdir.
Bütün şəhər Sizin sözlərinizi nəzərə aldı və ağac əkməyə başladı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox xoşdur, mən şadam. Mən orada olanda Vilayət Partiya Komitəsinin katibi…
M i ş ş i Y u x m a: O vaxtlar Baranovski idi. Heydər Əliyeviç, onu da demək istəyirəm ki, Çeboksarıda
birinci görüşümüzdən sonra Sizinlə görüşməyi çox arzu edirdim. Nəhayət, 1998-ci ildə Ankarada mən türk
dünyası qarşısında xidmətlərə görə mükafata layiq görüldüm. Mənə dedilər ki, Heydər Əliyev də bu cür
mükafatla təltif edilmişdir, mükafatı almağa birlikdə gələcəksiniz. Sizinlə görüşəcəyimdən çox sevinirdim.
Çuvaşiyada yaşayan azərbaycanlılar – onlar təxminən iki min nəfərdir – bunu eşitdikdə töhfələr toplayıb dedilər: bunları Heydər Əliyeviçə, sevimli prezidentimizə hökmən çatdırın. Mən getdim, amma təəssüf ki, Siz orada
deyildiniz. Belə olduqda möhtərəm Süleyman Dəmirələ dedim: bilirsinizmi, Çuvaşiyada yaşayan
azərbaycanlılar Heydər Əliyeviçə hədiyyə göndəriblər. Mən nə edim? O dedi: İndi səfiri çağırarıq. Sonra
fikirləşərək dedi: Mən hörmətli Heydər Əliyevlə daha tez görüşəcəyəm, hədiyyəni ona özüm verərəm. Bir
müddətdən sonra Bakıdan müxbir zəng vurub deyir: Süleyman Dəmirəl sizin töhfələrinizi təqdim etdi, özünüz
haqqında danışın. Mənim üçün çox xoş oldu, mən çox şad oldum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Bilirsiniz, siz keçmişlə bağlı mənə maraqlı çox şeyləri xatırlatdınız.
Həyat ağırdır, hər şeyi yadda saxlaya bilmirsən. Ümumiyyətlə, mənim yaddaşım, şükürlər olsun, çox yaxşıdır.
Mən hər şeyi xatırlayıram. Amma o qədər iş, gündəlik qayğılar var, işdən baş açıb keçmişdə olanları yada
salmağa heç olmasa bir saat vaxt tapmırsan. Bax, sizinlə görüş kimi, belə görüşlər olduqda, keçmişlə bağlı
nəyisə xatırlamağa başladıqda mənə çox xoş olur. Siz öz söhbətinizlə məni çox sevindirdiniz. Mən Çeboksarını
xatırlayıram, respublikanızı xatırlayıram, o vaxtlar mən sizə təsadüfən gəlməmişdim. Elə deyildi ki, məni kimsə
göndərmişdi. Mən Tatarıstana da, sizin respublikanıza da, digər türkdilli respublikalara da, məsələn,
Başqırdıstana da səfər etmişdim.
Rusiya böyükdür, Sovetlər İttifaqı da böyük idi. Mən Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini idim. Ölkəyə çox səfərlər edirdim. Amma ən çox Rusiyanı gəzməyə çalışırdım. Çünki digər ittifaq
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respublikaları mənə tanış idi. Volqaboyu, bizim türkdilli respublikalar məni xüsusilə cəlb edirdi. Ona görə də
imkan düşən kimi sizə gəldim. Yadımdadır, axşam sizin milli ansambl konsert verdi. Mən sizin rəqslərinizi,
mahnılarınızı xatırlayıram. Sizdə hər şey rus dilində idi.
M i ş ş i Y u x m a: Bizdə Çuvaşiya Akademik Dram Teatrı var. O, yalnız çuvaş dilində fəaliyyət göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda da çuvaş mahnıları oxuyurdular. Mən çuvaş dilini məhz orada, bu konsert
zamanı hiss etdim – mahnıları da çuvaş dilində oxuyurdular, ifa edilən rəqslər də çuvaş rəqsləri idi. Mən milli
geyimi də gördüm.
M i ş ş i Y u x m a: Hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizin Çeboksarıya gəlişinizdən sonra Azərbaycanla
əlaqələrimizi möhkəmlətmək üçün nə etmək barədə çox düşündük. Odur ki, şəhərimizin ən yaxşı küçələrindən
birinə böyük Azərbaycan şairi Nizaminin adını verdik.
A l e k s a n d r N i k i t i n: Şəhərin yeni meri Sizə çatdırmağı xahiş etdi ki, Nizami küçəsi nəinki şəhərin
ən yaxşı küçəsi olacaq, həm də biz hər şey edəcəyik ki, orada Nizaminin büstü qoyulsun.
M i ş ş i Y u x m a: Biz büstü qoyduqdan sonra Çeboksarıdakı Azərbaycan cəmiyyəti ilə birlikdə hər il
Nizami küçəsi bayramı keçirəcəyik. Azərbaycan cəmiyyəti yaradılan vaxtdan bəri hər il Novruz bayramını
keçiririk. Bu bayramı qədimlərdə Çuvaşiyada da keçirirdilər, lakin sonralar unudulmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu yaxınlarda Türkiyə və Azərbaycan yazıçıları burada "Dialoq Avrasiya" jurnalı
nəşr etməyə başlamış və onun təqdimatına məni də dəvət etmişdilər. Siz orada oldunuzmu?
M i ş ş i Y u x m a: Orada idik, Sizin çıxışınızı dinlədik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Azərbaycan dilində danışırdım. Jurnalda Novruz bayramı haqqında iki
məqalənin olması məni sevindirdi. Mən orada dedim ki, Novruz bizim bütün xalqlarımızın qədim bayramıdır.
Bəzi xalqlar onu unudublar. Azərbaycanlılar isə unutmayıblar. Mən orada dedim ki, Novruz bayramı
Azərbaycanda keçirilən kimi heç yerdə keçirilmir. Biz müstəqil dövlətlər olduqdan sonra isə Novruzu
Özbəkistanda, Türkmənistanda da keçirməyə başladılar. Məsələn, Türkiyədə bu bayramı keçirmirdilər. Lakin iki
il bundan əvvəl Türkiyə nümayəndə heyəti Novruz günlərində burada idi. Onlar mənimlə birlikdə şəhərdə,
şənliklərdə oldular. Onlar bütün bunları görüb prezident Süleyman Dəmirələ danışdılar. O da dedi: bəs nə üçün
biz bu bayramı keçirmirik? İndi bu bayramı Türkiyədə daha geniş keçirməyə başlamışlar. Bu, həqiqətən,
xalqımızın ən qədim bayramıdır. Deməli, siz o təqdimatda idiniz, şadam ki, məni dinlədiniz.
A l e k s a n d r N i k i t i n: Cənab Hidayət Orucov yanımızda oturmuşdu və o bizə çox şeyi tərcümə etdi.
M i ş ş i
Y u x m a: Onunla dostlaşmağımıza çox şadıq. O öz xalqının, türk dünyasının böyük
vətənpərvəridir, gözəl şairdir. O bizi dəstəkləyir, bizə kömək edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə xoşdur ki, siz "Dədə Qorqud"un 1300 illiyində olmusunuz. Bu çox yaxşıdır.
Bizim Polad Bülbüloğlu, TÜRKSOY-un sədri bu yaxınlarda mənə dedi ki, Çuvaşiyada TÜRKSOY-un növbəti
iclası keçirilmişdir. O orada idi, onu yenidən TÜRKSOY-un sədri seçdilər. TÜRKSOY çox mühüm rol oynayan təşkilatdır. Çünki
indi xalqlarımızın tarixi köklərinin bərpası ən çox mədəniyyət, ədəbiyyat, tarix vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Biz, türkdilli
dövlətlərin liderləri də görüşürük. Bu görüşlərdə daha çox iqtisadiyyat, siyasət məsələləri olur, siyasət isə bəzi
ölkələrdə qıcıqlanma doğurur: yeni blok yaradılır və sair. Xeyr, heç bir yeni blok yoxdur. Amma iş
xalqlarımızın mədəniyyətinin, elminin, tarixinin, tarixi köklərinin xətti ilə görüldükdə, burada qəbahətli bir şey
yoxdur. Əksinə, bu ən başlıcasıdır. İqtisadiyyat hər yerdə iqtisadiyyatdır – sizdə traktor zavodu, pambıq-parça
kombinatı, bizdə isə neft, maşınqayırma zavodları var. Özü də indi, elmi-texniki tərəqqidə belə böyük sıçrayış
edildiyi bir vaxtda. Ancaq mədəniyyəti, dili, adət-ənənələri artıq heç kim dəyişə bilməz. Elm, texnika nə
dərəcədə inkişaf etsə də, nə kimi sıçrayışlar edilsə də, hətta Marsa uçsalar da, xalqların qədim ənənələri heç vaxt
ləğv oluna bilməz.
Sizə deyim ki, sovet dövründə burada, Azərbaycanda az-az adam bilirdi ki, çuvaşlar türkdilli xalqdır.
Tatarıstanı tanıyırdılar, Başqırdıstanı tanıyırdılar, çuvaşların türkdilli xalq olduğunu isə bilmirdilər.
Azərbaycanda ayrı-ayrı tədqiqatçılar bilirdilər, xalq isə bilmirdi. Mən isə bilirdim, ona görə də sizə gəlmişdim.
M i ş ş i Y u x m a: Biz Sizin dəstəyinizi yadda saxlayaraq, tariximizin qaytarılması üzərində işləməyə
başladıq. Məsələn, bu yaxınlarda mənim "Qədim çuvaşlar" kitabım çapdan çıxdı. Biz əslində tarixi xalqımıza
qaytardıq. İndi bu işi davam etdirərək, dünyanın türkdilli xalqları ədəbiyyatlarının antologiyasını hazırlamağa
başlamışıq ki, hər bir çuvaş oxusun, qalan türkdilli xalqları tanısın. Azərbaycan ədəbiyyatı ilə əlaqədar maraqlı bir
hadisə oldu. Orada biz hər bir xalq haqqında tarixi məlumat, 15 yazıçı haqqında məlumat verməyi qərara almışdıq.
Azərbaycan ədəbiyyatına dair bölməyə 15 nəfər heç cür yerləşmirdi. Heç olardımı ki, Füzulini daxil edəsən, Sabiri
yox, Rəsul Rzanı necə daxil etməyəsən? Qərara aldıq ki, hər ədəbiyyatdan 18 nəfər daxil edək. Çox çalışdıq, yenə
də bir şey çıxmadı. İndi Azərbaycan ədəbiyyatı sayəsində hərədən 20 nəfər daxil etdik.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, mən hələ onda görürdüm, hiss edirdim ki, bu türkdilli respublikalarda,
müsəlman respublikalarında güclü assimilyasiya gedir. Mən Çeboksarıda olanda Vilayət Partiya Komitəsinin
birinci katibi ilə danışdım, əlbəttə, çox ehtiyatla danışırdım, ona görə ki, bilmirdim, kim necə başa düşəcəkdir.
Amma mən ona eyham etdim ki, əlbəttə, rus dili bizim hamımız üçün gərəkdir, bu dil olmadan bizim sovetlər
ölkəsində həyat ola bilməz, ancaq bununla yanaşı, hər bir xalq öz dilini qorumalıdır. Mən ona bəzi
məsləhətlərimi verdim. Aydındır, siz Rusiyanın mərkəzindəsiniz. Bəs indi siz öz dilinizdə məktəbləri bərpa
edirsinizmi?
M i ş ş i Y u x m a: Bərpa etmişik, özü də təkcə Çuvaşiya Respublikasında deyil, hətta onun hüdudlarından
kənarda – Samara vilayətində, Tatarıstanda, Başqırdıstanda da.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz dediniz ki, çuvaşlar Rusiyanın sayca üçüncü xalqıdır. Bu belədir?
M i ş ş i Y u x m a: Bəli, 3 milyon çuvaş var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm ki, ikinci yerdə tatarlardır.
M i ş ş i Y u x m a: Tatarlardan sonra bizik. Çuvaşlar çox möhkəm tarixi kökləri olan böyük xalqdır. Sizin
Çeboksarıya gəlişiniz, Sizin sözləriniz, xoş münasibətiniz, köməyiniz və yüksək vəzifəli rəhbərin, türk mənşəli
rəhbərin gəlişi bizim üçün olduqca böyük rol oynadı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu hiss etdim. Çünki çar Rusiyası dövründə də, Sovetlər İttifaqı dövründə də
bizim xalqlarımızdan Kremldə belə yüksək səviyyəli bir nəfər də olmayıbdır.
A l e k s a n d r N i k i t i n: Kirilenko olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kirilenko kimdir? O ukraynalıdır. Mən bizim xalqlarımızdan, türkdilli xalqlardan,
müsəlmanlardan danışıram.
M i ş ş i Y u x m a: Heydər Əliyeviç, o vaxt mən deyəndə ki, çuvaş–türkəm, Siz mənə elə məhəbbətlə
baxdınız. Bu məni ruhlandırdı, mən milli hərəkata başçılıq etdim. Biz çox böyük bir təşkilat yaratdıq. Bütün
bunlar Sizin sayənizdə olmuşdur. Bunu təkcə mən yox, dostlarım da başa düşürlər. Ona görə də bütün bu
reallıqları nəzərə alaraq, biz bir yerə toplaşdıq və böyük mütəfəkkirimiz, yeni yazıçımızın, Simbirsk çuvaş məktəbinin yaradıcısı, əslində millətimizin xilaskarı olmuş İvan Yakovlevin adını daşıyan Ümumçuvaşiya Milli
mükafatına Sizin namizədliyinizi rəsmən irəli sürdük. Biz 27 nəfərdən – aparıcı yazıçılarımızdan, alimlərimizdən,
ictimai xadimlərimizdən ibarət bir heyətdə toplaşdıq və məni sevindirən o oldu ki, təqdimatı oxuyub, hörmətli
Heydər Əliyeviçin namizədliyini irəli sürdükdə, komissiyanın bütün üzvləri ayağa qalxdı. İndi Sizin icazənizlə,
Heydər Əliyeviç, mən ayağa qalxıb diplomda yazılanları oxumaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
M i ş ş i Y u x m a: "Diplom nömrə 25. Çuvaş xalqının dirçəlməsi naminə böyük fədakar fəaliyyətinə görə
və çuvaş xalqının da aid olduğu türk xalqlarının milli oyanışı və dirçəlişi işində görkəmli xidmətlərinə görə,
onların dostluğunun, qardaşlığının, mehriban qonşuluğunun və həmrəyliyinin genişlənməsinə və
möhkəmlənməsinə çox böyük töhfəsinə görə, türk dünyası xalqlarının elminin, mədəniyyətinin və maarifçilik
fəaliyyətinin tərəqqisinə olduqca böyük şəxsi töhfəsinə görə, öz türk köklərimizin dərindən öyrənilməsi yoluna
sönməz məşəl tutduğuna görə 1999-cu ilin İvan Yakovleviç Yakovlev adına Ümumçuvaşiya Milli Mükafatı
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevə verilir. Komissiyanın sədri Yuxma, katibi
Qavrilova".
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
M i ş ş i Y u x m a: Hörmətli, bizim hamımızın sevimlisi Heydər Əliyeviç, icazə verin, bu ən yüksək
mükafatımızın diplomunu Sizə təqdim edim. Döş nişanını, İvan Yakovlevin büstünü, xatirə hədiyyələrini,
Çuvaşiyada nəşr olunan qəzetləri, nəvəniz – balaca Heydər üçün hədiyyələri də təqdim edirəm.
Eyni zamanda Ümumçuvaşiya İctimai Mədəniyyət Mərkəzinin vitse-prezidenti xanım Roze Şevlebi çuvaş
dilində yazdığı "Uşaqlığımın bağı" kitabını və mənim «İrs» kitabımı da Sizə təqdim edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən heç vaxt bu qədər hədiyyə qəbul etməmişəm. Sizdə nə qədər
azərbaycanlı yaşayır?
A q i l Ə l i y e v (Çuvaşiya–Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin prezidenti): 1500-dən çox, təxminən iki min.
H e y d ə r Ə l i y e v: Normal yaşayırsınız?
A q i l Ə l i y e v: Bəli, hər şey yaxşıdır.
A l e k s a n d r N i k i t i n: Onun ofisi bizim ictimai mədəniyyət mərkəzimizdədir. Biz birlikdə işləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mənə yetirdiyiniz diqqətə görə sizə çox təşəkkür edirəm. İlk öncə bu
yüksək mükafata görə. Mənim fəaliyyətimi, mənim xidmətlərimi belə yüksək qiymətləndirdiyinizə görə və
bütün digər hədiyyələrinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Ən başlıcası budur ki, siz gəlmisiniz, biz söhbət etmək,
keçmişi xatırlamaq, gələcək barəsində düşünmək imkanı qazandıq. Bir daha təkrar edirəm, 1986-cı ildə mən
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qəlbimin hökmü ilə Çuvaşiyaya gəldikdə məni, təbii olaraq, traktor zavodu da, pambıq-parça kombinatı da, bir
çox başqa şeylər də maraqlandırırdı. Biz orada fəalların böyük bir yığıncağını keçirdik. Mən bu yığıncaqda çıxış
etdim. Əslində sizin bütün respublikanız oraya toplaşmışdı. Mən küçələri gəzdim – mənim xarakterim belədir.
Ola bilsin ki, bu o vaxtlar bir qədər təəccüblü görünürdü. Çünki o vaxtlar Sovetlər İttifaqının rəhbərləri belə
hərəkət etmirdilər, belə şeyləri özlərinə rəva bilmirdilər. Amma mənim xarakterim belədir. Mən həmişə, burada
da, Moskvada da işləyəndə küçələrdə, mağazalarda, meydanlarda insanlarla birbaşa ünsiyyətdən çox şey
öyrənirdim. Başlıcası isə, məni sizdə cəlb edən bu idi ki, Çuvaşiya mənim üçün doğma ölkədir, çuvaşlar mənim üçün
doğma xalqdır.
Təkrar edirəm, o vaxtlar bütün bunlar üçün, təəssüflər olsun, imkan yox idi. Sovetlər İttifaqı dağılan kimi biz bu
ideologiyadan xilas olduq, bir baxın, xalqınız öz zəngin tarixini, zəngin mədəni dəyərlərini, öz dövlətçiliyini bərpa
etmək üçün qısa müddətdə nə qədər işlər görmüşdür. Halbuki o vaxtlar çuvaş dövlətçiliyindən heç danışmaq da
mümkün deyildi. Yalnız onu deyirdilər ki, çuvaşlar Oktyabr inqilabından sonra təhsil almışlar və sair. Halbuki türk
xalqlarının, o cümlədən də çuvaş xalqının necə qədim, zəngin tarixi, zəngin sivilizasiyası var. Mən şadam ki, sizdə
dirçəliş prosesi gedir. Əlbəttə, Azərbaycanda biz çox şeyi qoruyub saxlamışıq, heç nəyi itirməmişik. Amma buna
baxmayaraq, indi biz tamam başqa şəraitdə, müstəqillik şəraitində yaşayırıq.
M i ş ş i Y u x m a: Heydər Əliyeviç, biz Qobustanda olduq, Yanardağı gördük. Biz çox ümidvarıq ki,
kitablarımız burada Azərbaycan dilində nəşr olunacaqdır. Biz özümüz də Azərbaycan kitablarını tərcümə etmək
istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ən əvvəl çuvaş xalqına, respublikanızın
bütün vətəndaşlarına, rəhbərlərinizə salam çatdırın. Sizdə prezident Fyodorovdur, o, Rusiyada tanınmış
adamdır. Axı Ədliyyə naziri olubdur. O özünün ictimai və dövlət fəaliyyəti ilə tanınmışdır. Sizdə kosmonavt da
var. Əslinə qalsa, ruslardan və ukraynalılardan başqa, digər xalqlardan kosmonavtlar az idi. Əvəzində, çuvaşlar
kosmonavt verə bildilər. Hətta azərbaycanlılar da kosmonavt verə bilmədilər, amma çuvaşlar verdilər. Sizin
çoxlu uğurlarınız var. Mən buna şadam. Hesab edirəm ki, indi, respublikanız öz milli xüsusiyyətinə, milli dövlətçiliyinə nail olduqdan sonra sizi qarşıda hələ çox nailiyyətlər gözləyir. Sizə uğurlar arzulayıram, yenə də
gəlin.
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AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN 70 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
19 iyun 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli professorlar, müəllimlər!
Əziz tələbələr!
Mən sizi və sizin simanızda Tibb Universitetinin bütün müəllim və tələbə kollektivini, ölkəmizin bütün
səhiyyə işçilərini Azərbaycan Tibb Universitetinin 70 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və
universitetə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Tibb Universitetinin, Tibb İnstitutunun – vaxtilə ona hətta "medinstitut" deyirdilər, demək,
onun üç adı xatirimizdədir – böyük tarixi vardır. O öz əsasını 1919-cu ildə yaranmış Bakı Dövlət
Universitetindən götürmüşdür. Yəni hazırlanmış həkim, müəllim kadrlarının, müəyyən qismi tibb sahəsində
olan alimlərin gücü, onların imkanları ilə nəhayət, 1930-cu ildə Azərbaycanda Tibb İnstitutu yarandı. 1990-cı
ildə isə bu Tibb institutuna universitet adı, statusu verdilər.
Bu, böyük tarixdir. Tibb universiteti ötən 70 il ərzində çox böyük, şərəfli yol keçibdir, Azərbaycan xalqına,
respublikasına, millətimizə əvəzsiz xidmətlər göstəribdir.
XX əsrdə həyatın bütün sahələri – təhsil, elm güclü inkişaf etməyə başlayıbdır. Bu, Azərbaycana da aiddir.
Xüsusən, 1918-ci ildən etibarən Azərbaycanda da milli elmin, təhsilin, bütün sahələrdə milli kadrların
yaranması prosesi başlayıbdır. Doğrudur, bu o qədər də asan keçməyibdir. Çünki hansısa bir sahədə kadrlar,
mütəxəssislər yetişdirmək üçün gərək onları hazırlayan, bilik nöqteyi-nəzərindən onlardan yüksək səviyyədə
duran kadrlar, müəllimlər, insanlar olsun. Ancaq Azərbaycanda onlar az olub. Az olmalarına baxmayaraq, çox
işlər görüblər.
1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində tibb fakültəsi yarananda orada təxminin 20, yaxud 30 nəfər
müdavim var idi. Xatirimdədir, 1930-cu ilə qədər orada 1500-ə qədər həkim, səhiyyə işçisi hazırlanmışdı.
Ancaq 1930-cu ildə Azərbaycan xalqı, respublikası özünün xüsusi ali tibb müəssisəsini yaratmaq imkanı əldə
etdi və bunu da yaratdı.
Bunlar hamısı keçmişdə qalıbdır. Ancaq bunlar bizim tariximizin çox parlaq səhifələridir. Qeyd etdiyim
kimi, 70 il ərzində bu universitet xalqımıza əvəzsiz xidmətlər göstəribdir.
XX əsr hər bir sahədə böyük inqilablar əsridir. "İnqilab" deyəndə təkcə siyasi inqilab nəzərdə tutulmur, elmdə,
texnikada, təhsildə, mədəniyyətdə, hər bir sahədə inqilab deməkdir. Siyasi inqilab bir hakimiyyəti, yaxud bir siyasi
sistemi devirir, başqasını yaradır. Bu, məhdud anlayışdır. Ancaq geniş mənada inqilab eyni zamanda təkamül
xarakteri daşıyır.
Bax, bu inqilabın, prosesin içərisində Azərbaycan xalqı da öz yerini tapıbdır. Azərbaycan xalqının əsrin
əvvəlindəki gününü xatırlayın. İndi biz XX əsrin son ilini yaşayırıq. Tarixi nöqteyi-nəzərdən 100 il böyük bir
zaman deyildir. Təqvim üzrə bəşəriyyətin 2000 illik tarixi var. Amma bu 2000 il sadəcə, müəyyən bir nöqtədən
götürülür. Lakin bəşəriyyətin, insanın, Yer kürəsində yaşayan insanların on min illərlə tarixi vardır. Ona görə də
tarixi baxımdan 100 il böyük bir zaman deyildir. Amma 100 il müddətində dünyada o qədər dəyişikliklər
olubdur ki, bunlar ondan öncəki bütün 1900 il ərzində əldə edilən nailiyyətlərdən qat-qat üstündür.
Bilirsiniz ki, Yer kürəsində çox insanlar yaşayır. Kimlərsə bu sıçrayışın, yaxud da inkişafın ön cərgəsində,
kimlərsə onların arxasınca gedibdir – mən xalqları, millətləri deyirəm, – kimlərsə də hələ çox geri qalıbdır. Bu
gün biz iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqı geri qalmayıbdır. Azərbaycan xalqı irəlidə gedən
xalqların arxasınca gedərək, bəşəriyyətin əldə etdiyi elmi, texniki nailiyyətlərdən istifadə etməyə çalışıbdır,
bunun üçün də birinci növbədə öz milli təhsilini yaradıbdır. Bu, XX əsrdə bizim əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyətdir. Çünki əgər xalqımız təhsillənməsəydi, savadlanmasaydı, nəhayət, Azərbaycanın özünün milli ali təhsil
müəssisələri – institutları, universitetləri yaranmasaydı, indi biz müstəqil dövlət olaraq bu cür böyük imkanlara
malik ola bilməzdik.
Ali təhsil və onunla bağlı olaraq elm, mədəniyyət vəhdət təşkil edir. Azərbaycan xalqı XX əsrdə bu
istiqamətlərdə çox irəliyə gedib, çoxlu nailiyyətlər əldə edibdir. İndi biz müstəqil dövlət olaraq, heç bir şeydən
çətinlik çəkmirik. Yəni dövlət quruculuğunda, iqtisadiyyatda və başqa sahələrdə bizim çox çətinliklərimiz,
problemlərimiz vardır. Amma insan amili, insanın biliyi nöqteyi-nəzərindən bizim çətinliyimiz yoxdur.
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Bizim hər sahədə yüksək səviyyəli kadrlarımız var, hətta bəlkə də həddindən çoxdur. Təbiidir ki, onların
hamısının səviyyəsi bir deyildir. Bu da təbii bir haldır, çünki mənə elə gəlir, hamının bir səviyyədə olması
mümkün deyildir. Təkcə adına görə yox, həm böyük, həm orta, həm də kiçik alim vardır. Alim olmaq üçün
birincisi, gərək fitri istedada malik olasan. İkincisi, gərək fitri istedadından istifadə edib, seçdiyin sənəti sevəsən
və həmin elm sahəsini mənimsəmək üçün fədakarlıq göstərəsən. Üçüncüsü, gərək sən öz üzərində daim
işləyəsən və bunların nəticəsində də böyük alim, müəllim ola bilərsən.
Bütün bunlar isə hər bir şəxsə mənsub olmur. Ona görə də xalqın içərisindən çox görkəmli şəxsiyyətlər –
alimlər, müəllimlər çıxır, qalan bütün hissəni təhsilləndirir, insanlara elm öyrədir, onların inkişaf etməsinə səbəb
olur.
Azərbaycan üçün təhsil və elm sahələri içərisində ən əhəmiyyətli sahə tibb, səhiyyə sahəsidir. Mən bununla
onu demək istəmirəm ki, digər sahələr vacib deyildir. Bunu niyə vurğulayıram? Çünki Yer kürəsinin zənginliyi
birincisi, onun təbiəti, faunası və florasıdır, ikincisi isə, başqa planetlərdən fərqli olaraq Yer kürəsində yaşayan
insanlardır. İnsanlar yaşayır, həyat sürür, yaşamaq, yaxud başqa məqsədlərə nail olmaq üçün zəhmət çəkir. Məhz bu
insanlar əsrlər, minilliklər boyu cəmiyyəti inkişaf etdiriblər. İnsanların fədakarlığı nəticəsində cəmiyyət böyük elmi
tərəqqiyə nail olubdur. İndi, bizim əsrdə elmi-texniki tərəqqi o qədər yüksək səviyyəyə çatıbdır ki, təsəvvür etmək
mümkün deyildir ki, bundan sonra nə olacaqdır. Amma olacaqdır. İnsanın zehni, beyni, bacarığı bizim təsəvvür etdiyimizdən də qat-qat çox güclüdür. Ona görə biz də, gələcək nəsillər də daha yeni, böyük hadisələrin şahidi olacağıq.
Yer kürəsindəki insanların hərəsi öz fəaliyyətini bir sahədə göstərir. Hər bir sahə lazımdır. Amma özünü
həkim sənətinə, insanların sağlamlığına, səhhətinə həsr edənlər ən qiymətli insanlardır. Çünki hər bir sahədə
işləyən insan canlı bir orqanizmdir. Bu canlı orqanizm nə qədər sağlam olsa, öz sahəsində o qədər də yeni
ixtiralar edəcək, nailiyyətlər qazanacaq və cəmiyyəti irəli aparacaqdır. Demək, insan sağlamlığı ən əsas
amillərdən biridir. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, həkimlik sənəti, yəni insanın sağlamlığının qorunması
və müxtəlif xəstəliklərdən xilas edilməsi, onun daha da çox yaşaması üçün çalışan sahə tibb, səhiyyə sahəsidir.
Mən bunu heç bir kitabdan oxumamışam və heç kimin fikrini demirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir, amma o
həqiqətdir. Çünki həkim, tibb işçisi – lap kiçikdən başlayaraq yuxarıyadək – öz həyatını, biliyini, bacarığını
insanların sağlamlığına sərf edir. Dünyada ən sağlam adam da həkimə möhtacdır. Ona görə ki, onu həm
xəstəlikdən müalicə etsin, həm də sağlamlığının səviyyəsini müəyyənləşdirsin. Təsadüfi deyildir ki, səhiyyə
sahəsində ən əsas istiqamətlərdən biri insanların vaxtaşırı profilaktikadan keçirilməsidir. Doğrudur, bu çox
böyük proqramdır.
Xatırlayıram ki, mən 1983–1984-cü illərdə Moskvada işləyərkən, Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini olarkən səhiyyə sahəsinə də rəhbərlik edirdim. Onda biz Sovetlər İttifaqı əhalisinin ildə
bir dəfə mütləq profilaktikadan keçməsi proqramını irəli sürdük. Bu çox ağıllı və dəyərli bir fikir idi. Biz onun
üzərində işləməyə başladıq və müəyyən işlər də gördük. Bu o qədər ağır, çətin işdir ki, o vaxt onu təmin etmək,
demək olar ki, mümkün deyildi. Bu indi də mümkün deyil. Amma vaxt gələcək, bu mümkün olacaqdır. Çünki
cəmiyyət inkişaf etdikcə, səhiyyənin imkanları artdıqca, təbiidir ki, buna da nail olmaq mümkündür. Ancaq mən
onu demək istəyirəm ki, hətta hər bir sağlam insanın sağlamlığının səviyyəsini vaxtaşırı yoxlamaq zərurəti onu
yenə də həkimin yanına, səhiyyə müəssisəsinə – poliklinikaya, ambulatoriyaya, xəstəxanaya aparır.
Mən bunların hamısını deyərək, öz ixtisasınızın, sənətinizin, peşənizin və fəalliyyət göstərdiyiniz sahənin
insan cəmiyyəti üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Güman edirəm, bunları bilirsiniz,
ancaq yəqin ki, onları məndən eşitmək sizin üçün xoş olardı.
Azərbaycanda tibbi ali təhsilin yaranması və inkişaf etməsi tarixi bir hadisədir. Biz onu yüksək
qiymətləndirməliyik. Təsəvvür edin, 70 il ərzində Tibb Universiteti 50 mindən artıq həkim hazırlayıbdır. Başqa
ölkələrlə müqayisə etsək, bəlkə də bizdə insanların sayına nisbətdə həkimlərin sayı müəyyən qədər daha çoxdur.
Bunun eybi yoxdur, yaxşı olar ki, çox olsun, amma az olmasın.
50 min həkimin hər biri nə qədər insana şəfa veribdir, onların sağlamlığının təmin olunmasına yardım
göstəribdir, onları müxtəlif xəstəliklərdən, çox vaxt ölümdən xilas edibdir. Bu nə qədər böyük, şərəfli vəzifədir!
Mən yenə də deyirəm ki, Tibb Universiteti Azərbaycanın başqa ali təhsil müəssisələri ilə müqayisədə xüsusi
yer tutur. Mən başqa ali təhsil müəssisələrinin – universitetin, institutun fəaliyyətini, yaxud cəmiyyət üçün
əhəmiyyətini bununla azaltmaq istəmirəm.
Azərbaycanda tibbi ali təhsil Tibb Universitetində cəmlənibdir. Ötən 70 ildə burada çox iş görülübdür, tibb
sahəsində böyük alimlər hazırlanıbdır. Ən əsası odur ki, bizim universitetimiz təşkil olunaraq, həm özü üçün
yüksək səviyyəli müəllim, professor kadrları, həm də səhiyyə üçün ali təhsilli çoxlu kadr hazırlayıbdır. Biz
bunları çox yüksək qiymətləndirməliyik. Azərbaycan prezidenti kimi, mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
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Bizə qonşu, bənzər ölkələr vardır. Bəzən düşünürdük ki, onlardan hansılarsa bizdən irəlidədir. Ancaq
Azərbaycanda Tibb Universiteti yarananda onların heç birində belə universitet yox idi. Doğrudur, bunu da qeyd
etmək lazımdır ki, respublikamıza bənzər bəzi ölkələrdə bizdən xeyli sonra yaranmış səhiyyənin səviyyəsi daha
da yüksəkdir. Birincisi, onlar dünya texnikasının və texnologiyasının imkanlarına daha tez qoşulublar,
bunlardan istifadə edirlər, beləliklə də, daha tez inkişaf ediblər. Yəni həmin ölkələrdə səhiyyə gec yaranıb,
amma bizdən irəli gedibdir. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Lakin eyni zamanda, Azərbaycan Tibb Universiteti
bu ölkələrdəki tibb universitetlərindən daha əvvəl yaranıbdır. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda cəmiyyət,
dövlət, hökumət bu sahənin vacib olduğunu dərk edibdir və onun yaranması üçün lazımi tədbirlər görübdür.
Ancaq qüsurumuz ondan ibarətdir ki, son illərin müxtəlif problemləri ilə əlaqədar bizim səhiyyəmizdə
cərrahiyyə əməliyyatları, yaxud insanları müxtəlif ağır xəstəliklərdən müalicə etmək üçün imkanlarımız başqalarına nisbətən aşağı səviyyədədir.
Mən inanıram ki, bu boşluq da aradan qaldırılacaqdır. Mən inanıram ki, mütəxəssislərimiz, alimlərimiz, səhiyyə
işçilərimiz, müxtəlif sahələrdə çalışan yüksək səviyyəli həkimlərimiz, təbiidir ki, bizim köməyimizlə və özünüzün
fədakarlığınızla gəlib həmin səviyyəyə çatacaqlar. Bu lazımdır.
Bəzi xəstəlikləri müalicə etdirmək üçün indi Azərbaycandan bir çoxları müxtəlif xarici ölkələrə gedirlər.
Doğrudur, bu təkcə bizə aid deyildir. Məsələn, qonşu Türkiyədə yüksək səviyyəli tibb universitetləri var, orada hər
bir cərrahiyyə əməliyyatını, yaxud başqa əməliyyatları yüksək səviyyədə keçirirlər. Ancaq Türkiyədə də bəzi
insanlar bu əməliyyatları aparmaq üçün, hətta geniş bir müayinədən keçmək üçün Amerikaya, Almaniyaya və
yaxud başqa ölkələrə gedirlər. Bu da təbiidir.
Ancaq bəzi vətəndaşlarımız müxtəlif xəstəliklərdən xilas olmaq üçün başqa ölkələrə getmək məcburiyyəti
qarşısında qalırlar. Kimin imkanı yoxdursa, bunu edə bilmir. Bu bizim çatışmazlığımız, boşluğumuzdur. Biz bu
boşluğu doldurmalıyıq. Bunu doldurmaq üçün də iki əsas vasitə vardır. Bunlardan birincisi, maddi-texniki baza
yaratmaqdır. Təbiidir ki, bu daha çox özümüzdən asılıdır. İkincisi isə, müxtəlif sahələrdə çalışan tibb
mütəxəssislərimiz gərək öz fəaliyyətlərini indi gördükləri işlərlə məhdudlaşdırmasınlar, dünyanın elmi nailiyyətlərinin hamısı ilə yaxşı tanış olsunlar. Belə olduqda, biz hər bir mütəxəssisin imkanını ölkəmizin imkanları
ilə birləşdirərək Azərbaycan səhiyyəsinin səviyyəsini daha da yüksəklərə qaldıra bilərik.
Mən Tibb Universitetinin 50-ci ildönümü münasibətilə keçirilən mərasimdə də sizinlə bir yerdə idim. İndi
Tibb Universitetinin 70 illik yubileyi qeyd olunur. Ancaq təkcə yubileyə yox, 70 illik tarixə müəyyən qədər
nəzər salsaq, mən 30 ildən artıqdır ki, sizinlə bir yerdəyəm və Azərbaycanın rəhbəri kimi, keçmişdə də, indi də
Tibb Universitetinə öz qayğımı, diqqətimi həmişə göstərmişəm.
Biz Tibb Universitetinin 50 illiyini təntənə ilə qeyd etdik. O vaxt mənim heç ağlıma gəlməzdi ki, 20 ildən
sonra universitetin yubileyinin keçirilməsində yenə də iştirak edəcəyəm. Çünki gələcəkdə nə olacağını insan heç
vaxt bilmir. Mən isə heç vaxt heç bir şeyi planlaşdırmamışam. Əgər nəzərə alsaq ki, ondan sonra başıma çoxlu
bəlalar gəlibdir, ona görə də sizinlə yenidən görüşmək və Tibb Universitetinin 70 illik yubileyində sizinlə
birlikdə olmaq mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir.
Biz 50 illik yubileyi keçirəndə də Tibb İnstitutunun müəllimlərinin, professorlarının böyük bir hissəsini o
vaxtkı imkanlara görə təltif etdik. İndi 70 illik yubileyinizdə də mən sizə məlum olan fərmanları vermişəm,
böyük bir dəstəni dövlət mükafatları ilə təltif etmişəm və sizə təbrik məktubu göndərmişəm. Yəqin
düşünürdünüz ki, sizə təbrik məktubu göndərmişəm və bununla da öz münasibətimi bildirmişəm. Bu təbrik
məktubu iki gün bundan öncə mətbuatda dərc olunubdur. Bilmirəm, siz məni dəvət edirdiniz, yaxud etmirdiniz,
amma sonra mən düşündüm ki, işimin nə qədər çox olmasına baxmayaraq – həqiqətən, bugünkü iş proqramım
çox gərgindir, amma hansı gün gərgin deyil, onu bilmirəm. Sabah səhər də mən Moskvaya gedirəm və ona görə
də bu gün əvvəlki günlərə nisbətən çox işlər görmək lazımdır – mən qərar qəbul etdim ki, gəlib sizinlə görüşüm,
məktubda göstərdiyim fikirlərdən əlavə, bəzi fikirlərimi də sizə çatdırım.
50 illik yubileyi keçirəndə, o zaman orada bizim bir çox hörmətli professorlarımız, alimlərimiz iştirak
edirdilər. Ancaq onların bir qismi bu 20 il ərzində həyatlarını dəyişibdir. Mən çox məmnunam ki, uzun illər, on
illərlə Tibb İnstitutunda, Universitetində fəaliyyət göstərən adamlar bu gün yenə də burada işləyirlər və
universitetin çox hörmətli, qocaman alimləridir, müəllimləridirlər. Mən öz fərmanlarımla onların bir qismini
təltif etmişəm.
Nazir İnsanov, rektor Əmiraslanov tibb təhsilinin yaranmasında əməyi olan və Tibb İnstitutuna rəhbərlik
etmiş bəzi böyük şəxsiyyətləri burada xatırladılar. Bəli, onlar hamısı böyük hörmətə layiqdirlər. Amma bu
siyahını daha da genişləndirmək olar. Çünki xatirimdədir, 1920-ci illərdən başlayaraq, 1930-cu, 1940-cı, 1950ci, 1960-cı illərdə, 1970-ci illərdə də tibb sahəsində həqiqətən çox görkəmli alimlərimiz olubdur. Onların
əksəriyyəti Tibb İnstitutunda işləyiblər.
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Əgər 1940-cı, 1950-ci, 1960-cı,1970-ci illəri xatırlasaq, Tibb İnstitutunun alimləri, müəllimləri o illər bizim
Azərbaycan ziyalılarının böyük və hörmətli bir hissəsini təşkil edirdilər. Təbiidir ki, hər bir sahədə bizim
ziyalılarımız, professorlarımız var. Onlar hər sahədə hörmətlidirlər. Ancaq tibb sahəsində olan alimlər,
professorlar daha da çox tanınıblar. Yəqin ki, onlar, birincisi, özlərinin şəxsi çəkilərinə görə, ikincisi isə, insanları
müalicə etdiklərinə görə tanınırdılar. Çünki riyaziyyatçı da, bioloq da, neftçi də, kimyaçı da, tarixçi də, ədəbiyyatçı da
– hamı, nəhayət, həkimin yanına gəlir. Ona görə də tibb alimləri həmişə çox böyük hörmətə malik idilər və çox tanınırdılar. Mən bu gün onların hamısının xatirəsini böyük minnətdarlıqla yad edirəm. Biz onları heç vaxt
unutmamalıyıq.
Mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Tibb İnstitutuna uzun illər – 11 il Zəhra xanım Quliyeva
rəhbərlik edibdir. Hesab edirəm ki, o bu instituta əvvəlki rektorların hamısından çox rəhbərlik edibdir. Ona görə
də hesab edirəm ki, bu gün onun adını çəkmək çox lazımdır. O, vaxtilə universitetə rəhbərlik edib, bu gün də
universitetin kollektivinin üzvüdür. Hətta böyük fəaliyyətinə görə biz onu Azərbaycanın Qadın Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri təyin etmişik və qadın hərəkatını daha da genişləndirmək istəyirik.
Səhiyyənin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada çoxlu qadınlar çalışır. Doğrudur, mən bir az təəccüb edirəm ki,
bu salonda kişilər qadınlardan çoxdur. Yəqin ki, rektor burada qadınlara müəyyən qədər ayrı-seçkiliklə yanaşır.
Çünki səhiyyədə və ümumiyyətlə, tibb elmində, təhsilində qadınların sayı kişilərdən çoxdur. Gərək ki, səhiyyədə çalışanların 60 faizdən çoxu qadınlardır. Mənə elə gəlir ki, bu da təsadüfi deyil. Çünki qadın daha zərif
məxluqdur və o, xəstəyə daha çox mehribanlıq göstərə bilir.
Bilirsiniz, həkimlik elə bir sənətdir ki, bəzən həkim biliyindən, dərmanından, müəyyən aparatlarından daha
çox, öz münasibəti, mehribanlığı, istiqanlılığı, diqqəti ilə xəstəni daha tez müalicə edir. Bu isə qadınlarda
kişilərdən daha çoxdur. Buna görə də mən tibb sahəsində, o cümlədən Tibb Universitetində fəaliyyət göstərən
qadınların hamısını xüsusi salamlayıram və onları xüsusi təbrik edirəm.
Bu gün siz gözəl bir salona toplaşmısınız. Bir neçə vaxt bundan öncə biz bu yeni korpusun açılışında birlikdə
iştirak etdik. Mən yenə də keçmişi xatırlayıram. 1960-cı illərə qədər Azərbaycan Tibb İnstitutu rəhbərliyinin
oturduğu əsas yer Korqanov küçəsindəki ikimərtəbəli bina idi. Yaşlı adamlar yəqin ki, bunu xatırlayırlar. Mən
həmin binada olmuşam. İkimərtəbəli həmin balaca binada rektor, prorektor, bəzi işçilər otururdu və belə xüsusi
korpuslar yox idi. Birinci, ikinci korpuslar 1960-cı illərin əvvəllərində yaranmağa başladı. Biz xüsusən 1970-ci
illərdə Tibb İnstitutunun, Universitetinin maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi, yaranması, genişləndirilməsi üçün böyük bir proqram yaratdıq. Həmin bu yeni korpus da, salon da o proqramda öz əksini tapmışdı.
Xatirimdədir, bu binanın layihəsini bizim ən hörmətli memarımız Mikayıl Hüseynov tərtib etmişdi. Bilirsiniz
ki, o, Azərbaycanda bir nömrəli memardır, respublikamızın ən gözəl memarlıq abidələrini yaradandır. Elə bu
salon da onun layihəsi əsasında tikilibdir. O bu layihənin müəllifidir.
Mən xatırlayıram – Azərbaycan Tibb İnstitutu, Universiteti maddi-texniki təminat nöqteyi-nəzərindən
haradan haraya gəlibdir. Bunlar çox lazımdır. Çünki həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün lazımi şərait
yaradılmalıdır və bu şərait də yaradılıbdır. Ancaq məsələnin ikinci tərəfi də var. Bəzən görürsən, vəsait də
ayırırsan, layihə də, başqa şeylər də var. Ancaq bunu vaxtında təmin edənlər az olur, yaxud bu işə fikir
vermirlər. Mən çox məmnunam ki, indi, bizim həyatımızın keçid dövründə həmin layihələr həyata keçirilir.
1970-ci illərdə biz nə qədər yaşayış evləri, inzibati binalar tikdirdik. İndi Bakıda, təkcə Bakıda yox,
Azərbaycanın hər yerində belə binalar vardır. Mən bəzən düşünürəm – əgər biz o vaxt bunları yüksək sürətlə
yaratmasaydıq, indi müstəqil Azərbaycan hansı vəziyyətdə olardı? O vaxt biz çox şeylər yaratdıq, amma bir hissəsi
də yarımçıq qaldı. O cümlədən, burada da bir çox binalar yarımçıq qalmışdı. Yenə də deyirəm, həyatımızın iqtisadi
cəhətdən çətin bir dövründə həm Səhiyyə Nazirliyi, həm də rektorluq tərəfindən bu layihələrin həyata keçirilməsinə
böyük diqqət göstərilməsi yüksək qiymətə layiqdir. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm.
Əziz dostlar, yenə də deyirəm, əvvəlcə mən bu gün buraya gəlmək fikrində deyildim. Amma sonra
düşündüm və hesab etdim ki, mütləq gəlib sizinlə görüşməliyəm. Gəlməyimə də çox şadam – həm sizi, həm bu
yeni salonu gördüm, həm də keçmişimizi birlikdə xatırladıq. Keçmişi heç vaxt unutmaq olmaz, keçmişə qara
yaxmaq olmaz. Keçmişi qiymətləndirmək lazımdır. Həyatımızın hər mərhələsində çox parlaq səhifələr də, eyni
zamanda qara səhifələr də var. Elə Tibb İnstitutunun bu 70 illik tarixində hər şey gözəl deyil.
Yenə də tarixə qayıtmaq istəyirəm. Məsələn, 1930-cu, 1940-cı, 1960-cı, 1970-ci illərdə Tibb İnstitutu, onun
müəllimləri çox yüksək hörmətə malik idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, sonra, 1980-ci illərdə və 1990-cı illərin
əvvəllərində bu institutda xoşagəlməyən çoxlu çirkin işlər də olmuşdur. Bu bayram günündə mən bunları demək
istəmirdim. Amma bunu deməsəm, insanlar özləri üçün nəticə çıxarmazlar. O dövrdə burada rüşvətxorluq
çiçəklənmiş və yüksəklərə qalxmışdı. Hətta o vaxt Moskvada yaşayırdım, mənə xəbərlər gəlirdi ki, Azərbaycan
Tibb İnstitutunda olan rüşvətxorluq heç yerdə yoxdur. Bu da var, bu da həqiqətdir.
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Ümumiyyətlə, bizim ali məktəblərdə, institutlarda həm çox gözəl işlər, həm əyintilər, rüşvətxorluq, həm də
mənəvi çatışmazlıqlar olubdur. Bilirsiniz ki, biz bunlarla mübarizə aparırdıq. Xüsusən, 1970-ci illərdə, mən
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman həyatımın böyük bir hissəsini Azərbaycanda mənəvi dəyərlərin qorunub
saxlanmasına, insan mənəviyyatının paklığına, təmizliyinə həsr etmişdim. Çünki mənəviyyat insana xas olan
xüsusiyyətlərin hamısından yüksəkdir. Nə qədər böyük alim olursansa-ol, nə qədər böyük mütəxəssis olursansa-ol, nə
qədər böyük dövlət xadimi olursansa-ol, əgər mənəviyyatca şikəstsənsə, sənin heç bir qiymətin yoxdur.
Mənəviyyat ən yüksək insani keyfiyyətdir. İnsanlar mənəviyyatı əsrlər boyu qoruyub saxlayıblar. Bu heç də
o demək deyil ki, keçmiş zamanlarda hamı yüksək mənəviyyata malik olub, amma mənəviyyatsızlar olmayıbdır.
Yox. İnsan cəmiyyəti belədir ki, mənəviyyatlı ilə mənəviyyatsız arasında daim mübarizə gedir. Çünki
mənəviyyatsızlıq cəmiyyətə zərbələr vurur, insanları pozur. Amma mənəviyyat insanları yüksəldir.
Mənəviyyatlı çalışır ki, mənəviyyatsızlıq olmasın. Ancaq bu çətindir, ağırdır. Eyni zamanda, hər bir şəxs
düşünməli, dərk etməlidir ki, onun üçün bu dünya daimi deyil. Bu dünya heç kim üçün daimi deyildir. Hamı bu
dünyaya gəlir, hamı bu dünyadan gedir. Biri çox yeyir, biri az yeyir. Birinin var-dövləti çox olur, o birininki az
olur. Amma hamının yeri oradadır və orada da hamı bərabərdir. O dünyada hamı bərabərdir.
Ona görə də bu dünyada yaşayan insanlar birinci növbədə yüksək mənəviyyata malik olmalıdırlar və bunu
qorumalıdırlar. Çünki həyatda belə amillər var ki, bəzən insanları özlərinin xəbəri olmadan da düz yoldan
çəkirlər. Ona görə də onlar özlərini qorumalıdırlar.
Həkim yüksək mənəviyyata malik olmalıdır. Təsadüfi deyil ki, heç bir sahədə "Hippokrat andı" kimi and
yoxdur. Hansı bir mütəxəssis, mühəndis ali təhsilini qurtarandan sonra and içir ki, "Mən yaxşı mühəndis
olacağam". Hansı bir aqronom and içir ki, "Mən yaxşı aqronom olacağam". Ancaq həkim and içir. And içir ki,
"Mən bu şərəfli peşəmə sədaqətlə xidmət edəcəyəm".
Mən bunu keçmişdə də demişəm, bu gün də deyirəm. Bu mənim həyatımın kredosudur: mənəviyyat insanı
yüksəldir, mənəviyyatsızlıq alçaldır. Təəssüflər olsun ki, bizim Tibb Universitetinin tarixinin müəyyən
mərhələlərində belə hallar olubdur. Xüsusən, 1980-ci illərin ikinci yarısında bu, dəhşətli vəziyyətə gəlib
çıxıbdır.
İndi yaxşı korpuslarınız, binalarınız var, bundan sonra da yaxşıları olacaqdır. Bunlar hamısı olacaqdır.
Amma yüksək mənəviyyatı təmin etmək ancaq sizdən, hər bir kəsdən asılıdır. Eyni zamanda hər bir kollektiv
rəhbərindən asılıdır. İstər kiçik və istər böyük kollektivin rəhbəri gərək nümunə olsun. O, gərək mənəviyyat,
paklıq, düzlük nümunəsi olsun. Əgər bu belə olmasa, o öz tabeliyində olan insanlardan mənəviyyat tələb edə
bilməz – onun buna sadəcə, mənəvi haqqı olmayacaqdır. İnsan üçün dünyada mənəvi haqqı daimi saxlamaq
böyük bir şeydir. Əgər sənin mənəvi haqqın varsa, sən başqasına deyə bilərsən ki, yolundan çıxmısan. Əgər
sənin mənəvi haqqın varsa, sən tabeliyində olan adama deyərsən ki, düz yolla get, əyrilik, rüşvətxorluq etmə,
dövlətin malını dağıtma, əxlaqsızlıq etmə. Bunun üçün mənəvi haqq olmalıdır.
Mən arzu edirəm ki, siz, bütün səhiyyə işçiləri birincisi, yüksək mənəviyyata malik olasınız, ikincisi də, hər
bir kollektiv rəhbərinin, hər bir insanın alnı açıq, mənəvi hüququ olsun.
Əziz dostlar!
Mənim sizə deyəcəyim sözlər bu qədər. Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı
arzu edirəm. Hamınıza hər yerdə işlərinizdə uğurlar, ailənizə səadət arzulayıram. Sağ olun.
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MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT
BAŞÇILARININ NÖVBƏTİ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN MOSKVAYA
YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
20 iyun 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, sammitdə hansı məsələlər müzakirə ediləcək və bu səfər zamanı ikitərəfli
görüşləriniz nəzərdə tutulubmu?
C a v a b: Bu sammitdə müzakirə olunacaq məsələlər artıq məlumdur. Bunlar bir neçə məsələdən ibarətdir.
Azad ticarət zonası yaratmaq məsələsi sammitin gündəliyində çoxdan durur. Biz onu qəbul etmişik, amma bəzi
ölkələr qəbul etməyiblər. Bu məsələyə xüsusən Rusiyanın müxtəlif etirazları var idi. Ola bilər ki, bunlar aradan
götürülsün. İndi əsas məsələ budur. Gündəlikdə beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə və digər məsələlər də
vardır. Hər halda, bu məsələlər müzakirə olunduqdan sonra siz onları biləcəksiniz.
Eyni zamanda, ikitərəfli görüşlər də nəzərdə tutulubdur. Mən bu gün Ermənistan prezidenti Robert
Köçəryanla, sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcəyəm. Rusiya prezidenti Vladimir Putin,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında üçtərəfli görüş də ola bilər. Daha sonra dördtərəfli –
Rusiyanın, Gürcüstanın, Azərbaycanın və Ermənistanın prezidentləri arasında Qafqaz məsələləri ilə əlaqədar
görüş keçirilə bilər. Əsas məsələlər bundan ibarətdir.
S u a l: Cənab Prezident, viza rejiminin tətbiq olunması güman edilir. Bu məsələyə yenidən baxılması
barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı yayılıbdır. Viza rejiminin tətbiq olunması haqqında
məsələ sammitdə müzakirə ediləcəkmi?
C a v a b: Bu məsələ sammitdə müzakirə olunmayacaqdır. Əgər Rusiya belə bir təşəbbüs irəli sürürsə, yəqin
ki, bu məsələ hər bir ölkə ilə konkret müzakirə ediləcəkdir. Mən hesab etmirəm ki, Rusiya birdən-birə bütün
ölkələrə viza rejimi qoysun.
S u a l: Cənab Prezident, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri barədə sənədlər Türkiyə Böyük
Millət Məclisində hələ indiyədək ratifikasiya edilməyibdir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz ki, onların öz daxili işləri, komissiyaları var. Hər bir parlamentin öz qaydası vardır. Hər
halda, biz də, gürcülər də bunu tez etdik. Mənim xəbərim var, bu məsələ Türkiyə parlamentinin
komissiyalarından keçir. Burada heç bir problem yoxdur, sadəcə, prosedur məsələləri vardır.
S u a l: Hörmətli Prezident, dördtərəfli görüşdə Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktı reallaşa
bilərmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, mən bir neçə dəfə demişəm – Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktı çox
mürəkkəb məsələdir. Biz bu paktın əldə olunması üçün çox işlər görməliyik və addımlar atmalıyıq. Yəqin ki,
gördüyümüz bu işlər bizi həmin pakta doğru aparır. Ancaq bu nə vaxt olacaq – məlum deyildir. İndi bu məsələni
konkret müzakirə etmək mümkün deyildir.
Başqa sözünüz varmı?
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə yeni
təkliflər gözləyirsinizmi?
C a v a b: Axı siz niyə belə suallar verirsiniz? Bizim gecə-gündüz məşğul olduğumuz məsələ elə
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsidir. Hansı yeni təkliflər gözləyirik? Ola bilər məndə,
yaxud başqasında, üçüncüsündə bir təklif olsun. Yəni sualları verəndə bir az düşünün. Çünki, başa düşürsünüz,
vaxtı boş keçirməməliyik.
S u a l: Cənab Prezident, viza rejimi tətbiq olunarsa, azad ticarət zonası yaradılmasının əhəmiyyəti
qalacaqmı?
C a v a b: Yəqin ki, bunlar bir-biri ilə uzlaşdırılacaqdır. Amma bundan çox qorxmayın. Sağ olun.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev iyunun 20-də günortadan sonra Kremlə gəldi.
Burada, Kremlin binalarından birində yerləşən kitabxanada dövlətimizin başçısını Kremlin bərpasına həsr
olunmuş kitabla və dövlət başçılarının bu kitabxanada keçirdikləri görüşləri, digər tədbirləri əks etdirən
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fotoşəkillərdən ibarət albomla tanış etdilər. Heydər Əliyev bu nəşrlərə maraqla baxaraq dedi ki, Moskva Kremli
bərpa olunduqdan sonra gözəl görünür.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV, RUSİYA
FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİN, GÜRCÜSTANIN PREZİDENTİ
EDUARD ŞEVARDNADZE VƏ ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
ROBERT KÖÇƏRYAN ARASINDA GÖRÜŞÜ*
Moskva, Kreml
20 iyun 2000-ci il
Dövlət başçıları ilə yenidən görüşündən məmnun olduğunu bildirən Rusiya prezidenti Vladimir Putin onları
səmimiyyətlə salamladı.
Cənab Putin sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar olmasının vacibliyindən söz açaraq bölgənin
problemlərinin tezliklə aradan qaldırılması zəruriliyini, bölgədə mövcud olan münaqişələrin həllində qarşılıqlı
səylərin artırılmasının, əlaqələrin və əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı.
Öz ölkəsinin Cənubi Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın bərqərar edilməsində böyük marağı olduğunu
görüş iştirakçılarının nəzərinə çatdıran cənab Putin münaqişələrin tezliklə həlli üçün Rusiyanın bütün
imkanlardan istifadə edəcəyini söylədi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev regional problemlərin həllində belə görüşlərin əhəmiyyətini və
vacibliyini qeyd etdi. Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizinin işğal olunduğunu, bir milyondan çox
soydaşımızın doğma yurd-yuvasından didərgin düşərək hələ də çadır şəhərciklərində dözülməz şəraitdə yaşadığını bir daha görüş iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı.
Azərbaycan prezidenti ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, Rusiyanın bu münaqişənin sülh
yolu ilə həllində səylərinin daha da artırılmasının vacibliyini xüsusi qeyd etdi.
Belə bir tərkibdə görüşün təşkilinə görə minnətdarlığını bildirən Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze
Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin xüsusiyyətlərinə və onların həlli yollarına toxunaraq Gürcüstan–abxaz
münaqişəsini bir dövlət daxilindəki münaqişə kimi səciyyələndirdi.
Münaqişələrin həllində Rusiyanın rolu barədə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin fikri ilə şərik
olduğunu bildirən cənab Şevardnadze belə görüşlərin ardıcıl surətdə keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu qeyd
etdi.
Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan regionda əmin-amanlığın bərqərar edilməsində marağı olan
Rusiyanın bu münaqişələrin həlli sahəsində imkanlarının yüksək olduğunu nəzərə çatdırdı.
Görüşün gedişindən və aparılan fikir mübadiləsindən razılıqla söhbət açan Rusiya prezidenti Vladimir Putin
regiondakı münaqişələrin həlli sahəsində siyasi səviyyədə görülən işlərlə yanaşı, humanitar və digər sahələrdə
əməkdaşlığın da vacib olduğunu vurğuladı.
Cənubi Qafqaz regionundakı münaqişələrin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması, regional
təhlükəsizliyin, o cümlədən beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi
sahəsində, humanitar və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf perspektivlərindən danışan prezidentlər
dörd ölkənin başçılarının belə bir görüşünün əhəmiyyətini və bu formatda müzakirələrin ardıcıl surətdə davam
etdirilməsinin zəruriliyini yekdilliklə qeyd etdilər.
Görüşün sonunda Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası, Gürcüstan və Ermənistan respublikaları
dövlət başçılarının qəbul etdikləri birgə bəyanat
Azərbaycan Respublikasının, Rusiya Federasiyasının Gürcüstanın və Ermənistan respublikalarının dövlət başçıları
Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin sülh yolu ilə aradan qaldırılması məsələlərinə, regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi problemlərinə, o cümlədən beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə, habelə humanitar sahədə və digər
sahələrdə əməkdaşlığa dair apardıqları fikir mübadiləsini faydalı hesab etmişlər.
Dövlət başçıları ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr yaradılması sahəsində konkret təklifləri nəzərdən keçirməyə
hazır olduqlarını bildirmişlər ki, bu da regionda münaqişələrin həllinə kömək göstərməlidir.

*

Görüşdə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın Xarici İşlər nazirləri də iştirak edirdilər.
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Onlar bu çərçivədə görüşlərin davam etdirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirərək, Cənubi Qafqazdakı
münaqişələrin aradan qaldırılmasının sürətləndirilməsinə kömək edən Dünya Birliyinin və beynəlxalq təşkilatların
təşəbbüslərini bəyənmişlər.
Dövlət başçıları şərtləşmişlər ki, belə görüşlər ildə azı iki dəfə keçiriləcək və bir qayda olaraq, MDB Dövlət
Başçıları Şurasının iclasları ilə eyni vaxta düşəcəkdir.
Bu görüşlər zamanı tərəflər rus əlifbasına uyğun olaraq növbə ilə sədrlik edəcəklər.
Görüşlərin hazırlanması, o cümlədən onların gündəliyinin razılaşdırılması və əldə edilmiş razılaşmaların
həyata keçirilməsinin monitorinqi dövlətlərin Xarici İşlər nazirliklərinə həvalə olunur.
Moskva şəhəri, 20 iyun 2000-ci il
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RUSİYANIN TVS KANALI XƏBƏRLƏR PROQRAMININ REDAKTORU SVETLANA
BAKULİNANIN SUALLARINA CAVABI
Moskva,
Vorobyovı Qorı
21 iyun 2000-ci il
S u a l: Siz MDB ölkələri dövlət başçılarının yüksək səviyyədə bugünkü görüşünün yekunlarını necə
qiymətləndirirsiniz? Sizcə, əldə edilmiş razılaşmalarda ən mühüm, ən çox nikbinlik doğuran cəhət nədir?
C a v a b: Mən görüşdən çox məmnunam. Məsələ bundadır ki, hər şey müqayisədə qiymətləndirilir. Biz
müntəzəm olaraq ildə bir-iki dəfə yığışırıq. İndiki görüş əvvəlkilərdən köklü surətdə fərqlənir. Onunla fərqlənir
ki, əvvəla, dövlət başçılarının qapalı iclasında əsas məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparılması üçün kifayət
qədər imkan var idi və gözəl şərait yaradılmışdı. Hərə öz fikrini söyləyirdi. Bu, əvvəllər də olmuşdur və bu gün
də oldu. Amma sərbəstlik, demokratiklik indi daha çox hiss edilir.
Gündəlikdəki bütün məsələlər müzakirə və qəbul olundu. Əgər kimsə hansısa məsələdə bitərəf qalırsa, bu
tamamilə normal haldır. Hökm deyil ki, hamı bütün məsələlərdə yekdil olsun. Bu normaldır. Əgər hamı
razıdırsa, onda imzalayırlar.
Biz digər müstəqil dövlətlərin paytaxtlarında da MDB sammitlərinə toplaşmışıq. Amma ən çox Moskvaya
toplaşmışıq. Bu da təbiidir, Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının sədri həmişə Rusiya prezidenti
olur. Hərçənd biz dəfələrlə demişik ki, beynəlxalq rotasiya praktikasına uyğun olaraq hər dəfə onu dəyişmək
gərəkdir. Ancaq sonra hər dəfə ümumi rəyə gəlirdik ki, yox, qoy, Rusiya prezidenti Dövlət Başçıları Şurasının sədri
olsun. Ona görə də, təkcə buna görə yox, eyni zamanda nəzərə alaraq ki, Rusiya MDB-də böyük sanbala malikdir,
Rusiyadan və Dövlət Başçıları Şurasının sədrindən çox şey asılıdır – indi sədr Vladimir Vladimiroviç Putindir.
Siz – rusiyalılar artıq özünüz də bilirsiniz ki, onun iş üslubu da, özü də, fəaliyyəti də Rusiyanın dövlət
həyatına, siyasi həyatına nə isə yeni, ümidverici bir şey kimi daxil olmuşdur. Bu bizim bugünkü görüşümüzdə
də öz əksini tapmışdır. Əslində, dünən bizim fərdi görüşlərimiz və ya ikitərəfli, üçtərəfli görüşlərimiz oldu. Bu
gün qapalı iclasda ümumi görüş oldu, sonra geniş iclas – əvvəlcə mətbuatın iştirakı ilə açıq, sonra da mətbuatsız
qapalı iclas keçirildi.
Sonra isə – bu artıq bir ənənədir – nahar olur. Əvvəlki vaxtlarda nahar təntənəli olurdu, gah qranovit
palatada, gah da qəbullar evində hamı toplaşırdı. Bu dəfə isə dövlət başçıları ayrıca nahar etdilər. Məsələ heç də
naharın ayrıca olmasının yaxşılığında deyildir, ondadır ki, yalnız dövlət başçılarının əyləşdikləri süfrə arxasında
da iclasda aparılmış söhbət davam etdirildi.
Ümumiləşdirsək, onda demək olar ki, bütün bunlar müəyyən dərəcədə belə hesab etməyə əsas verir ki, MDB
səmərəli orqana çevrilir, birliyimiz səmərəli orqana çevrilir və MDB-nin fəaliyyəti məsələlərin həllinə
yönəldilmiş daha işgüzar xarakter alır.
S u a l: Siz dəqiqləşdirə bilərsinizmi, nə kimi razılaşmalar imzalandı? Sizin hansı təklifləriniz
bəyənildi?
C a v a b: Hesab edirəm ki, buna lüzum yoxdur. Hər halda, deyə bilərəm ki, mən ümumən çox məmnun
qaldım.
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"HƏQİQƏT ANI" TELEVİZİYA PROQRAMININ APARICISI ANDREY KARAULOV İLƏ
MÜSAHİBƏSİ
21 iyun 2000-ci il
Andrey Karaulov: Zati-aliləri, bu gün məhz TVS kanalını şərəfyab etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm. Heydər Əliyeviç, biz bir-birimizi çoxdan və yaxşı tanıyırıq, ona görə də, yəqin, xalqlarımızı nəyin
yaxınlaşdırdığını və birləşdirdiyini deməyə ehtiyac yoxdur. Bəs bu gün Rusiya ilə Azərbaycanı ayıran nədir? Nə
kimi problemlər həll edilməyibdir?
Heydər Əliyev: Əvvəla, mən sizinlə görüşməyimə şadam. Bəli, biz bir-birimizi çoxdan, 10 ildən artıqdır
tanıyırıq. Mən Moskvanı düz 10 il əvvəl iyun ayında tərk etdim. Bir həftədən, bəlkə də on gündən sonra siz
mənim dalımca Naxçıvana gəlib çıxdınız, mən orada üç il sürgün vəziyyətində yaşadım. Bu gün sizinlə görüşə
gələrkən mən rəhmətlik bacımın həmin kiçik evində, sizinlə həyətdə oturub söhbət etməyimizi xatırladım.
Andrey Karaulov: Naxçıvanda gecələr yaxşı idi. Mənə elə gəlir ki, o dövr vahid ölkəmizin respublikaları
arasında münasibətlər üçün daha səmimi vaxt idi.
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, məsələ nədədir, axı, biz bir dövlətdə, bir ölkədə yaşayırdıq.
Sual: Bu gün isə Azərbaycan NATO-ya daha yaxındır, nəinki Moskvaya?
Cavab: Səhv edirsiniz. Bunu açıqlamaq lazımdır. 90-cı ili yadınıza salın. O il bizim üçün necə ağır il idi.
1990-cı ilin yanvarı, yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə. Mən yanvarın 20-də axşam sizə zəng vurdum. Biz
sizinlə yanvarın 21-də gündüz saat 12-də Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinin yanında
görüşdük. Yadınızdadır, necə ağır vaxt idi, qoşun yeridilməsi, adamların gülləbaran edilməsi ilə əlaqədar
insanlar necə fəryad qoparır, necə ağlayırdılar.
Sual: Siz o vaxtdan bəri Qorbaçovla görüşməmisiniz?
Cavab: Xeyr, görüşməmişik, görüşmək arzum da yoxdur. Görünür, kimsə ona nəsə çatdırmışdı. Bunun
həqiqətə nə dərəcədə uyğun olub-olmadığını bilmirəm. O ki qaldı onun təəssüflənməsinə, bunun artıq heç bir
əhəmiyyəti yox idi.
Sual: Heydər Əliyeviç, doğrudanmı Azərbaycan bizim hərbçiləri, o zaman Qorbaçovun və Yazovun
əmrini yerinə yetirənləri heç vaxt bağışlamayacaq?
Cavab: Bilirsinizmi, bağışlamaq geniş anlayışdır. Əgər adamlar cinayət törədibsə, mühakimə olunubsa və
cəzalarının müəyyən hissəsini çəkirsə, mən onları bağışlayıram və ya amnistiya elan edirəm, bu amnistiyaya
əsasən onlar azadlığa buraxılırlar. Yəni, əslində onları bağışlayırlar və ya bağışlamırlar, bir sözlə, əfv edirlər. Bu
isə elə bir cinayətdir ki, onu heç vaxt bağışlamaq olmaz. Bu, vəhşicəsinə törədilmiş cinayətdir. Bu iş üzrə
istintaq indiyədək qurtarmayıb və ya ümumiyyətlə, çoxdan dayandırılmışdır. Buna görə də bu cinayətdə
kimlərin təqsirkar olduğu hüquqi cəhətdən müəyyənləşdirilməyib, siyasi, mənəvi günahkar isə məlumdur. Ona
görə də söhbət məhz bu kateqoriyadan gedir.
Sual: Heydər Əliyeviç, o vaxtlar səslər eşidilirdi ki, Rusiya, Moskva Azərbaycanı özündən həmişəlik
uzaqlaşdırmışdır. Bu gün biz həmin siyasətin acısını çəkmirikmi?
Cavab: Bilirsiniz, ümumiyyətlə, biz çox şeyin, bütövlükdə Qorbaçovun siyasətinin acısını, özü də təkcə
Azərbaycana münasibətdə deyil, ümumən o düşünülməmiş siyasətin acısını çəkirik. Əlbəttə, onun özü və
çoxları hesab edir ki, o, Sovetlər İttifaqını demokratikləşdirməyə, islahat keçirməyə çalışırdı. Əslində isə, mən
onunla birlikdə Siyasi Büronun üzvü idim, o, nə etdiyini özü də bilmirdi. Gəmi yerindən tərpənib istiqamət
götürəndə hara getdiyini, hansı koordinatla getdiyini və haraya çatacağını bilir. Bəzən də elə olur ki, gəmi
dənizdə üzür, kompası da yoxdur, heç bir koordinatı da, külək haraya aparsa, oraya da gedib çıxacaqdır. O,
təxminən belə vəziyyətdə idi. Ona görə də ziyan vurdu. Azərbaycana gəldikdə isə, şübhəsiz ki, Azərbaycanın 20
Yanvar yarası çox ağırdır.
Sual: Heydər Əliyeviç, bu, həqiqətən, dəhşətli günahdır, o vaxtlar müdafiə naziri Yazovun, DTK-nın ordu
generalı Babkovun və o vaxtkı daxili işlər naziri Bakatinin və əlbəttə, Qorbaçovun əmrini yerinə yetirməyə
məcbur olan zabitlərimizin dəhşətli günahı idi. Digər tərəfdən, hər halda zaman irəli gedir və mənim sevimli
şəhərim olan Bakıda Birləşmiş Ştatların nüfuzunun necə gücləndiyini müşahidə etmək bizə çox ağır gəlir. Bu
gün Amerikanın Bakıdakı səfirliyində nə qədər adam var. 200 nəfərdən çoxdur?
Cavab: Əvvəla, sizin ifadənizi bir qədər dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əsgərlərin günahı. Şübhəsiz, onlar öz
əsgəri vəzifələrini yerinə yetirirdilər. Əlbəttə, vəhşilik göstərmişlər. Amma başlıca təqsirkarlar onlar deyillər.
Başlıca təqsirkarlar bunu burada, Moskvada planlaşdıranlardır. Mən Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
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rəhbərlərini nəzərdə tuturam. Başlıca təqsirkarlar bunu onlarla birlikdə planlaşdırıb həyata keçirən Azərbaycanın
rəhbərləridir. İstəmirəm ki, on il keçəndən sonra birtərəfli qiymət verilsin. Onlar da təqsirkardır, Azərbaycanın o
vaxtkı rəhbərləri də. Onlar da, bunlar da. O ki qaldı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı
səfirliyindəki əməkdaşların sayına, deyin, görək, Moskvadakı səfirlikdə nə qədərdir?
Andrey Karaulov: Az deyildir. Amma bizim Azərbaycandakı Nümayəndəliyimizin əməkdaşları xeyli
azdır. Bakıda bizim diplomatlarımız Amerika diplomatlarından qat-qat azdır.
Heydər Əliyev: Bəs onların daha çox olmasını kim qadağan edir? Axı heç kəs məhdudiyyət qoymur.
Andrey Karaulov: Biz istəyirik ki, ölkələrimiz arasında ticarət genişlənsin. Azərbaycan sərhəddəki
gömrük rüsumlarının götürülməsi təklifini irəli sürür və bir növ, azad zona yaratmaq istəyir. Amma bu, bizə,
Rusiyaya sərfəli deyildir.
Heydər Əliyev: Andrey, əvvəla, mən bir daha təkrar edirəm, səfirlik əməkdaşlarının sayı hələ heç nəyi
müəyyənləşdirmir. Məsələn, biz müstəqil dövlətik. İstəyirik ki, bir çox ölkələrdə səfirliyimiz olsun. Ona görə
yox ki, onlar başqalarına nisbətən bizə yaxındır, məhz ona görə ki, biz, sadəcə, dünyada daha böyük əlaqələrə
malik olmaq istəyirik. Məsələ bundadır ki, haqqında qərar qəbul etdiyimiz səfirlikləri açmağa maliyyə
imkanlarımız yoxdur. Biz bu qərarı həyata keçirə bilmirik. Bu, maliyyə imkanları ilə bağlıdır. Siz də bilin, bütün
ictimaiyyət də bilsin ki, heç kim heç nəyi əsla məhdudlaşdırmır, ümumiyyətlə, heç bir kvota yoxdur. Rusiya
səfirliyi istəyir günü bu gün 100 əməkdaşa, diplomata malik olsun, hökümətimizdə heç kəs deməyəcəkdir ki, nə
üçün? Demək istəyirəm ki, biz hətta orada nə qədər əməkdaş olduğunu bilmirik, bununla maraqlanmırıq, bunun
bizə dəxli yoxdur. Bu, Rusiyanın öz işidir. Bu, birincisi.
İkincisi isə, siz azad ticarət zonasından danışdınız. Yeri gəlmişkən, həmin məsələ bu gün sammitdə
müzakirə edilmiş əsas məsələlərdən biri idi. Bu məsələ hələ 1994-cü ildə gündəlikdə dururdu. Onu əsasən qəbul
etmişdik, amma tamamilə yox. Məsələn, biz onu həm qəbul, həm də ratifikasiya etmişik. Lakin indi az qala
ondan imtina etmək prosesi gedir. Rusiya prezidenti bu gün bəyan etdi ki, söhbət həmin qanunda hansısa
istisnalardan gedir. Bəli, bəzi məsələlər Rusiya üçün, bir sıra digər məsələlər isə, ola bilsin, başqaları üçün
sərfəli deyildir. Biz Azərbaycan olaraq bunda təkid etmədik. Amma elə ölkələr var ki, onların buna çox
ehtiyacları var. Məsələn, Ukrayna, Qazaxıstan və bəzi başqaları. Ona görə də bu məsələ, misal üçün, bizim
Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərimizə təsir göstərən bir məsələ deyildir.
Sual: Ukrayna neftin haqqını tam ödəyirmi?
Cavab: Ukrayna neftin haqqını bizə tam ödəyir.
Sual: Bəs nə üçün Ukrayna Rusiyaya qazın haqqını tam yox, heç ona yaxın olan həcmdə də ödəmir?
Cavab: Siz bunu Ukraynadan soruşun. Bunu məndən niyə soruşursunuz?
Sual: Mən bu sualı Leonid Kuçmaya hökmən verəcəyəm. Qəribə vəziyyət alınır. MDB ölkələri arasında
münasibətlər, həqiqətən, tərəfdaşlıq münasibətləridir. Söhbət Rusiyadan, böyük qardaşdan getdikdə, haqqı
ödəməmək, pulu verməmək, təxirə salmaq, restrukturlaşdırmaq və ya nə isə başqa bir şey düşünüb tapmaq olar.
Bununla da Rusiya pul itirir. Heydər Əliyeviç, nə üçün belədir? Siz təcrübəli adamsınız, izah edin.
Cavab: Andrey, mən Rusiyanın daxili işlərinə qarışmaq istəmirəm.
Andrey Karaulov: Bu, bizim yox, MDB-nin işləridir.
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, MDB-də hər bir ölkə öz mənafelərini qoruyur. MDB SSRİ deyil, o, ittifaq
yox, birlikdir. Odur ki, hər bir ölkə öz mənafelərini müdafiə edir. Yeri gəlmişkən, Andrey, mən sənə deməliyəm
ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey İvanov bu yaxınlarda bizdə, Bakıda olmuşdur. O, mətbuat
nümayəndələrinin yanında bəyan etdi ki, Azərbaycan MDB-də yeganə ölkədir ki, onun Rusiyaya borcu yoxdur.
Sual: Biz hamımız bilirik ki, digər MDB ölkəsinin, yeri gəlmişkən, Sizin qonşunuz olan ölkənin
prezidenti ilə müqayisədə prezident Əliyevlə dialoq aparmaq qat-qat asandır. Amma, buna baxmayaraq, Siz də
təkid etdiniz ki, Azərbaycan ərazisində bizim hərbçilər olmasın. Heydər Əliyeviç, bu, məgər pisdir?
Cavab: Əvvəla, necə yəni təkid edirdik - Rusiyanın yox, Sovetlər İttifaqının, hərbçilərinin çıxmasını təkid
edirdik. Azərbaycan öz müstəqilliyini bəyan etdikdən az sonra Sovetlər İttifaqının hərbi qulluqçuları
Azərbaycanı tərk etdilər. Yəni, bizim qarşımızda belə bir məsələ durmurdu.
Sual: Bəs sərhədlər?
Cavab: Sərhədlər də. Sərhədçilər də tərk etdilər.
Sual: Bəs niyə, Heydər Əliyeviç?
Cavab: Necə niyə, tərk edib, getdilər. Onda Sovetlər İttifaqı idi. Siz müxtəlif şeyləri dolaşdırırsınız. Biri
var Sovetlər İttifaqı, biri də var Rusiya. Bunlar heç də eyni şey deyildir. Sizcə onları eyniləşdirmək istəyirsiniz.
Bəli, Sovetlər İttifaqı dövründə biz bir dövlətdə idik. Ona görə də hər şey vahid idi. Sovet İttifaqı dağılandan
sonra isə hamı bir-birindən ayrıldı. Sərhədçilər haradasa qaldılar. Məsələn, hazırda Ermənistanın Türkiyə, İran
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ilə sərhədini Rusiya sərhədçiləri qoruyurlar. Rusiya Federal Sərhəd Qoşunları Xidmətinin direktoru cənab
Totski bu yaxınlarda Bakıda oldu. Mən ondan soruşdum ki, siz, məsələn, Ermənistanda nə qədər sərhədçi
saxlayırsınız. Dedi ki, üç min nəfər. Bu, sizin işinizdir, Rusiya dövlətinin işidir. Siz niyə orada sərhədçilər
saxlayırsınız? Sizin özünüzün qayğılarınız kifayət edir. Belə isə siz nə üçün başqa ölkədə sərhədçilər
saxlayırsınız? Amma bu, hər halda Ermənistanın işidir, Rusiyanın işidir.
Andrey Karaulov: Heydər Əliyeviç, icazə verin, Sizə etirazımı bildirim. Bu günlərdə Bakı-Moskva
qatarından 40 nəfər hindlini düşürmüşlər - Sizə bu barədə bəlkə də məlumat verməyiblər. Hərbi qədd-qamətli
olan bu hindlilər guya Peterburqa getmək istəyirdilər. Sərhədçilərimiz yoxlayıb görüblər ki, Peterburqda belə
xidmət, belə firma yoxdur. Demə, onlar Çeçenistana gedirlərmiş. Türkiyədən keçib Azərbaycana və oradan da
Rusiyaya gəlirdilər.
Heydər Əliyev: Tamamilə yalan məlumatdır. General Totski Azərbaycanda mətbuat nümayəndələrinin
yanında tam qətiyyətlə bəyan etdi ki, Rusiya sərhəd xidmətlərinin Azərbaycana qarşı heç bir problemi, heç bir
iddiası, heç bir məsələsi yoxdur. Bütün bunlar uydurmadır. Bütün faciə bundadır ki, kütləvi informasiya
vasitələrində, - Andrey, görürəm ki, sən də belə olmusan, mən səni əvvəllər belə bilmirdim, - Azərbaycana qarşı
yönəldilmiş olduqca çox yalan məlumat var. Heç yerdə heç bir hindlini, heç bir ərəbi, tutub saxlamayıblar.
Onu da nəzərə alın ki, axı Rusiya ilə sərhədimiz iki tərəfdən qorunur: Azərbaycan tərəfdən Azərbaycan
sərhədçiləri, digər tərəfdən isə Rusiya sərhədçiləri qoruyurlar. Bir sözlə, ikiqat sərhəd var. Əgər Azərbaycan
sərhədçiləri nəyisə, kimisə buraxırlarsa, Rusiya sərhədçiləri onları buraxmamalıdır. Nəhayət, bizim sərhəddən
Çeçenistanadək arada Dağıstan da var, yeri gəlmişkən, orada Rusiyanın çox böyük miqdarda müxtəlif növ
qoşunları yerləşir. Onlar oradan buraxmamalıdırlar. Televiziya ilə, müxtəlif qəzetlərdə isə bəyan edirlər ki,
"Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Çeçenistana yaraqlılar keçirlər". Mən hiss edirəm ki, bu, ağ yalandır, böhtandır və
uydurma məlumatdır. Ona görə ki, Rusiyanın heç bir xidməti - sərhəd və ya digər xidməti bizə bir dənə belə fakt
təqdim etməyibdir.
Sual: Cənab prezident, xahiş edirəm deyəsiniz, son vaxtlar Sizin sərhədçilər Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında sərhəddə nə qədər narkotik maddə aşkara çıxarmışlar?
Cavab: Andrey, bilirsən, mənə elə gəlir ki, sən bütün bu məsələləri hər halda tamamilə düzgün təsəvvür
etmirsən. Artıq bu gün mən sənə deyə bilərəm ki, MDB-nin iclasında Tacikistan prezidenti belə bir məsələni
həyəcanla qaldırdı ki, Əfqanıstandan Tacikistan ərazisi vasitəsilə tonlarla narkotik maddələr gəlir. Ona görə də
kömək göstərmək, tədbirlər görməyi çox xahiş etdi, çünki özləri heç nə edə bilmirlər. Əlbəttə, onların sərhəd
xidməti gəncdir. Əslinə baxsan, orada bütün sərhədi Rusiya Sərhəd Qoşunları qoruyurlar. Rusiya mətbuatına
yaxşı məlumdur ki, indi Avropa narkotik maddələrlə əvvəlkinə nisbətən daha çox təchiz edilir və bu maddələrin
90 faizindən çoxu Avropaya Əfqanıstandan - Tacikistan, Rusiya vasitəsilə göndərilir. Əfqanıstanda artıq
narkobiznesi yaratmışlar. Onlar bunun hesabına yaşayırlar. Bir tərəfdən, onlar bunun hesabına çox böyük
məbləğdə pul qazanırlar, digər tərəfdən isə, görünür, onların digər məqsədləri - başqa ölkələrin xalqlarına ziyan
vurmaq məqsədləri də var. Ona görə də siz ünvanı dəyişik salırsınız.
Andrey Karaulov: Heydər Əliyeviç, mən bütün bu sualları Sizə heç də təsadüfən ünvanlamıram. Siz və
bəlkə, bir də Mintimer Şaymiyev müsəlman dünyasında, gördüyümüz sərhədlərdə ən nüfuzlu şəxslərsiniz
desəm, səhv etmərəm. Biz çox istərdik ki, dostlarımızın, bütün ömürləri boyu Sovet İttifaqına, eləcə də
Rusiyaya həqiqətən xidmət etmiş olan adamların səsi Çeçenistan hadisələrində var güclə səslənsin. Başa
düşürəm ki, hətta Siz də Çeçenistan kampaniyasını dayandırmağa qadir deyilsiniz. Başa düşürəm ki, Rusiyada
biz Sizə nə kömək üçün, nə məsləhətlər üçün müraciət etməmişik, Sizə, məsələn, Mərakeş məliki kimi vasitəçi
olmağı təklif etməmişik. Amma bilirəm ki, xalq diplomatiyası, qeyri-rəsmi əlaqələr, qeyri-rəsmi görüşlər nə
deməkdir. Rusiyada biz Nobel Sülh Mükafatına məhz sizin namizədliyinizin irəli sürülməsinin mümkünlüyü
barədə xəbəri böyük məmnunluqla qarşıladıq. Heydər Əliyeviç, öz müsəlmanlarımızla münasibətləri qaydaya
salmaqda bizə kömək edin. Çünki bu gün vəhhabilik...
Heydər Əliyev: Andrey, əzizim, mən görürəm ki, sən Azərbaycandan çoxdan uzaqlaşmısan və heç də
dəqiq məlumata malik deyilsən. Mən çox təəssüflənirəm, ona görə ki, məncə, sən bizim - şəxsən mənim,
xalqımızın böyük dostusan. Azərbaycanda səni çox gözəl tanıyır və qiymətləndirirlər, ona görə ki, sən
Azərbaycan üçün ağır bir zamanda, 1990-cı ilin yanvar hadisələrində yeganə jurnalist idin ki, öz kameranla
Azərbaycanın Daimi Nümayəndəliyinə gəlmişdin və sair. Bunu çox yaxşı xatırlayır və qiymətləndirirlər. Amma,
görünür, sənin məlumatın çox da dəqiq deyil, Çeçenistan hadisələri barədə o qədər də dəqiq məlumatın yoxdur.
Azərbaycan bu barədə öz rəyini dəfələrlə bəyan etmişdir. Bu, nədən ibarətdir? Biz, ümumiyyətlə, separatizmin,
xüsusən də təcavüzkar separatizmin əleyhinəyik. Siz gözəl bilirsiniz ki, keçmiş Sovetlər İttifaqının xalqları və
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keçmiş Sovetlər İttifaqının respublikaları arasında hamıdan çox əziyyət çəkən Azərbaycan, Azərbaycan xalqı
olub - 12 ildir ki, erməni separatizmindən əzab-əziyyət çəkir.
Bilirsiniz ki, separatizmin müxtəlif rəngi yoxdur, separatizm separatizm olaraq qalır. Azərbaycan xalqı
üçün ağır faciəyə gətirib çıxaran Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi deyilən münaqişənin
səbəbi məhz erməni separatizmi olmuşdur. Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri
tərəfindən işğal olunmuşdur, bir milyondan çox azərbaycanlı öz yaşayış yerlərindən didərgin salınmışdır və
onlar artıq 7-8 ildir çadırlarda yaşayırlar və biz bu münaqişəni indiyədək həll edə bilmirik. Bu, nəyin nəticəsində
olmuşdur? Separatizm nəticəsində. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində muxtar vilayət idi. Bu muxtar
vilayət 1923-cü ildən mövcud idi. Dağlıq Qarabağ əhalisi ermənilər və azərbaycanlılar orada əsrlərdən bəri
yaşayırlar. Hətta XIX əsrdən bəri. Doğrudur, ermənilər oraya köçürülüb gətirilmişlər. Yeri gəlmişkən, sizin
bilməyiniz üçün deyim ki, ermənilər oranın aborigen, yerli sakinləri deyillər. Ermənilər oraya Rusiyanın
İrandakı səfiri Qriboyedov tərəfindən təxminən 170-180 il əvvəl köçürülmüşlər. Çünki təqribən 1980-ci illərdə
ermənilərin özləri Dağlıq Qarabağda İrandan bu torpaqlara köçüb gəlmələrinin 150 illiyini qeyd etmiş, hətta bu
münasibətlə abidə də ucaltmışdılar. Yəni onlar bu yerlərin əzəli sakinləri deyillər. Buna baxmayaraq, çar
imperiyası dövründə bu imperiya insanları istədiyi kimi məskunlaşdırdı. Belə olmuşdur. Amma insanlar normal
yaşayırdılar. Doğrudur, münaqişələr baş verirdi, amma sonra onlar sakitləşirdi.
1988-ci ildə bu münaqişə meydana çıxdı. Bu, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separatizmi, lakin o vaxtlar
Azərbaycan kimi, hələ Sovetlər İttifaqının müttəfiq respublikası olan Ermənistan tərəfindən idarə edilən və həm
də Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi, xüsusən Qorbaçov tərəfindən dəstəklənən separatizmdir. Biz bu separatizmdən
əzab-əziyyət çəkirik. Məgər biz separatizmi dəstəkləyə bilərikmi? Biz dəfələrlə təkid etmişik ki, MDB
sənədlərində yazılsın: separatizm əleyhinə mövqe. Amma Ermənistan çıxarır. Çıxarmasa da yazır ki, sənədi
qeyd-şərtlə imzalayır. Ermənistan bu ifadə ilə razı deyildir.
Bir sözlə, Çeçenistanda bu cür separatizm var, yəni insanlar Rusiya Federasiyasının bir hissəsini ondan
ayırmaq və müstəqilliyə nail olmaq istəyirlər. Dağlıq Qarabağda ermənilər də belə edir, müstəqillik istəyirlər.
Hərçənd, müqayisə etsək görərik ki, burada fərq var. Çeçenlər də Rusiyanın yerli sakinləridir, amma onların öz
müstəqil ölkəsi yoxdur. Ermənilərin isə öz ölkəsi var. Yəni, hər bir ölkənin sərhədlərinin pozulmazlığını nəzərdə
tutan 1975-ci il Helsinki aktına nəzər salsaq, görərik ki, orada xalqın öz müqəddəratını təyin etmək amili də var.
Ancaq erməni xalqı öz müqəddəratını çoxdan müəyyən etmişdir, çünki erməni xalqı Ermənistan
Respublikasının simasında öz dövlətinə malikdir. Çeçen xalqının isə öz dövləti yoxdur, çeçen xalqı Rusiya
Federasiyasının subyekti kimi Rusiyanın tərkibində yaşayır. Lakin mən bununla onlara haqq qazandırmıram.
Sadəcə olaraq, separatizmin fərqini - oradakı və burada olan separatizm arasındakı fərqi sizə bir balaca
aydınlaşdırmaq istəyirəm. Bununla belə, orada da separatizm var, burada da. Biz separatizmin əleyhinəyik, biz
terrorizmin əleyhinəyik, biz ekstremizmin əleyhinəyik, biz təməlçiliyin əleyhinəyik, biz vəhhabiliyin
əleyhinəyik. Siz bunların nə olduğunu bilmirsiniz, ona görə də mənə belə suallar verirsiniz.
Sual: Yox, əsla yox, Heydər Əliyeviç, mən başqa bir məsələni nəzərdə tuturam. Axı, Sizə sirr deyil, elə
bizə də sirr deyildir ki, Dağlıq Qarabağda münaqişə meydana çıxdıqda Amerikadakı, bütün dünyadakı erməni
icmalarının pulları haraya axmağa başladı. O vaxtlar onlar qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın
"prezidentinə", erməni diasporuna kömək edirdilər. Bu gün Çeçenistana axan pullar haradan gəlir? Ən əvvəl
islam dünyasından - Pakistandan, Səudiyyə Ərəbistanından, Türkiyədən. Mən isə bilirəm ki, Heydər Əliyeviç
Əliyevin Türkiyənin o vaxtkı prezidenti Dəmirəl ilə, Səudiyyə Ərəbistanının məliki ilə, Pakistanla və başqaları
ilə gözəl şəxsi münasibətləri var. Sözümün canı bunda deyildir. Əgər Siz liderlər, müsəlman dünyasının real
liderləri - Əliyev, Dəmirəl və başqaları normal bir şəraitdə oturub vəhhabizmə "yox" desəydiniz, onda belə
beynəlxalq dəstək olmazdı. Heydər Əliyeviç, mən haqlı deyiləm?
Cavab: Andrey, sən haqlı deyilsən! Vəhhabilik çox qorxulu təriqətdir və dünyanın müxtəlif regionlarına
nüfuz edir. Əlbəttə, o, əsasən, Səudiyyə Ərəbistanından başlayır. Bəs vəhhabilik Şimali Qafqaza necə
keçmişdir? İndi bunu demək mənə çətindir. Mən, sadəcə, bu məsələ ilə məşğul olmamışam. Vəhhabilikdən biz
də qorxuruq. Amma indi vəhhabilik Əfqanıstanda başlıca qüvvədir. Əgər siz müsəlman dünyasının liderlərindən
danışmaq istəyirsinizsə, bilməlisiniz ki, müsəlman dünyasının liderlərinin çoxu Mərkəzi Asiyadadır. Çünki
vəhhabiliyin vətəni ora - Əfqanıstandır. Orada isə artıq 20 ildir müharibə, daxili müharibə gedir. Lakin orada
təkcə vəhhabilik deyil, bir çox ölkələr, həm də Qərb ölkələri tərəfindən dəstəklənən bir çox başqa şeyləri də var.
Sovetlər İttifaqının mövcud olduğu və sovet rəhbərliyi Əfqanıstanda şahı devirməyi və orada sosialist
dövləti qurmağı qərara aldığı dövrdə müharibə başlandı. Onda kimlərin arasında qarşıdurma baş verdi? Sovet
İttifaqı ilə Babrak və sonra isə Həcibulla quruluşuna müxalif liderləri dəstəkləyən Amerika Birləşmiş Ştatlarının
simasında Qərb dünyası arasında. O vaxtlar həmin liderlərin arxasında Amerika Birləşmiş Ştatları, digər Qərb
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ölkələri və əlbəttə, Pakistan dururdu. İndi nə Sovetlər İttifaqı var, nə də Əfqanıstanda sosializm qurmaq istəyən
qüvvələr. Onlar öz aralarında vuruşurlar. Ona görə də vəhhabilik əsasən orada kök salmışdır. Yeri gəlmişkən,
təsəvvür edirsinizmi, əgər keçmiş Sovetlər İttifaqı məkanındakı ölkələri götürsək, görərik ki, vəhhabilik
Mərkəzi Asiyada yayılmışdır. O, oraya daxil olmuşdur. Özü də qəribədir. Tutalım, Dağıstanda da vəhhabiliyin
izləri var. Amma vəhhabilik orada özünə, hər halda, Çeçenistandakı qədər yer tapmamışdır.
Ona görə də sənin mülahizələrin səhvdir ki, Əliyev müsəlman dünyasının lideridir. Əsla belə deyildir.
Əliyev Azərbaycanın lideridir. Əgər mənim, məsələn, Türkiyənin sabiq prezidenti Dəmirəl ilə yaxşı
münasibətlərim varsa, bu, o demək deyil ki, mən həmin məsələni həll edə bilərəm. Yeri gəlmişkən, Dəmirəl ilə
söhbət zamanı onlar da vəhhabiliyin əleyhinə çıxdılar. Siz Türkiyəni nəzərdə tutursunuz, amma bilmək lazımdır
ki, indi Türkiyə Avropa ölkəsidir. Türkiyə bütün Avropa strukturlarının üzvüdür. Türkiyə NATO-nun üzvüdür.
İndi Türkiyə Avropa Birliyinə qəbul olunmağa çalışır. Türkiyə özünü bundan tamamilə təmizləmək istəyir.
Sual: Heydər Əliyeviç, Azərbaycan NATO-ya qəbul olunmağa çalışır?
Heydər Əliyev: Sən, ümumiyyətlə, nə üçün belə sual verirsən? Belə sual üçün əsas varmı?
Andrey Karaulov: Çünki bizim qəzetlərdə, təəssüflər olsun, çox şəkk-şübhə var ki, - doğru olubolmadığını bilmirəm, - Azərbaycan yaxın beş ildə NATO-nun üzvü ola bilər, bu isə münasibətlərimizi
yaxşılaşdırmaz.
Heydər Əliyev: Andrey, mən yenə də çox təəssüflənirəm ki, sən Azərbaycandan uzaqlaşmısan.
Andrey Karaulov: Mən yox, mənim həmkarlarım.
Heydər Əliyev: Bu böhtançı, yalan xəbərlərə inanırsan, inanırsan. Bilirsən, mən lap təngə gəlmişəm,
Rusiya qəzetlərini daha oxumuram, çünki orada, demək olar, hər gün Azərbaycan haqqında belə məqalələr
verilir. Mən bu barədə öz fikrimi Rusiyanın keçmiş rəhbərliyinə də, indiki rəhbərliyinə də bildirmişəm. Onlar
mənimlə razıdırlar ki, bu, Rusiyanın mövqeyi deyildir. Yeri gəlmişkən, bunu mənə bu gün sən də xatırlatdın,
mən bizim bu məhdud çərçivəli iclasımızda susdum. Amma bir çox dövlət başçıları Rusiyanın kütləvi
informasiya vasitələrindən - qəzetlərdən, televiziyadan gileyləndilər, demək olar, hamı gileyləndi.
Andrey Karaulov: Onların hamısının səsini birdəfəlik kəsmək lazımdır.
Heydər Əliyev: Prezident Putin dedi ki, bu, Rusiya dövlətinin mövqeyi deyildir. Yeri gəlmişkən, qısa
mətbuat konfransı olanda, - yəqin onu göstərəcəklər, - məncə, o, hətta bu məsələyə toxundu. Yəni o dedi ki,
kütləvi informasiya vasitələri vəziyyəti daha obyektiv işıqlandırmalıdır. Odur ki, sənin suallarının mahiyyətcə
əsası yoxdur.
Sual: Heydər Əliyeviç, şadam ki, Siz bunların hamısına aydınlıq gətirdiniz, buna görə çox sağ olun. Mən
sual verdikdə, o demək deyildir ki, bütün bu cəfəngiyyata inanıram. Amma istəyirəm ki, qonşumuzun səsi
həqiqətən eşidilsin və çox yaxşıdır ki, bütün suallara məhz prezident cavab verir. Əgər olarsa, daha iki-üç sual
verim.
Ayrı-ayrı generallarımızın Ermənistana pulla silah satdıqları məlum olduqda, bunu Rusiyada bir çoxumuz
hiddətlə qarşıladıq. Bu, narazılıq doğurdu. Digər tərəfdən, bizim Rusiyanı Xəzər neftinin müqəddəratı narahat
edir. Bilirəm ki, indi Rusiyanın Azərbaycana neft sarıdan iddiaları yoxdur. Amma, Heydər Əliyeviç, mən əmin
deyiləm ki, illər keçdikdən sonra Rusiyada bu iddialar meydana gəlməyəcəkdir. Mən haqlıyam?
Cavab: Yaxşı sualdır. Bax. İndi sən yaxşı sual verdin. Birinci sual Rusiya generalları, təkcə ayrı-ayrı
generallar barəsində deyil, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi barəsindədir. Yeri gəlmişkən, 1997-ci ildə bu fakt
Rusiyanın dövlət orqanlarının özləri tərəfindən, əvvəla, Prezident Aparatında, Nəzarət İdarəsində aşkara
çıxarıldı, sonra isə, məncə, Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsində sənədlər əsasında açıqlandı. Deyilirdi ki,
əvvəlki üç ildə, yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə gedən illərdə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi
qeyri-qanuni, qeyri-leqal və pulsuz olaraq Ermənistana bir milyard dollarlıq silah, hərbi texnika və döyüş sursatı
vermişdir.
Andrey Karaulov: Görünür, rüşvət vermişdilər.
Heydər Əliyev: Yəqin, rüşvətə görə vermişdilər. Bir halda ki, pulsuzdur, deməli, rüşvət almışdılar.
Əlbəttə, bundan sonra biz öz işimizə başladıq. Bizim bütün bunlar barəsində indiyədək sənədlərimiz var və bu
sənədləri Moskvada olan sənədlərə əlavə olaraq təqdim etdik. Bunun müqəssirləri var və onlar orada,
Ermənistanda böyük məbləğdə rüşvət almışlar. Biz bu məsələni prezident Boris Yeltsinin qarşısında qaldırdıq.
Mən onun yanında oldum. Xatirimdədir, mən Parisdə idim, orada Rostropoviçin 70 illiyini qeyd edirdik, ertəsi
gün isə burada dövlət başçılarının iclası oldu. Mən axşam Yelisey sarayında idim, gecə ikən oradan yola
düşdüm ki, səhər saat 10-da Kremldə olum. Bundan sonra mən bu məsələni dövlət başçılarının iclasında
qaldırdım. Sonra prezident Yeltsinlə görüşümüz oldu. O dedi ki, bəli, düzdür, mən bundan hiddətlənmişəm,
bunu araşdırmaq və lazımi tədbirlər görmək barədə göstəriş vermişəm.
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Biz çox sevindik. Bizdən də əlavə materiallar istədilər. Biz bu materialları buraya göndərdik,
prokurorluqda təhqiqata başladılar. Sonra isə 1997-ci ilin yayında mən prezident kimi Rusiyaya rəsmi səfərə
gəldim. Bu, 1997-ci il iyulun 3-də oldu. Mən həmin məsələni qaldırdım. Amma Boris Nikolayeviç, başqa cür
danışır. Gördüm ki, deyir, bəli, biz baxırıq və sair. Dedim, yox, bu işə aydınlıq gətirmək lazımdır. Belə olduqda
o dedi, bilirsiniz, axı deyirlər ki, Sovet İttifaqı dağılarkən Azərbaycanda Ermənistana nisbətən daha çox silahlar
qalmışdır. Mən dedim, hörmətli Boris Nikolayeviç, bunun digərinə nə dəxli var? Əvvəla, siz bütün bunları
haradan deyirsiniz? İkincisi isə, siz mənə düzünü deyin, mən hesab edirəm ki, bu, düzgün məlumat deyildir. Siz
hətta mənə bu məlumatın düzgün olmadığı barədə sübutlar da təqdim etsəniz, məgər bu, daha Sovetlər
İttifaqının silahından deyil, Sovetlər İttifaqının süqutundan sonra Rusiyada qalmış silahdan bir milyard dollar
məbləğində Ermənistana qeyri-leqal, qeyri-qanuni, pulsuz silah verməyə əsas verirmi? Belə çıxır ki, 1992-ci
ildə bölgü zamanı nə isə ədalətsizliyə yol verilmişdi. Siz bunun hesabına Ermənistanın silah cəbbəxanasını bu
yolla qeyri-leqal surətdə doldurmaq istəyirsiniz? Axı, bunda əsla məntiq yoxdur. Bizim çox kəskin söhbətimiz
oldu və onda o, təklif verməyə məcbur oldu: gəlin, bu məsələni araşdırmaq üçün üçtərəfli komissiya yaradaq.
Mən isə deyirəm, yenə də başa düşmürəm - yarım il əvvəl siz bütün bu işi etiraf etdiniz və onun
araşdırılması barədə göstəriş verdiniz. Baş prokurorluq bu təhqiqatla məşğuldur. Demək olar, hər şey sübuta
yetirilmiş, təqsirkarlar müəyyənləşdirilmişdir - bu, Zaqafqaziyadakı qoşunların komandanıdır. O, Tbilisidə
otururdu, bundan əvvəl isə Yerevanda idi, bütün bunlar müəyyən edilibdir. İndi isə deyirsiniz, gəlin, komissiya
yaradaq. Deyirəm, nədən ötrü? Yox, gəlin, komissiya yaradaq. Deyirəm, bilirsiniz ki, məni 1995-96-97-ci
illərdə baş vermiş hadisələr maraqlandırır, sizi isə 92-ci ildə olmuş hadisələr. Gəlin, əvvəlcə bir, sonra isə digər
məsələni araşdıraq. Yox, o, dediyinin üstündə durdu. Üçtərəfli komissiya yaratdıq, biz Rusiya höküməti sədrinin
birinci müavini Serovu dəvət etdik, lakin Ermənistan bu komissiyada iştirak etməkdən boyun qaçırdı. Bu
komissiya iki-üç dəfə toplaşdı, amma heç nə etmədi. Bununla belə, 92-ci ildə keçmiş Sovetlər İttifaqı
silahlarının müttəfiq respublikalar arasında bölüşdürülməsinin Ermənistana qeyri-leqal, qeyri-qanuni silah
verilməsinə hər halda heç bir dəxli yoxdur.
Yeri gəlmişkən, 1992-ci il haqqında. 1992-ci ildə, Sovetlər İttifaqı artıq dağıldıqdan sonra Daşkənddə
MDB dövlətləri başçılarının görüşü keçirilirdi. Orada kvotalar müəyyənləşdirilirdi ki, kim nə qədər silaha,
xüsusən tanka və sairəyə malik ola bilər. O vaxtlar Azərbaycanda daxili mübarizə getməsi, çevrilişlə əlaqədar, bu, 1992-ci ilin mayında olmuşdur, - oraya hansısa ikinci dərəcəli adam və Rusiyanın sabiq müdafiə naziri
Qraçovla sövdələşmiş, həmçinin prezident olmağa can atan başqa bir adam da getmişdi. Bizə məlumdur ki, o
vaxt Qraçov ona demişdi ki, siz bu bölgü ilə razılaşın, - yeri gəlmişkən, belə bir bölgü Avropada Adi silahlar
haqqında müqaviləyə uyğun olan kvotaya görə Azərbaycanın ziyanına idi, - biz sizə prezident olmağa kömək
edərik. O da həmin sənədi imzalamışdır.
Odur ki, sualınız mənə tarixin çox ciddi səhifələrini açmağa imkan verir. Buna görə də həmin məsələ
indiyədək həll edilməyib, adamlar cəzalandırılmayıb, heç bir iş görülməyibdir. Bu isə bizə Rusiyanın Müdafiə
Nazirliyinə və bütövlükdə Rusiyaya qarşı iddialar irəli sürməyə əsas verir. Bir sözlə, bu, birinci sual barədə.
Sual: Bəs prezident Putin bu iddialardan xəbərdardırmı?
Cavab: Xəbərdardır.
İkinci sual Xəzər nefti barədədir. Bilmirəm, bu suala hansı tərəfdən yanaşım. Burada Rusiya ilə
Azərbaycan arasında fikir ayrılıqları yoxdur. 1994-cü ildə biz xarici sərmayələri cəlb etməyə başladıq. İlk böyük
müqavilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının işlənilməsi üçün bağlandı.
Azərbaycan sektoru nə deməkdir? 1970-ci ildə Xəzər dənizində neft hasilatı artmağa başladıqda, Sovetlər
İttifaqının Nazirlər Soveti Xəzərin sektorlara bölünməsi haqqında qərar qəbul etdi. Prinsipcə, hətta bundan sonra
da bu məsələ ilə Azərbaycanın neft sənayesi təşkilatları məşğul olurdu. Ona görə ki, bildiyiniz kimi, 50 il
bundan əvvəl, yeri gəlmişkən, dünya praktikasında ilk dəfə olaraq, Azərbaycan neftçiləri Xəzərin dibindən neft
çıxarmağa başladılar - orada Neft Daşları adlanan dəniz şəhəri var, sahildən təxminən 100 kilometr məsafədə
yerləşir. O ili unutmaq olmaz. Lakin sonra Xəzər dənizində neft hasilatı artırıldı, bundan sonra isə dünya
praktikası çox sürətlə irəlilədi, dənizlərdə neft çıxarılmağa başlandı. Məsələn, Böyük Britaniya və ya Norveç
Şimal dənizində cəmi 30 ildir neft çıxarırlar. Özü də böyük dərinlikdən. Nə qədər çıxarırlar? Təkcə Norveç 150
milyon ton neft hasil edir.
O vaxtlar mən burada, Moskvada işləyirdim və bilirdim ki, bunun da səbəbləri var, çünki Tümendə
olduqca çox neft vardı və bu neftin hasilatı daha ucuz başa gəlirdi. Sovetlər İttifaqında neft hasilatının illik
artımı təxminən 20 milyon təşkil edirdi. Sovetlər İttifaqı bütövlükdə ildə 600 milyon tondan çox neft çıxarırdı
və yeri gəlmişkən bu, Sovetlər İttifaqının sabit valyuta əldə etməsi üçün əsas ixrac məhsulu idi. Ona görə də
Sovet höküməti Xəzər dənizindəki yataqlarla daha ciddi məşğul olmağa vəsait ayırmırdı.
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Azərbaycan müstəqil dövlət olduqda isə qarşıya belə bir məsələ çıxdı: nə etməli? Biz bilirik ki, orada
zəngin neft və qaz yataqları var. Bizim özümüzün vəsaitimiz yoxdur. Hətta vəsaitimiz olsa belə, hazırda dünya
praktikasının, yəni dünyanın iri neft şirkətlərinin malik olduqları texnologiyalar, texnika Azərbaycanda yoxdur.
Bəs nə etməli? Deməli, xarici sərmayədarları və suyun çox dərinliklərindən neft çıxarmaq təcrübəsinə, müasir
texnikaya və texnologiyalara malik iri xarici şirkətləri cəlb etmək lazımdır.
Biz 1994-cü ilin sentyabrında ilk müqaviləni bağladıq. Yeri gəlmişkən, bu müqavilədən sonra
Azərbaycanda böyük siyasi hadisələr baş verdi. Çünki müxtəlif qüvvələr bunu istəmirdilər. Bundan bir gün
sonra bizdə DTK-nın daxili həbsxanasından iri dövləti cinayətkarlar qaçırıldı. Yeri gəlmişkən, sonra onların
hamısı, Rusiyaya getdi və burada gizləndilər. 10 gündən sonra Azərbaycanda terror aktları törədildi, - parlament
sədrinin müavini və prezidentin yanında Xüsusi İdarənin rəisi öldürüldü. O vaxt mən Amerika Birləşmiş
Ştatlarında idim. Bundan 3-4 gün sonra sizin tanıdığınız polkovnik Surət Hüseynov tərəfindən dövlət çevrilişi
cəhdi oldu. Bütün bunlar həmin müqavilə imzalandıqdan sonra baş verdi.
O vaxtlar biz bunun çox ağır nəticələrinə məruz qaldıq. Həmin vaxtdan bəri öz sektorumuzda işləyirik.
Amma elə onda Xəzər dənizinin hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək məsələsi dururdu. Çünki artıq onda xarici
sərmayədarlar Azərbaycana gəlmişdilər, - söz düşmüşkən, onlar bundan sonra Qazaxıstan sahillərinə,
Türkmənistan sahillərinə də gəldilər, - hər bir Xəzəryanı ölkənin harada neft çıxara biləcəyini yəqinləşdirməsi
üçün Xəzər dənizinin hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək məsələsi qarşıya çıxdı. Amma bu məsələ indiyədək
həll edilməyibdir.
Yeri gəlmişkən, biz birinci müqaviləni imzalayarkən Rusiyanın iri neft şirkəti olan "Lukoyl" şirkətini cəlb
etmişdik. Yəni biz Rusiyasız heç nə etməmişdik. Orada təxminən 10 şirkət var, onlar müxtəlif miqdarda paya
malikdirlər. "Lukoyl" şirkətinin bu müqavilədə 10 faiz payı var. "Lukoyl" sonrakı müqavilələrdə də hökmən
paya və hətta bir yatağa malikdir. Yeri gəlmişkən, 1997-ci ilin iyununda mən burada, Kremldə olarkən
"Lukoyl" ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında müqavilə imzalandı, bu müqavilədə biz Xəzər dənizinin
Rusiya sektoruna bitişik olan öz sektorumuzun şimal hissəsindəki bir yatağın işlənilməsi üçün bütün
operatorluğu "Lukoyl" a verdik. Ortaya məsələlər çıxmadı, problemlər yoxdur, heç bir sual yoxdur.
Sual: Heydər Əliyeviç, bu o deməkdirmi ki, ümumiyyətlə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında heç bir
problem yoxdur?
Cavab: Yox, problemlər var.
Sual: Ən başlıca problem?
Cavab: Bilirsinizmi, bizim üçün ən başlıca problem Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin sülh
yolu ilə həll olunmasından, Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinin Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad
edilməsindən, qaçqınların, - insanlar öz dövlətində, öz ölkəsində qaçqın olmuşlar, çadırlarda yaşayırlar, - öz
yaşayış yerlərinə qayıtmasından ibarətdir. Yeri gəlmişkən, həmin ərazilərdə hər şey yerli-dibli dağıdılmış və
qarət edilmişdir. Bu adamların əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtmasından sonra orada normal həyatın bərpa
edilməsinə azı 10-15 il lazımdır, özü də buna vəsait olarsa. Çünki buna olduqca böyük məbləğdə vəsait
lazımdır.
Sual: Rusiya isə yalnız vasitəçi rolunu oynayır, mən düzmü başa düşdüm?
Cavab: Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrləri Birləşmiş Ştatlar və Fransa ilə birlikdə
vasitəçi rolu oynayır. Lakin Rusiya bu məsələdə Birləşmiş Ştatlara, Fransaya və digər ölkələrə nisbətən həmişə
daha fəal rol oynamışdır. Rusiya bu münaqişənin həlli üçün böyük imkanlara malikdir. Yeri gəlmişkən, dünən
biz Kremldə bu mövzuda söhbət etdik. Mən əvvəlcə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanla təkbətək
görüşdüm. Sonra biz - prezident Vladimir Putin, prezidentlər Koçaryan və Əliyev üçlükdə görüşdük. Biz məhz
bu məsələni müzakirə etdik.
Sual: Hansı qərarı qəbul etdiniz?
Cavab: Hələlik qərar yoxdur. Biz, sadəcə olaraq, müxtəlif variantları müzakirə edirik.
Sual: Amma ermənilər bu variantları müzakirə edirmi, yəni dialoqa getməyə hazırdırlar?
Cavab: Bizdə dialoq çoxdan gedir. Xüsusən də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında dialoq
1999-cu ilin təxminən əvvəllərindən gedir.
Sual: Necə bilirsiniz, bu münaqişə nə vaxt həll ediləcəkdir?
Cavab: Ermənilər konstruktiv mövqe tutanda. Çünki ermənilərin, Ermənistanın tələb etdikləri beynəlxalq
hüquqa tamamilə ziddir. Ermənilər Dağlıq Qarabağ üçün dövlət müstəqilliyi statusu tələb edirlər. Bundan ötrü
onlar Dağlıq Qarabağdan əlavə, Dağlıq Qarabağ vasitəsilə Ermənistana dəhliz də tələb edirlər - bu, iri Laçın
rayonudur. Onlar bunun müqabilində Dağlıq Qarabağa daxil olmayan, Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən işğal
edilmiş Azərbaycan rayonlarını tərk etməyə razıdırlar. Necə deyərlər, əngəl də bax, bundadır. Axı, bu
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qanunsuzdur. Bu, beynəlxalq hüquqa ziddir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur, Azərbaycan
sərhədlərinin toxunulmazlığı pozulmuşdur. Lakin bu, de-faktodur. De-yure isə biz bununla razılaşa bilmərik.
Ermənilər bunu tələb edirlər. Biz bəzi kompromislər təklif edirik. Onların da bu barədə hansısa təklifləri var.
Lakin biz razılığa gəlməkdən hələlik uzağıq.
Andrey Karaulov: Heydər Əliyeviç, mənim yoldaşım, çox sevilən insan - Artyom Borovik həlak olduqda
Siz başsağlığı teleqramı göndərdiniz. Teleqramı qəzetlərimiz dərc etdi. Digər həmkarlarınızdan fərqli olaraq, Siz
yeganə prezident idiniz ki, həmin gün susmağı lazım bilmədiniz, onun valideynlərinə, həyat yoldaşına
təsəlliverici sözlər deməyi lazım bildiniz. Belə anlarda, nədənsə, çox aydın şəkildə anlayırsan ki, həqiqətən,
ölkələrimiz arasında belə münasibətlər, heç zaman qırılmayacaq belə tellər mövcuddur. Adam istəyir ki,
sammitdə məsələlər ildən-ilə çoxalmasın, əksinə, azalsın. Bu baxımdan Sizin rolunuz böyükdür.
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, tellər olduqca çoxdur. Sizin xatırlatdığınız fakt bir çox faktlardan biridir.
Mən Artyom Boroviki çox təcrübəli, çox fəal, çox cəsarətli jurnalist kimi tanıyırdım. Yeri gəlmişkən, bir
jurnalist kimi o da, başçılıq etdiyi jurnalist təşkilatları da Rusiyanın demokratikləşdirilməsində çox böyük rol
oynamışlar. Mən ona buna görə hörmət edirdim. O, Azərbaycanda bir neçə dəfə olmuşdu, mən onunla görüşüb
söhbət etmişdim. Bu, mənim üçün hər cəhətdən maraqlı idi. Ona görə də mən onun həlak olmasını, əlbəttə, urək
ağrısı ilə qarşıladım. Odur ki, teleqram göndərərək öz münasibətimi bildirdim.
Tellər olduqca çoxdur, lap çoxdur. Amma gərək bu tellərə hər iki tərəfdən hörmətlə, xeyirxahlıqla
yanaşılsın. İlk növbədə Rusiya tərəfindən. Rusiya böyük ölkədir. Böyük xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan isə
kiçik ölkədir və xalqı da sayca çox deyildir. Gördüyünüz kimi, vəziyyətimiz necə müxtəlifdir. Azərbaycanda
belə bir məsəl var: bizə tərəf bir addım atsalar, əvəzində biz iki addım atarıq. Amma biz irəliyə doğru deyil,
əksinə, geriyə addım atıldığını gördükdə, əlbəttə, geriyə addım atmırıq, sadəcə olaraq yerimizdə dururuq.
Andrey Karaulov: Çox sağ olun, Heydər Əliyeviç.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Moskva, Kreml
22 iyun 2000-ci il
V l a d i m i r P u t i n: Xoş gəlmisiniz, cənab Prezident! Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri dövlət başçılarının
zirvə görüşündə Sizin iştirak etmənizdən çox məmnun oldum. MDB mexanizminin təkmilləşdirilməsi barədə Sizin
fikirlərinizi bir daha yüksək dəyərləndirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Müstəqil Dövlətlər Birliyi
ölkələri dövlət başçılarının daha səmərəli keçmiş budəfəki sammitində iqtisadiyyat, regional təhlükəsizlik və
strateji sabitlik sahəsində əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi yollarının
müəyyənləşdirilməsinə dair müzakirələrdən razı qaldım.
V l a d i m i r P u t i n: Müstəqil Dövlətlər Birliyinin fəaliyyəti və perspektivləri haqqında ətraflı fikir
mübadiləsi aparmaq çox vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də əminəm ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin bütün
sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələri bundan sonra daha da genişlənəcək və möhkəmlənəcəkdir.
V l a d i m i r P u t i n: Ölkələrimizin ənənəvi dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərindən mən çox
razıyam. Biz bundan sonra da siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da
dərinləşməsinə nail olmalıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün bizim ölkəmiz üçün ən ağrılı problem Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsidir. 12 ildən bəri davam edən münaqişə nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal
olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa
danışıqlar aparılır. Minsk qrupu həmsədrlərinin, o cümlədən Rusiya Federasiyasının bu sahədə səylərinin
artırılmasına ehtiyac duyulur.
Mən inanıram ki, ölkələrimizi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər kimi, bu ağır problem də nəhayət ki, öz
obyektiv həllini tapacaqdır.
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MOSKVADA AZƏRBAYCANLILARIN ÜMUMRUSİYA KONQRESİNİN TƏSİS
YIĞINCAĞINDA NİTQİ
22 iyun 2000-ci il
Əziz həmvətənlər!
Əziz bacılar, qardaşlar, dostlar!
Çox məmnunam ki, bu gün mənə sizinlə görüşmək nəsib olubdur. Sizin hamınızı səmimi qəlbdən
salamlayıram. Sizin simanızda Rusiyada yaşayan bütün azərbaycanlıları, hər bir azərbaycanlını ürəkdən
salamlayır, hamınıza cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, ailələrinizə səadət arzu edirəm.
Mən hiss etdim ki, burada toplaşanların əksəriyyəti daha çox rus dilində danışır, rus dilini başa düşür. Ona
görə bu gün məqsədim ondan ibarətdir ki, siz mənim sözlərimin hamısını olduğu kimi anlaya biləsiniz.
Azərbaycan dili bizim ana dilimiz, doğma dilimizdir, müstəqil Azərbaycanın dövlət dilidir. Bu dili, yəni anadan
gələn dili hər bir azərbaycanlı bilməlidir. Ancaq eyni zamanda, mən bilirəm ki, Rusiyada yaşayan
azərbaycanlılar, yaxud da Azərbaycanın özündə yaşayan azərbaycanlılar uzun illər olan ənənəyə görə rusca
təhsil alıblar, ailələrində də daha çox rusca danışıblar. Ona görə də öz dillərini bilməkdə bir az qüsurları var.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycan dili dövlət dili elan olundu. Bundan
doqquz il keçir. İndiyə qədər də Azərbaycanda, Bakıda azərbaycanlılar var, hətta dövlət işində çalışan
azərbaycanlılar var ki, bizim müxtəlif iclaslarda, toplantılarda xahiş edirlər ki, öz fikirlərini daha dəqiq ifadə
etmək üçün onlara imkan verilsin, rus dilində danışsınlar. Mən isə neçə dəfə onları xəbərdar etmişəm ki, sizə bir
az da vaxt verirəm, ancaq əgər o müddətdə də öz ana dilinizi, dövlət dilinizi öyrənə bilməsəniz, bundan sonra
dövlət işini tərk edəcəksiniz. Ondan sonra hansı dildə danışırsınız-danışın.
Amma bu, sizə aid deyil, Azərbaycanda yaşayan və dövlət işində çalışan azərbaycanlılara aiddir. Eyni
zamanda, burada məndən öncə çıxış edənlər də, xüsusən professor Məmməd Əliyev dedi ki, harada olursan-ol,
hansı məmləkətdə, hansı xalqın içində yaşayırsan-yaşa - öz kökünü unutmamalısan. Öz dilini nəinki
unutmamalısan - bilməlisən, öz adət-ənənələrini nəinki bilməlisən - bunlara həmişə riayət etməli, bunları
qorumalısan, saxlamalısan.
Ancaq mən hesab etmirəm ki, indi biz burada hamının qarşısında belə tələblər qoymalıyıq. Yox. Biz
müstəqilliyi yeni əldə etmişik. Həm Azərbaycanda yaşayan bir çox azərbaycanlılar, həm də Azərbaycandan
kənarda, o cümlədən Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar rus dilini həmişə əsas dil hesab ediblər. Ona görə də qısa
bir müddətdə bunu dəyişdirmək mümkün deyildir.
Ancaq hər kəs harada yaşayır-yaşasın, - təkcə Rusiyada yox, lap Avstraliyada, yaxud da, nə bilim, Cənubi
Afrikada yaşasa da, - gərək nəinki öz dilini unutmasın, onu həmişə bilsin.
Mən Azərbaycanda dəfələrlə çıxış edib demişəm və bunu sizə də deyirəm: mən istəyirəm ki,
azərbaycanlılar, - bunu xüsusən gənclərə ünvanlayıram, - rus dilini də, ingilis dilini də, fransız dilini də, alman
dilini də, ərəb dilini də, ispan dilini də yaxşı, təmiz bilsinlər. Amma Azərbaycan dilini də yaxşı bilsinlər. İnsan
nə qədər çox dil bilsə, o qədər də zəngindir. Təkcə bir dillə yaşayan adam indiki, müasir dünyada, bütünlükdə
bir-biri ilə əlaqədə olan dünyada, təbiidir ki, çətinlik çəkər.
Bunları nəzərə alaraq, sizə hörmət edərək mən çıxışımın sonrakı hissəsini rus dilində davam etdirəcəyəm.
Əziz dostlar, həmvətənlərim!
Mən bugünkü görüşə şadam və sizi, sizin simanızda Rusiyada yaşayan bütün azərbaycanlıları bir daha
salamlayıram.
Şadam ki, indi Rusiyada Azərbaycanı layiqincə təmsil edən azərbaycanlılar yaşayırlar. Bununla əlaqədar
hər iki amil - azərbaycanlıların sayı da əhəmiyyətlidir. Lakin bununla yanaşı, Rusiya cəmiyyətində artıq
müəyyən yer tutan azərbaycanlılar özlərinin fəaliyyəti - elmi, mədəni, kommersiya və ya hər hansı digər
fəaliyyətilə, azərbaycanlıların nəyə qadir olduqlarını, Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu göstərirlər.
Xalqımız istedadlı, bacarıqlı xalqdır. Xalqımızın bütün tarixi buna parlaq sübutdur. Lakin mən
Azərbaycanda işlədiyim əvvəlki vaxtlarda həmişə demişəm və bu, onda da mənim qəti inamım olmuşdur və bu
gün də əminəm ki, öz ərazisinin hüdudları, sərhədləri daxilində qapanıb qalan heç bir xalq bütün dünya
ictimaiyyətinin, bütün dünya sisteminin sürəti ilə inkişaf edə bilməz. Yəni, mən həmişə milli məhdudluq
hisslərinin əleyhinə olmuşam. Bəzən adamlar burada ziddiyyət görürlər, yəni, məsələn, bizdə, Azərbaycanda
keçmiş vaxtlarda da elə adamlar olmuşlar və bu gün də elə adamlar var ki, deyirlər, yox, filankəs
azərbaycanlıdırsa, onun hər şeyi azərbaycansayağı olmalıdır. Bəli, əgər o anadan azərbaycanlı doğulmuşsa,
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onun hər şeyi üçün azərbaycanlılıq xasdırsa, başlıcası isə onun damarlarından azərbaycanlı qanı axırsa, onu daha
heç cür dəyişdirmək olmaz - o, azərbaycanlı kimi düşünür, onun qəlbi azərbaycanlı qəlbidir. Lakin əgər o,
yalnız öz kəndində yaşasa, oxusa, inkişaf etsə və öz kəndindən uzağı görməsə, öz genetik dahiliyinə
baxmayaraq, çətin ki, çox şeyə nail olsun. Yeri gəlmişkən, güman edirəm ki, dünyada elə adamlar var ki, onlar
öz genlərinə görə çox qabiliyyətli doğulurlar və inkişafında dahi ola bilərlər, lakin yalnız ona görə dahi olmurlar
ki, doğulduqları yerin, yaxud yaşadıqları ölkənin hüdudlarından kənara çıxmırlar.
1970-ci illərdə mən Azərbaycanın rəhbəri işləyərkən, - bilirsiniz ki, mən 1969-cu ildə Azərbaycanın
rəhbəri seçildim bə 1982-ci ilin axırlarınadək bu vəzifədə çalışdım, sonra Moskvaya işləməyə getdim, - bu
prinsipləri əsas tutaraq, bəzən hətta inzibati qaydada çalışırdım ki, gənclərimiz, - əlbəttə, artıq 50, 60, 70 yaşında
olan adama deyə bilməzdim ki, dur Moskvaya və Sibirə, yaxud harasa get, - cavanlarımız, gənclərimiz təhsil
almaq üçün hökmən Sovetlər İttifaqının başqa respublikalarına getsinlər. O vaxtlar bizim Sovetlər İttifaqından,
yəni Sovetlər İttifaqının hüdudlarından başqa, ayrı imkanlarımız yox idi. Siz yəqin xatırlayırsınız ki, mən bir
çox adamları mütəşəkkil surətdə Moskvaya, Leninqrada, nəinki Rusiyanın, eləcə də digər müttəfiq
respublikaların şəhərlərinə təhsil almağa göndərirdim, - bəlkə də, bu adamlardan kimlərsə burdadır, - yadınızda
olar. Özü də mən bunu güzəştli şərtlərlə edirdim.
Azərbaycan bu baxımdan böyük güzəştlərə nail olmuş yeganə respublika idi. 1970-ci ildən başlayaraq,
mən Azərbaycanın hüdudlarından kənara, ən əvvəl Rusiyaya, ən əvvəl Moskvaya, Leninqrada, digər iri ali təhsil
mərkəzlərinə, mədəniyyət mərkəzlərinə daha çox azərbaycanlı göndərilməsini qarşıya bir vəzifə olaraq qoydum.
Əvvəl mənə belə böyük kvota vermirdilər. Yüz adama razılıq verdilər, həm də adam istədiyi yerə özü də
gedə bilərdi, bu baxımdan Sovetlər İttifaqında heç bir məhdudiyyət yox idi. Amma iş burasındadır ki, hər bir ali
məktəbdə müsabiqə olurdu. Azərbaycanlı gənclər isə çox vaxt bu müsabiqədən keçə bilmirdilər. Bir tərəfdən,
biz etiraf edirik ki, məsələn, bəzi gənc azərbaycanlıların orta təhsili yüksək səviyyədə deyil ki, onlar Moskva
Universitetində müsabiqədən keçə bilsinlər. Digər tərəfdən, çox istedadlı gənclər vardır, amma onlar rus dilini
kifayət qədər bilmirdilər, doğrudur, riyaziyyatı yaxşı bilirdilər və Moskva Universitetində imtahan verən hər
hansı abiturientlə yarışa girə bilərdilər, amma rus dilini kifayət qədər bilmirdilər. Əlbəttə, onlar bundan ziyan
çəkirdilər.
Buna görə də o vaxtlar mən Azərbaycan gənclərinin Sovetlər İttifaqının ali məktəblərinə
müsabiqədənkənar qəbul edilməsi hüququnu aldım. Əvvəlcə 100 yer verdilər, artıq 1978-79-cu illərdə isə bu
kvotanı 800 nəfərə çatdıra bildim. Özü də bu iş məndən ötrü o dərəcədə mühüm idi ki, respublika rəhbəri üçün
bəlkə də daha vacib sayılan bütün digər vəzifələrimlə yanaşı, bununla özüm məşğul olurdum.
Bilirsinizmi, gah oraya köçdüyümə, gah buraya köçdüyümə görə, keçmişimə aid bir çox şeylər arxivimdə
qalmayıbdır, bəzən hər şeyi saxlamağa imkanım olmurdu və sadəcə yerim olmadığından ləğv edirdim. Amma
hər il Sovetlər İttifaqının müxtəlif şəhərlərinə müsabiqədənkənar göndərilən bu gənclərin jurnalları isə
arxivimdə qalmışdır. İndi siz mənim arxivimə baxsanız, görərsiniz ki, hansı ildə hansı instituta qəbul edilmişdir.
Onların arasında layiqli insanlar çox olmuşdur.
Mən bunu nə üçün edirəm? Əvvəla, açığını deyək, Moskva Universitetinin təhsil səviyyəsi Bakı
Universitetinin təhsil səviyyəsindən qat-qat yüksəkdir. O vaxtlar da belə olmuşdur, indi də belədir. Mən bir
misal çəkdim, bir çox misallar da çəkmək olar. İkincisi, bəzi ixtisaslar üzrə bizdə, sadəcə olaraq, ali təhsil yox
idi. Deməli, bu profil üzrə mütəxəssislər hazırlamaq üçün digər respublikaların ali məktəblərinin imkanlarından
istifadə etmək lazım idi. Üçüncüsü isə, mən məhz ona çalışırdım ki, adamlar öz qınından çıxsınlar. Başa
düşürsünüzmü, adamlar bu milli məhdudluq dairəsini qırsınlar, daha geniş məkana çıxsınlar, başqaları ilə
ünsiyyətdə olsunlar. Bu, istəsən də, istəməsən də insanı heç olmasa rus dilini öyrənməyə vadar edirdi, çoxları
isə burada, Moskvada, Leninqradda, başqa şəhərlərdə rus dili ilə yanaşı ingilis dilini də, ayrı dilləri də
öyrənirdilər.
Yeri gəlmişkən, mən bununla hər il məşğul olurdum və Moskvada təhsil alan tələbələri bir neçə dəfə
buraya, daimi nümayəndəliyə toplamışdım. Ancaq sonra onların sayı o qədər artdı ki, burada daha yer olmadı.
Xatirimdədir. O vaxtlar biz Tver bulvarındakı teatra - yeni Moskva Bədaye Akademik Teatrına keçdik, hamını
oraya topladıq və mən Moskvanın rəhbərindən tutmuş bütün moskva rəhbərliyini, ali təhsil nazirini və
komsomolun mərkəzi komitəsinin rəhbərliyini və sair, Sov. İKP MK-nın işçilərini, məsul işçiləri dəvət etdim.
Orada görüş oldu. Yeri gəlmişkən, görüşün rəsmi hissəsindən sonra onlara hansısa çox yaxşı bir tamaşa
göstərdilər.
Mən bunu nə üçün xatırlayıram? Cəbrayıl rayonunun, - bu, Azərbaycanın dağlıq rayonudur, - ucqar
kəndindən olan dördüncü kurs tələbəsi çıxış etdi. Biz onu buraya göndərəndə rus dilini, demək olar ki, bilmirdi
və ya pis bilirdi. O, çıxış etdi, rus dilində yaxşı danışdı və məhz ona görə çıxış etdi ki, qiymətlərinin hamısı əla
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idi. Mənim etdiyim işlərin nə demək olduğunu elə bu misal əsasında görə bilərsiniz. Mən bu gəncə baxanda
sevincdən gözlərim az qala yaşardı. Elə sevinirdim ki. Belələri isə çoxdur. Əgər hər il orta hesabla 800 adam
göndərirdiksə, indi hesablayın görün, on beş ildə nə qədər adam göndərmişdik.
O vaxtlar məqsədim bu idi ki, onlar belə yüksək təhsil aldıqdan, o vaxtkı ümumsovet mühitinə - Moskva,
Leninqrad və ya Kiyev mühitinə uyğunlaşdıqdan sonra Azərbaycana həm daha savadlı, həm daha yüksək
mədəniyyətli, həm də daha geniş dünya görüşünə malik adamlar kimi qayıtsınlar. Güman edirdim ki, onların bir
qismi qayıtmayacaqdır. Nəyə görə? Ona görə ki, Moskvada yaşamaq onun xoşuna gələcək, qoy Moskvada
yaşasın. Hər hansı bir qızla tanış olub, ona evlənəcək, nə olsun, bu da yaxşıdır, qoy öz həyatını istədiyi kimi
qursun. Sonra belə də oldu - onların bir qismi qayıtmadı, bir qismi qayıtdı. Buna görə də mənim göndərdiyim və
hər halda özümə doğma bildiyim adamların çoxu Rusiyanın və keçmiş Sovetlər İttifaqının müxtəlif
regionlarında yurd saldılar, uğurla yaşayırlar və ailə qurublar.
Mən tarixə bu ekskursu belə bir fikrə yaxınlaşmaq üçün etdim ki, ümumiyyətlə, hər bir xalqın öz vətəni
var. Bizim vətənimiz Azərbaycandır, o, bizim doğma torpağımızdır. Bu vətən nə dünən, nə də bu gün meydana
gəlibdir. Bu vətən çoxəsrlik tarixə malikdir, bu vətən çoxəsrlik zəngin mədəniyyətə malikdir, bu vətəndə çox
zəngin ənənələri, adətləri, öz xarakteri olan xalq yaşayır. Bu, xalqın xüsusiyyətidir, millətin xüsusiyyətidir. Bu
olmasa, millət də olmaz. Millət isə olmasa, insan nə dərəcədə ağıllı olsa da, hər halda naqis insandır. Ona görə
də bizim vətənimiz Azərbaycandır. Bəli! Amma vətənimizi intellektual baxımdan daha zəngin, iqtisadi cəhətdən
daha zəngin etmək üçün və vətənimizin daha çox tanınması üçün, vətənimizin dünyada hər yerdə məşhur olması
üçün insanlar vətənin hüdudlarından uzaqlara getməli və istədikləri yerdə məkan salmalı, istədikləri yerdə
yaşamalı, istədikləri yerdə işləməlidir, ancaq vətənlə əlaqələri kəsməməli, vətəni unutmamalı və öz milli
köklərini unutmamalıdırlar.
İndi Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır. İndi daha Sovetlər İttifaqı yoxdur. Biz müstəqil dövlətik və yeri
gəlmişkən, deməliyəm ki, müstəqillik xalqımızın çox böyük tarixi nailiyyətidir. Biz artıq çoxdan, bir çox əsrlər
boyunca öz dövlət müstəqilliyimizə malik deyildik. Müstəqilliyə nail olmaq - bu hadisəni lazımınca
qiymətləndirmək çətindir. Budur, indi biz artıq müstəqil dövlətin nümayəndələri kimi, artıq öz dövləti olan
Azərbaycan xalqının nümayəndələri kimi Moskvada da, Vaşinqtonda da, Parisdə də, Brüsseldə də və ya hər
hansı digər şəhərdə də görüşürük və bu dövlətin dünya birliyində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bir çox digər
beynəlxalq təşkilatlarda öz yeri vardır. Bu, çox böyük tarixi nailiyyətdir.
Dünən burada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin növbəti sammiti keçirildi. Bəli, mən burada işləmişəm, mən
Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən biri olmuşam. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan xalqının bütün tarixi ərzində mən
Sovetlər İttifaqı kimi böyük fövqəldövlətin rəhbərliyində olmaq şərəfinə layiq görülmüş yeganə azərbaycanlı
idim. Bəli, mən burada, Azərbaycanda çox yüksək vəzifələr tutmuşam. Amma indi Azərbaycan prezidenti
olaraq mən bunu keçmişdə malik olduqlarımın hamısından yüksək hesab edirəm.
Mən Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü olmuşam. SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
olmuşam, mən Sovetlər İttifaqının bir neçə rəhbərindən biri olmuşam, mən Kremldə otururdum, Kremldə
işləyirdim. İndi isə Kremlə başqa dövlətin prezidenti kimi gəlirəm.
Ona görə də xalqımızın, ölkəmizin müstəqilliyi böyük işdir. Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan
bərabər hüquqlu 12 dövlət kimi dünən biz birliyimizin məsələlərini müzakirə etdik. Sonra isə görüşlər, ayrı-ayrı
prezidentlər arasında ikitərəfli görüşlər və Rusiya prezidenti ilə görüşlər keçirildi. Bu gün mənim çox uzun
sürən bir görüşüm oldu. Görüşdən çıxanda məni müşayiət edən şəxslər dedilər ki, siz Rusiya prezidenti
Vladimir Vladimiroviç Putinlə bir saat qırx dəqiqə söhbət etdiniz. Yeri gəlmişkən, biz ayrılarkən mən ona
dedim ki, indi də Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşə gedirəm, səfirin mənə bildirdiyinə görə, onlar
Rusiya Federasiyasının 50 vilayətindən gəliblər. O, sizə salam yetirməyi xahiş etdi.
Təkrar edirəm, Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Onların hamısı - bəlkə küçə süpürən də, bazarda
alver edən də, elmin və ya mədəniyyətin ən yüksək zirvəsində olan da, böyük kommersant olan da bizim üçün
doğma adamlardır. Çünki onların hamısı bizim adamlarımızdır. Mən də Azərbaycan prezidenti olaraq hər bir
azərbaycanlını özüm üçün əziz adam bilirəm.
Rusiyada nə qədər azərbaycanlı olduğunu söyləmək mənim üçün çətindir. Bəziləri deyirlər, onlar bir
milyondur, başqaları deyir ki, iki milyondur. Məncə, heç kim dəqiq hesablamayıbdır. Amma, hər halda, mən
belə təsəvvür edirəm ki, azərbaycanlıların bir qismi buradadır, onlar müxtəlif səbəblərə görə çoxdan Rusiyada
məskən salmış, öz yerlərini tutmuşlar və elmdə, təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə, kommersiya strukturlarında
çalışırlar, hətta dövlət qulluğunda olanlar da var, - mən burada dövlət qulluğundakı bir neçə adamla rastlaşdım,
sevindim - müxtəlif sahələrdə - çoxları istehsalatda işləyirlər. Elə götürək Ulyanovskı, orada cəmiyyət var,
bilmirəm, burada o cəmiyyətin nümayəndələri var, ya yox. Onlar orada böyük cəmiyyət yaratmışlar və bir neçə
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dəfə Bakıya gəlmişlər və mən hətta Rusiyadakı Azərbaycan icmasından ilk dəfə hədiyyəni - Ulyanovsk
avtomobil zavodunun avtobusunu onlardan almışdım. Onlar bu avtobusu Bakıya gətirərək mənə bağışlamışlar.
Təbii ki, mənim avtobusa ehtiyacım yoxdur. Mən onu bu avtobusa ehtiyacı olanlara bağışladım.
Məsələn, mən bunu müsbət amil hesab edirəm. Azərbaycanda bizim bəzi adamlar, - bədxahlar da,
müxalifətdən olanlar da, - bunu xüsusilə şişirdirlər. Deyirlər ki, görürsünüzmü, "Azərbaycandan iki milyon
azərbaycanlı çıxıb getmişdir, Rusiyada yaşayır. Ona görə ki, Azərbaycanda yaşamaq çox ağırdır". Müxalifət bizi
bunda təqsirləndirmək istəyir. Yaxşı, Rüstəm İbrahimbəyova Azərbaycanda yaşamaq ağır idi, yoxsa, məsələn,
Fərman Salmanova Azərbaycanda yaşamaq ağır idi, yaxud Məmməd Əliyevə Azərbaycanda yaşamaq ağır idi?
Onlar burada öz layiqli yerini tapmışlar və buna ancaq sevinmək lazımdır.
Məsələn, bu gün səfir bildirdi ki, Rüstəm İbrahimbəyov, Məmməd Əliyev burada işləyərək Rusiya
Federasiyasının dövlət mükafatına layiq görülmüşlər. Bu, bizim üçün şərəfdir, buna sevinmək lazımdır.
Yeri gəlmişkən, mən bu imkandan istifadə edərək, sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm və istəyirəm ki,
mükafatlar daha çox olsun. Rusiyada iki milyon, milyon yarım, bir milyon azərbaycanlının olması müsbət
amildir. Azərbaycanda kifayət qədər adam var. Odur ki, narahat olmayın, buna görə Azərbaycan boşalmaz.
Çünki bizdə ərazi böyükdür, doğum da yüksəkdir. Ona görə də Azərbaycanda kifayət qədər adam var. Mən
bununla demək istəmirəm ki, köçüb gedin. Yox. Lakin kim getmək istəyirsə, qoy getsin. Bəziləri müvəqqəti
olaraq işləməyə gedir, digərləri məskən salaraq burada yaşayır, amma vətəni unutmur, gəlirlər, Nizami
küçəsində və ya bulvarda gəzir, öz cavanlığını xatırlayır, qohumları ilə ünsiyyətdə olurlar və sair. Bəli, elə
kontingent də var ki, onlar pul qazanmağa gedirlər, çoxları bazarlarda çalışır, burada da qəbahətli bir şey
yoxdur.
Bilirsiniz ki, 70-80-ci illərdə, bəlkə də bir az əvvəlki illərdə Türkiyədə iqtisadi vəziyyət çətin olduğundan
bir çox türklər Almaniyaya getmişdilər. Almaniyanın isə məhz işçi qüvvəsinə ehtiyacı var idi. Lakin
Almaniyada, - mən o vaxtkı Qərbi Almaniyanı nəzərdə tuturam, - həyat səviyyəsi yüksək, çox yüksək olduğuna
görə, çox da ixtisaslı olmayan belə işlər üçün onların öz adamları çatışmırdı. Buna görə də bu, onlar üçün hətta
sərfəli idi. Deməli, öz vətənində, Türkiyədə özləri üçün lazımi iş tapa bilməyən türklər pul qazanmağa
Almaniyaya gedir və orada pul qazanaraq ailələrini dolandırırdılar. Almaniya isə özü üçün lazımi işçi qüvvəsini
artırırdı. İndi Almaniyada üç milyon türk yaşayır və Almaniya parlamentində vaxtilə Almaniyaya pul
qazanmağa getmiş türklərdən deputatlar var. Təfsilata varıb deməyəcəyəm ki, indi Almaniya türklərin
gözləndiyindən də çox olmasından narahatdır. Bu, başqa məsələdir, bunlar təfərrüatdır və görünür, açıqlamağa
lüzum yoxdur. Amma mən bilirəm.
Yaxud yadımdadır, məsələn, Yuqoslaviyadan da Almaniyaya çoxlu adam işləməyə gedirdi. Bizdə
Sovetlər İttifaqı idi və sosialist düşərgəsi idi. Lakin bayaq dediyim kimi, mən Sovetlər İttifaqının rəhbərlərindən
biri idim, problemlərlə, xarici işlərlə, o cümlədən sosialist ölkələri birliyinin, sosialist düşərgəsinin
möhkəmlənməsi ilə məşğul olurdum. Mən Yuqoslaviyaya getmiş və rəhbərlərlə görüşmüş, Sovetlər İttifaqı ilə
Yuqoslaviya arasında qarşılıqlı münasibətlər barədə söhbət etməli olmuşdum. O vaxtlar bizim ən mürəkkəb
münasibətlərimiz məhz Yuqoslaviya ilə idi. Elə olurdu ki, biz saatlarla müzakirə, mübahisə edirdik, əlbəttə, bu
zaman bizdə, sovet rəhbərliyində olan nəzəriyyəni əsas tuturduq. Mən onları qınayaraq deyirdim ki, bu nə olan
işdir, siz, sizin vətəndaşlarınız Almaniyaya gedirsiniz, adamlarınız qara fəhləlik edir, başqa ideologiyanın təsiri
altına düşürlər və sair və sair. Mən onları qınayırdım, onlar isə mənə deyirdilər, yoldaş Əliyev, siz səhv
edirsiniz, heç də belə şey yoxdur, bu, hətta yaxşıdır. Onların Almaniyada işləməsi hesabına hər il banklarımıza
ehtiyac duyduğumuz, milyardlarla ölçülən sabit valyuta daxil olur. Bu, bir tərəfdən. Digər tərəfdən isə onlar
orada işləyir, pul göndərir və ya özləri ilə ailələrinə pul gətirirlər və ailələri yaxşı yaşayır.
Mən sizə keçmiş tarixdən, sosializm və kapitalizm düşərgələrinin olduğu dövrdən iki fakt gətirmək
istəyirəm. Mən indi heç bir eynilik aparmaq istəmirəm. Sadəcə, bu faktları xatırlayaraq və hər halda böyük
siyasi fəaliyyət təcrübəsinə malik olaraq, məsələn, mən bizdə müxalifətin daim dediyi bu sözlərə fikir vermirəm
ki, görürsünüz, "Azərbayanda vəziyyət necə pisdir, insanlar çıxıb gedir, iki milyon azərbaycanlı Rusiyada
yaşayır". Əgər Rusiyada hətta üç milyon azərbaycanlı yaşasa, bu, pis deyildir. Azərbaycanda insanlar kifayət
qədərdir. Mən istəmirəm ki, biz Rusiyaya ekspansiya təşkil edək. Şübhəsiz ki, bu, hər bir kəsin fərdi arzusudur,
heç kim heç nə təşkil etmir. Mənim təşkil etdiyim yeganə şey gəncləri Rusiyaya təhsil almağa göndərməyim
olmuşdur. Bundan savayı heç nə təşkil etməmişəm və bu gün də etmirəm.
Deyirlər ki, burada bazarlarda çoxlu azərbaycanlı var. Bunun nəyi pisdir? Mən yenə keçmişi xatırlayıram.
Mən Azərbaycanın rəhbəri işləyəndə deyirdilər ki, azərbaycanlı möhtəkirlər Moskaya gedir, gül alveri edir və
möhtəkirliyi yayırlar. Təbii ki, bu, mənə toxunurdu. Bu gün isə kommersant nüfuzlu adamdır, amma o zaman
möhtəkir adlanırdı.
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Təbiidir, biz həmin sistem, həmin ideologiya çərçivəsində yaşayırdıq. Mən iki-üç dəfə Azərbaycandan
böyük milis briqadaları göndərmişdim ki, Moskvanın bazarlarnda azərbaycanlıları tutsunlar, onlar möhtəkirlər
kimi azərbaycanlıların adını batırmasınlar. Başa düşürsünüzmü? Sonra isə Moskvanın bəzi rəhbərləri mənə zəng
edirdilər ki, siz nə üçün bunu edirsiniz? Yaxşı, deyək ki, siz onların əlindən hər şeyi aldınız. Axı, burada bütün
bunlar moskvalılara lazımdır. Biz 8 martda qadınlarımıza gül bağışlamalıyıq, eləcə də hansısa başqa bayramda,
- siz nə üçün bizi bu imkandan məhrum edirsiniz?
Yaxud da mən Moskvada işləyəndə Rusiyanın bəzi vilayətlərinə gedərkən hökmən bazarlara baş çəkirdim
- bu, mənim adətim idi. Əlbəttə, mən özüm üçün nə isə almaqdan ötrü bazara yalnız cavanlığımda getmişəm.
Rəhbər vəzifədə olanda isə bazarlara, sadəcə, əhval-ruhiyyəni bilmək üçün gedirdim. Obyektiv əhval-ruhiyyəni
bazarda həmişə daha çox bilmək olur. Rusiyanın vilayətlərinə gedir və bazarlara baş çəkirdim. Bəzi vilayət
partiya komitələrinin birinci katibləri hətta təəccüblənirdilər ki, Əliyev nə istəyir, bazara nə üçün gedir. O,
yüksək istehsalatı göstərmək üçün məni zavoda dartır. Mən isə deyirəm ki, oraya gedəcəyəm, amma yolüstü
bazara da baş çəkək, görək nə var. Yeri gəlmişkən, mən orada da alver edən azərbaycanlıları görürdüm.
Ürəyimdə mən də düşünürdüm ki, onlar həqiqətən bizi gözdən salırlar, möhtəkirliklə məşğul olurlar.
Psixologiya belədir. Amma mən hesab edirəm ki, bu, həmin sistemin, həmin münasibətin məhsulu idi.
Ticarət isə hər yerdə ticarətdir. Biri supermarketdə alver edir. digəri dükanda, üçüncüsü bazarda - hər
yerdə alver edirlər. Əgər bazar olmasa, həyat da olmaz. Onlar məhz ən çalışqan insanlardır, Moskvada, - mən
burada neçə illər yaşamışam, - qışda, iyirmi dərəcə şaxtada bazarda piştaxta arxasında bir neçə saat ayaq üstə
dayanıb nə isə satmaq çox ağır zəhmətdir. Nə üçün hesab etməliyik ki, onlar bizi gözdən salan insanlardır? Yox!
Bir dəfə Yuri Lujkov Bakıya gəlmişdi. Mən ona dedim ki, xahiş edirəm, "Qafqaz millətindən olan
şəxslər" ifadəsinə son qoyun. Əvvəla, bu, təhqiramizdir. Qafqaz millətindən olan şəxslər nə deməkdir? Qafqaz
təkcə bizim regionun deyil, dünyanın gözəl bir güşəsidir. Qafqaz bir çox görkəmli insanların vətənidir. Qafqaz
bir çox qəhrəmanların vətənidir. Siz nə istəyirsiniz? Onlar Qafqaz millətindən olan şəxslərə cinayətkarlar,
hansısa oğrular, fırıldaqçılar damğası vurmuşdular. Mən rəsmi surətdə etiraz etdim və bizdə sarayda Rusiya
Federasiyasının mədəniyyət günləri keçirilərkən o, çıxış etdi və mən də çıxış etdim, bu barədə açıq danışdım.
Ona görə də həmin insanlar da bizim həmvətənlərimiz, doğmalarımızdır. O ki qaldı cinayətlərə, cinayətlər
bazarda da törədilir, küçədə də törədilir. ən nüfuzlu yerdə də törədilir. Əsla hesab etmək olmaz ki, əgər o,
bazarda alver edirsə, deməli, cinayətkardır. Mən ona görə bu mövzuda bir qədər çox danışdım ki, deyəm - hər
bir zəhmət şərəflidir. Rusiyada işləyən və öz ailəsini saxlayan, pul qazanan və eyni zamanda bu və ya digər
regionun həyatında iştirak edən azərbaycanlı ləyaqətli adamdır və biz onun mənafelərini müdafiə etməliyik, onu
həmişə həmvətənimiz saymalıyıq.
İndi isə azərbaycanlıların ünsiyyəti barədə. Təəssüf ki, biz bir çox digər məsələlərdə olduğu kimi, bu
məsələdə də geri qalmışıq. Rusiyada azərbaycanlılar sayca sanki az deyildirlər, odur ki, onlar birləşəydilər, sıx
birləşəydilər, necə deyərlər, bir-birilə daha yaxından bağlı olardılar, bir-birinə daha çox kömək edərdilər - birbiri ilə ünsiyyətdə olmaq öz vətənini unutmamağa kömək edir. Məsələn, Novruz bayramında plov bişirirlər,
hamı oturub birlikdə yeyir və ya bir-birini dəvət edirlər. Yaxud, məsələn, bir-birinə qonaq gedir, təbrik edir,
üstəlik hədiyyələr, paxlava və ya şəkərbura verirlər - bu da ünsiyyət vasitəsidir.
Yəni mən belə düşünürəm və hamı da bu fikirdədir ki, harada yaşayırlarsa yaşasınlar, azərbaycanlılar birbiri ilə bağlı olmalı, bir-biri ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Əvvəla, bu, dilimizin, ənənələrimizin, adətlərimizin
qorunub saxlanmasına kömək göstərəcəkdir. İkincisi, bu, hər bir azərbaycanlıya kömək edəcəkdir.
Azərbaycanlının başına bir iş gəldikdə, başqası ona kömək edəcəkdir. Əlbəttə, onun rus və ya yəhudi, yaxud hər
hansı başqa millətdən olan dostu var, o da dostdur və ona kömək edəcəkdir. Amma hər halda azərbaycanlı
doğmadır, adət-ənənəsinə görə də, xasiyyətinə görə də ona həmişə yaxındır.
Buna görə də istərdim ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar bir-biri ilə səmimi münasibətlərdə olsunlar.
Bu isə Rusiyanın müxtəlif regionlarında icmalar yaradılması ilə mümkündür. Mən eşidəndə ki, Rusiyanın 50
vilayətində formalaşmış icmalar var və bu icmaların nümayəndələri mənimlə görüşmək üçün buraya, Moskvaya
gələ bilərlər, bu məni çox sevindirdi. Rusiyada çoxlu azərbaycanlı olduğu məlumdur. Təkrar edirəm, mən buna
müsbət yanaşıram. Lakin bizdə mütəşəkkillik çatışmırdı, ünsiyyət çatışmırdı, əgər indi bu məsələ həll edilmişsə,
bu, çox yaxşıdır, çox xoşdur.
Bilirsiniz ki, biz, təəssüflər olsun, Ermənistanla qonşuluqdayıq, onunla dostluğumuz heç cür baş tutmur.
Siz Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tarixini bilirsiniz, azərbaycanlılar sülhsevər xalqdır,
azərbaycanlılar başqa xalqlara heç zaman pis münasibət bəsləməyiblər. Bizdə tolerantlıq, xalqımızın dini
dözümlülüyü yüksək səviyyədədir. Biz günahkar deyilik ki, ermənilər, - əlbəttə, onların hamısı deyil, ancaq
təcavüzkar separatçılar və ya ekstremistlər və sair, - müxtəlif vaxtlarda müxtəlif münaqişələri qızışdırmış və
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nəhayət, 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini qoparıb özlərinə birləşdirmək üçün birbaşa hücuma
keçmişlər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də bundan başlamışdır. O, indiyədək davam edir və biz bu münaqişəni heç
cür həll edə bilmirik. Biz əvvəllər də bilirdik. Ancaq bu münaqişə yarandıqdan sonra biz bu barədə daha çox
məlumat almağa başladıq, yəni ki, bir görün, ermənilər müxtəlif ölkələrdə necə mütəşəkkildir, bir-biri ilə necə
yaxındır, necə güclü icmaları var. Məsələn, siyasətlə və dövlət fəaliyyəti ilə uzun illər məşğul olmuş adam kimi
hətta mən də bunun belə olduğunu əvvəllər bu dərəcədə təsəvvür etmirdim. Xatirimdədir, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi yenicə başlanmışdı və Qorbaçov Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk səfərə getmişdi, sovet
mətbuatında xəbər verdilər ki, orada o, erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşübdür. Siz yəqin ki,
xatırlayırsınız. Sən onda, məncə, deputat idin. Onlar Qorbaçova hansısa bahalı bir hədiyyə, daha doğrusu, Raisa
Maksimovnaya bahalı hədiyyə verdilər. Bu, bizdə hiddət doğurdu. Bəli, hiddət doğurdu. Çünki Sovetlər
İttifaqının dövlət başçısı olan Qorbaçov ermənilərə də, azərbaycanlılara da eyni münasibət göstərməli idi. Yeri
gəlmişkən, dünən mən bir televiziyaya müsahibə verdim və bunu bir daha dedim. Əgər 1988-ci ildə Qorbaçov
və onun ətrafındakılar düzgün mövqe tutsaydılar, bu münaqişə belə şəkil almazdı və bu qədər itki olmazdı,
Ermənistan da, Azərbaycan da bugünkü kimi belə düşmənçilik münasibətində olmazdı. Bunun təqsirkarından
biri o və o vaxtkı sovet rəhbərliyidir.
Bununla yanaşı, Amerikada Azərbaycan icmasının yalnız planı vardır. Yox, burada artıq azərbaycanlıları
təqsirləndirmək olmaz, çünki ermənilər artıq bir çox əsrlər ərzində bütün dünyaya səpələnmişlər. İndi dünya
bizim hamımızın üzünə açıqdır, biz hər yerə gedib-gəlirik, məsələn, görürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında
erməni icması üzvlərinin sayına görə böyük deyildir, - orada ermənilər bir milyondan artıq deyil, - amma
onların icması çox güclüdür. Onun hansı yeri tutduğunu demək istəmirəm, hər halda, yəhudi və ya yunan
icmalarından sonra ilk yerlərdən birini erməni icması tutur, onun konqresə təsiri var.
1992-ci ildə Amerika Konqresində Azərbaycan barəsində açıq-aşkar ədalətsiz qərar, ayrı-seçkilik qərarı
qəbul edildi. Bu qərarda guya o vaxtlar Azərbaycanın Ermənistanı blokadaya alması ilə əlaqədar Amerika
hökuməti tərəfindən Azərbaycana hər hansı yardım göstərilməsinin qadağan olunması nəzərdə tutulur. Bunu
erməni diasporu və ermənipərəst konqresmenlər etmişlər. Bu gün də Amerika parlamentində olduqca çox
ermənipərəst konqresmenlər var. Son illər biz böyük çətinliklə, gərgin əmək sayəsində, - konqresmenlərin
müəyyən hissəsi heç də azərbaycanpərəst olmadılar, yox, - onlara sadəcə olaraq izah etdik və onlar obyektiv
mövqelərdə durdular.
Mən prezident Klintonla dəfələrlə görüşmüşəm. O, mənə demişdir ki, bəli, 1992-ci ildə "Azadlığı
dəstəkləmə aktı"nın 907-ci maddəsinə Azərbaycan barəsində tətbiq edilmiş düzəliş ədalətsizdir və onu götürmək
lazımdır. Bu, 1997-ci ilin avqustunda mən Vaşinqtonda rəsmi səfərdə olarkən hətta Ağ evdə bizim birgə
bəyanatımızda da yazılmışdır. Amma o, bunu edə bilmir, çünki erməni diasporu çox güclüdür və ermənipərəst
konqresmenlər mane olur, bunu etməyə imkan vermirlər.
Mən sizə hətta belə bir əhvalatı danışım. Braunbek adlı bir senator var, ümumiyyətlə, bu məsələnin
ədalətli həllini istəyir. Konqresmen Kinq bir dəfə 907-ci maddənin ləğvi haqqında təklif verdi, səsə qoydular,
amma keçmədi. Sonra senator Braunbek böyük İpək yolunun bərpasına dair proqram irəli sürdü. Əgər Konqres
bu proqramı qanun şəklində qəbul edirsə, deməli, yollar açılır, lakin 907-ci maddə ləğv edilmir, amma bu
maddənin bir çox qadağaları avtomatik surətdə götürülür. Ancaq erməni diasporu konqresdəki öz tərəfdarları
vasitəsilə bu qanuna da mane oldu. Halbuki onun çox böyük əhəmiyyəti vardı.
Başa düşürsünüzmü, onlar nəinki Amerikada və Fransada, eləcə də Rusiyada, hər hansı digər ölkədə, daha haralarda yoxdular. - hər yerdə var və hər yerdə də mütəşəkkildirlər, hər yerdə məktəbləri var. Məsələn,
Amerikada onlar Amerika cəmiyyətinə tamamilə daxil olmuşlar. Bu yaxınlarda prezident Klinton erməni
icmasına məktub göndərdi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatının və mədəniyyətinin və s. inkişafında
onların xidmətlərini qiymətləndirdi. Onlar yığcam yaşadıqları yerlərdə məktəblərə, kilsəyə, bir çox digər şeylərə
malikdirlər. Siz bilirsiniz, bəzi ştatlarda, məsələn, Nyu-Cersidə, Massaçusetsdə və digər ştatlarda, o cümlədən
Los-Anceles şəhərində daha yığam yaşayırlar və sair. Lakin onlar başqa yerlərdə də, hər yerdə yaşayırlar.
Təkrar edirəm, bu proses heç də bir əsr ərzində getməmişdir. Mən bunu bir misal olaraq deyirəm. Bu amil
bizim əleyhimizədir, çünki onlar müxtəlif ölkələrdə imkanlara malik olduqlarına görə, bu münaqişə ilə əlaqədar
məsələnin beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə ədalətlə həll edilməsinə imkan vermirlər. Bu, bizim üçün zərərlidir.
Amma bununla yanaşı, biz müxtəlif ölkələrdəki erməni diasporu ilə heç nə edə bilmirik.
Bu, ermənilərin milli mənafeləri baxımındın çox gözəldir. Amma gərək biz də öyrənək. Təkrar edirəm,
mən xəyaldan, xülyadan uzağam ki, biz buna qısa vaxtda, bir onillik ərzində nail ola bilərik. Lakin qarşımıza
məqsəd qoysaq, bunu edə bilərik. Buna görə də icma olduqda, bu icma bir yerə toplaşır, şükürlər olsun ki,
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Rusiyanın müxtəlif vilayətlərində yaşayan azərbaycanlılar kasıb deyillər, normal yaşayırlar, birinin imkanı
böyükdür, digərinin imkanı azdır, buna baxmayaraq, normal yaşayırlar, onlar dili öyrənmək üçün bazar günü
məktəbləri yarada bilərlər. Onlar öz milli musiqisini, milli incəsənətini təbliğ etmək üçün müxtəlif dərnəklər
yarada bilərlər. Onlar haradasa toplaşıb, ibadət etmək üçün məscid tikdirə bilərlər. Bilirsiniz ki, sovet
ideologiyası dövründə biz mənəvi dəyərlərdən məhrum idik. Təkcə biz yox - Sovetlər İttifaqında hamı məhrum
idi. Amma indi görün, Rusiyada Pravoslav kilsəsi, yaxud da, məsələn, başqa xalqların kilsələri necə gücə
malikdir.
Ümumiyyətlə, biz öz mənşəyimizi, öz milli mənşəyimizi və dini mənşəyimizi heç vaxt unutmamalıyıq.
Bəli, əcdadlarımız islamı hələ VII əsrdə qəbul etmişlər. İslam bir çox yüzilliklər ərzində xalqımızın həyatının
mənəvi əsası olmuşdur. Biz başqa dinə tapına və ya onu qəbul edə bilmərik. Əlbəttə, bizim Azərbaycanda üç
konfessiya - müsəlman, islam; pravoslav xristian və yahudi konfessiyaları var. Yeri gəlmişkən, çoxları
təəccüblənir ki, Azərbaycanda üç konfessiya belə dostcasına fəaliyyət göstərir. Biz məhz belə xalqıq, təkrar
edirəm, biz başqa dinlərə dözümlüyük, lakin, bununla bərabər, milli adətlərimizin, milli mərasimlərimizin ən
mühüm mənbələrindən biri olan öz dinimizi unutmamalıyıq.
Buna görə də icmanın böyük əhəmiyyəti var. Əgər icmalar həqiqətən formalaşıbsa, əgər bu icmalar
bundan sonra da inkişaf edəcəksə, əgər hər bir icma öz sıralarından ən nüfuzlu adamları irəli sürəcəksə, bu
adamlar təşkilat işi ilə məşğul olacaqlarsa və qalanları bu rəhbər işçiyə və ya bu rəhbərlərə hörmət edəcəklərsə,
onlarla hesablaşacaqlarsa, onda əlbəttə, açığını deyəcəyəm, Rusiyadakı Azərbaycan icmaları qısa müddətdə çox
şeyə nail ola bilərlər.
Əlbəttə, bütün bunlar Rusiya qanunları çərçivəsində olmalıdır, bütün bunlar Rusiyanın bu və ya digər
regionunun inkişafı naminə olmalıdır. Mən əvvəldə dedim ki, burada Rusiya vətəndaşlığı olan azərbaycanlılar
da var. Bu, çox gözəldir. Rusiya çoxmillətli ölkədir. Bizdə, Azərbaycanda hazırda 150 mindən çox rus yaşayır.
Onların hamısı Azərbaycan vətəndaşlığına malikdir. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır və heç bir ayrı-seçkilik
yoxdur, heç bir.
Deməliyəm ki, bilirəm, onlar bir prezident kimi mənə çox hörmət edirlər, mənim ən fəal tərəfdarlarım,
seçicilərimdir. Siz yəqin ki, bilirsiniz, çünki 1989-1990-cı illərdə və s. hüquqlarının pozulmasına görə rusların
bir hissəsi hər halda Azərbaycandan getmişdir. Lakin, - yeri gəlmişkən, özünütərif olmasın, məni düz başa
düşün, - mən Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra bir çox ruslar qayıtdılar. Onlar mənimlə hər dəfə
görüşərkən çox təşəkkür edirlər, çünki yaxşı yaşayırlar. Onlar Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Rusiya vətəndaşları
olan azərbaycanlılar var, bu, çox yaxşıdır. Rusiya vətəndaşları olan azərbaycanlılar Rusiyanın dövlət
qulluğunda, elm, mədəniyyət, kommersiya sahələrində və digər sahələrdə işləyirlər. Ancaq azərbaycanlı
olduqlarını unutmur və Azərbaycan haqqında düşünür, öz milləti haqqında düşünür, öz xalqı haqqında
düşünürlər.
Bu yaxınlarda gedənlərin isə Rusiya vətəndaşlığı yoxdur, onlara da həyan olmaq lazımdır və qətiyyən yol
vermək olmaz ki, onların hüquqları tapdalansın. Çünki onlar azərbaycanlıdır. Onlardan kimsə Rusiya vətəndaşı
olarsa, qoy olsun. Kimsə Azərbaycan vətəndaşlığını saxlamaq istəyir. Bizdə də, Azərbaycanda da Rusiya
vətəndaşı olan ruslar var - heç bir problem yoxdur. Bəziləri də var ki, onlar azərbaycanlı deyil, başqa millətlərə
mənsubdur və digər ölkələrin vətəndaşlarıdır, onların da problemləri yoxdur.
Yəni indi biz azərbaycanlıları ayırmamalıyıq ki, filankəs Rusiya vətəndaşı deyil - hamı azərbaycanlıdır.
Rusiya vətəndaşları daha böyük imkanlara malikdirlər, istər Azərbaycan icmalarının dəstəklənməsi üçün, istərsə
də Rusiya vətəndaşlığı olmayan azərbaycanlıların mənafelərinin müdafiəsi üçün onlar Rusiyanın müvafiq dövlət
strukturlarından daha çox istifadə edə bilərlər.
Əlbəttə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin bizim üçün böyük əhəmiyyəti var. Bu,
təkcə sizin üçün deyil, Azərbaycanın bütün əhalisi üçün, bütün vətəndaşlarımız üçün də böyük əhəmiyyətə
malikdir, çünki siz Rusiyada yaşayırsınız.
Sizə deyə bilərləm ki, Azərbaycan Rusiya ilə dostluq münasibətlərinin inkişafında və möhkəmlənməsində
qəti mövqe tutur. Mən bunu dəfələrlə - Rusiyadan gələn müxtəlif nümayəndə heyətləri ilə görüşlər zamanı da,
keçmiş vaxtlarda Rusiya rəhbərləri ilə görüşlərim zamanı da demişəm. Bu yaxınlarda, ayın 12-də Rusiyanın
respublika günü qeyd olundu. Mən Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə getdim və orada nitq söylədim. Mən
bu barədə çox dəqiq danışdım.
Bu gün prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə çox ətraflı söhbətimiz oldu. Bayaq dediyim kimi, biz bir
saat 40 dəqiqə söhbət etdik və bu söhbət əsasən münasibətlərimizin bundan sonra necə inkişaf etdirilməsinə həsr
olundu. Prezident Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına çox böyük
əhəmiyyət verir və bunu ürəkdən istəyir. Biz fikir mübadiləsi apardıq. Dedim ki, buna mən də böyük əhəmiyyət
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verirəm. Mən dünən bizim iclasımızda da, bu gün də dedim ki, Azərbaycan 200 ildir Rusiya ilə bağlıdır.
Əlbəttə, biz öz qədim keçmişimizlə fəxr edirik, öz qədim mədəniyyətimizlə fəxr edirik, öz milli ənənələrimizlə
fəxr edirik, ancaq bununla yanaşı, biz heç vaxt unutmamalıyıq ki, XIX-XX əsrlərdə Azərbaycan ümumbəşəri
dəyərlərə, Avropa dəyərlərinə məhz Rusiya vasitəsilə, Rusiya mədəniyyəti vasitəsilə, rus təhsili vasitəsilə
qovuşmuşdur.
Axı, Rusiya da bir çox əsrlər əvvəl belə Rusiya olmayıbdır. Rusiya, məsələn, XIX əsr və ya XVIII əsrdə
özünün Avropa ilə fəal əlaqələri, yəni milli Rusiya xüsusiyyətlərinin, Avropa, Qərb xüsusiyyətləri ilə sintezi
sayəsində belə olmuşdur. Biz isə bu yolu Rusiya vasitəsilə XIX əsrdə də, XX əsrdə də keçmişik, məhz ona görə
ki, ziyalılarımızın ən yaxşı nümayəndələri Rusiyada təhsil almışlar. Doğrudur, onların bəziləri Qərb ölkələrində,
məsələn, Almaniyada, Fransada və başqa ölkələrdə, digərləri isə Rusiyada təhsil almışlar və bütün bu təhsili öz
xalqına gətirmişlər. Elmimiz, ali təhsilimiz artıq XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq məhz Rusiya mədəniyyəti
ilə yaxınlığımız sayəsində inkişaf etmişdir.
Elə bizim Üzeyir Hacıbəyovu götürün. O, öz məzmununa görə sarf milli adamdır, nəinki bir bəstəkar
kimi, həm də bir ictimai xadim, biz mütəfəkkir kimi Azərbaycan millətinin fəxridir. O, Rusiya təhsili almışdır Qori seminariyasında, sonra Peterburq Konservatoriyasında oxumuşdur və onun Allah vergisi olan genetik
göstəriciləri, istedad və bacarığı belə güclü inkişaf tapmışdır, çünki o, rus ədəbiyyatını, bunun vasitəsilə isə
Qərb mədəniyyətini öyrənmiş və əsrimizin əvvəllərində elə böyük əsərlər yaratmışdır ki, bu əsərlərlə
Azərbaycanın neçə-neçə nəsilləri, neçə-neçə gələcək nəsilləri fəxr edəcəkdir.
Biz bu barədə çox danışa bilərik. Bu mədəniyyətdən nə əldə etdiyimizi söyləmək üçün mən sizə yalnız bir
faktı xatırlatdım. Əlbəttə, bu tarixdə kədərli səhifələr də var, faciəli səhifələr də. Lakin bununla bərabər, biz
gərək həmişə çətin yola yekun vuraq, görək nə itirmişik, nə əldə etmişik, hər halda, çox şey əldə etmişik.
Ona görə də keçmiş tariximizi nəzərə alaraq, coğrafi mövqeyimizi nəzərə alaraq deməliyik ki, artıq indi
bir müstəqil dövlət kimi biz Rusiya ilə dostluq münasibətlərinə məhkumuq. Bu, Rusiyanın da, Azərbaycanın da
xeyrinədir. Bu gün biz prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə bu baxımdan yekdil olduq. Ona görə də
Azərbaycan icmaları kimi siz də Rusiyada yaşayaraq, Rusiyada işləyərək, müxtəlif fəaliyyətlə məşğul olaraq
Rusiya ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə və inkişaf etməsinə öz
töhfənizi verə bilərsiniz.
Yəqin ki, sizi Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə problemi də maraqlandırır. Siz bilirsiniz, bu
münaqişə 1987-ci ilin axırlarında - 1988-ci ilin əvvəllərində başlanmışdır. Obyektiv və subyektiv səbəblərə görə
indi biz belə bir vəziyyətdəyik. Lakin 1994-cü ilin mayında, altı ildən bir qədər əvvəl mən qərar qəbul etdim və
Ermənistanla biz sülh danışıqları aparılması üçün atəşkəs haqqında razılığa gəldik. Çünki hərbi əməliyyatlar
aparmaqla, müharibə etməklə yanaşı, eyni zamanda məsələnin nizama salınması yollarını axtarıb tapmaq çox
çətin idi.
Biz bu işlə o vaxtdan bəri məşğul oluruq. Doğrudur, çətindir, çox çətindir. Nəyə görə? Təkrar edirəm,
müxtəlif səbəblərə görə. İndi mən təfərrüata varmaq istəmirəm, burada bizim də təqsirimiz çoxdur. Ancaq
bununla bərabər, Azərbaycana nisbətən Ermənistana daha böyük yardım göstərən bəzi ölkələr, o cümlədən də
onda Sovetlər İttifaqının rəhbərliyindəki bəzi qüvvələr də birtərəfli mövqe tuturdular, məhz Sovetlər İttifaqının
rəhbərliyi Azərbaycan barəsində qeyri-obyektiv, ədalətsiz mövqe tutmuşdu. Buna görə də elə oldu ki, ərazimizin
20 faizi erməni silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır, bir milyondan çox azərbaycanlı öz yaşayış yerlərindən
didərgin salınmışdır, ağır şəraitdə, əksəriyyəti də çadırlarda yaşayır.
Sülh danışıqları apardığımız bu illər ərzində, xüsusən də Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidenti
arasında bir neçə görüşün keçirildiyi axırıncı, 1999-cu ildə biz çox şeyləri sınaqdan çıxardıq. Biz haradasa
mövqelərimizi yaxınlaşdırmağa başladıq. Amma hansı əsasda? Əlbəttə, məsələ Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqeyi üzündən həll olunmur. Ermənistanın fikrincə, onun işğal etdiyi ərazi - "Dağlıq Qarabağ onlara
məxsusdur və bu, əzəli erməni torpağıdır", halbuki bu, həqiqətə uyğun deyil, uydurmadır. Amma onlar nəinki
Dağlıq Qarabağın ərazisini, həm də Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu - yalnız azərbaycanlıların yaşadıqları
rayonları işğal etmişlər.
Münaqişə başlanmazdan əvvəl Dağlıq Qarabağda əhalinin nisbəti belə idi - 30 faiz azərbaycanlılar, 70 faiz
ermənilər, qalan bütün rayonların əhalisi isə yüz faiz azərbaycanlılardan ibarət idi. Yeri gəlmişkən, münaqişənin
başlanması ərəfəsində Dağlıq Qarabağda cəmi 170 min əhali vardı. Bir sözlə, bizim Ağdam rayonunda bütün
Qarabağda olduğu qədər əhali yaşayırdı. Bir diqqət yetirin, bu qədər qan tökülməsinə və belə ağır vəziyyətə
gətirib çıxaran, hazırda dünyada ən mürəkkəb, çətin münaqişələrdən biri sayılan bu münaqişə nəyə görə
yaranmışdır.
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Əlbəttə, Ermənistan öz inadında, öz qeyri-konstruktivliyində müxtəlif ölkələrdəki bəzi tərəfdarlarına,
müxtəlif ölkələrin dövlət qurumlarında sözü keçən diaspora da arxalanır. Ona görə də bu, çox çətindir, başa
düşün, son dərəcə çətindir. Əgər bu, kimlərəsə adi görünürsə, onlar yanılırlar. Bəzən deyirlər ki, Əliyev nə üçün
bu məsələni indiyədək həll etmir və ərazilərimizi azad etmir və s.
Mən demişəm və sizə də deyirəm ki, bu məsələnin həlli ilə gecə də, gündüz də məşğulam. Vaxtımın xeyli
hissəsi bir çox çətinlikləri olan dövlətimizin digər məsələləri, problemləri ilə yanaşı, buna həsr edilir. Lakin
bununla belə, istəmirəm ki, siz bədbinliyə qapılasınız. Hesab edirəm ki, biz bu məsələnin həlli yolunu tapacağıq.
Amma burada qarşılıqlı kompromislərsiz keçinmək olmaz. Hər iki tərəfdən kompromislər olmalıdır. Biz
Ermənistan prezidenti ilə təxminən bu barədə danışdıq. Srağagün biz - Ermənistan prezidenti və Azərbaycan
prezidenti burada görüşdük. Sonra üç prezidentin - Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan pezidentlərinin görüşü
keçirildi. Bundan sonra dörd prezidentin - Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan prezidentlərinin görüşü
oldu.
Biz ilk iki görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həlli məsələlərini müzakirə etdik,
üçüncü halda, dörd prezident görüşdükdə isə Zaqafqaziyada, Cənubi Qafqazda əməkdaşlığın mümkünlüyü
məsələlərini müzakirə etdik. Elə bu gün prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə də uzun sürən görüşüm
zamanı söhbətimizin xeyli hissəsi məhz bu məsələyə, bu mövzuya həsr olundu. Ümidvaram ki, Vladimir
Vladimiroviç Putin bu məsələ ilə indən belə daha fəal məşğul olacaq, buna daha böyük diqqət yetirəcəkdir. Mən
bunu hər halda bu gün hiss etdim.
İndi mən sizə heç bir vəd vermirəm. Amma hər halda bu, bizim ağrımız, əzab-əziyyətimiz,
müsibətimizdir. Keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olmuş və müstəqilliyə qovuşmuş respublikalardan heç biri
Azərbaycan kimi belə vəziyyətə düşməmişdir. Ermənistan da münaqişədədir, amma Ermənistanın bir qarış da
ərazisi işğal olunmayıbdır. Gileylənir ki, bilirsinizmi, Azərbaycandan olan qaçqınların müəyyən bir hissəsi
Ermənistandadır. Əvvəla, bu ermənilər olduqca azdır. İkincisi isə, onların əksəriyyəti Ermənistandan getmişdir.
Yeri gəlmişkən, Ermənistandan olduqca çoxlu adam köçüb gedir, onlar Rusiyada, Qərb ölkələrində, Amerikada
məskən salırlar.
Bizim azərbaycanlılar isə, məsələn, Ağdam rayonundan, Füzuli rayonundan, Cəbrayıl rayonundan,
Zəngilan rayonundan, Qubadlı rayonundan, Laçın rayonundan, Kəlbəcər rayonundan olan azərbaycanlılar
Rusiyaya getməyəcək, Amerikaya getməyəcək, Fransaya getməyəcək, heç yana getməyəcəklər. Xalqımızın
psixologiyası belədir. Onların hər biri öz kəndinə, öz doğma torpağına, öz əcdadlarının məzarları yanına
qayıtmaq istəyir. Mən də bu cür mövqe tuturam. Biz buna nail olmalıyıq və nail olacağıq!
Nəhayət, demək istəyirəm ki, hesab edirəm, bundan sonra sizin üçün, - nəinki sizin üçün, eləcə də
Rusiyada yaşayanların hamısı üçün, - daha yaxşı və daha asan olacaqdır. Çünki Rusiya Federasiyasının
rəhbərliyində böyük dəyişikliklər baş vermişdir, yeni prezident seçilmişdir. Deməliyəm ki, Vladimir
Vladimiroviç Putin çox layiqli insandır. Gördüyünüz kimi, qısa müddətdə Rusiya üçün daxili həyatda da, xarici
siyasətdə də çox işlər görmüşdür. Onun planları, niyyətləri, başlıcası isə fəallığı - həm siyasi fəallığı, həm də
dövlət fəallığı, səmimiliyi belə söyləməyə əsas verir ki, Rusiya da son illər düşdüyü bu ağır vəziyyətdən
çıxacaqdır. Rusiya demokratik ölkə kimi inkişaf edərsə, deməli, sizin hər birinizin həyatında da, fəaliyyətində
də uğurlar olacaqdır. Deməli, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərimiz daha yaxşı olacaqdır. Bir sözlə,
bu, nəinki bu gün, həm də son vaxtlar - Vladimir Vladimiroviç Putinin seçilməsindən əvvəl də, və xüsusən o,
prezident seçildikdən sonra da çıxardığım nəticədir. Yeri gəlmişkən, o bilir ki, Rusiyada yaşayan
azərbaycanlıların mütləq əksəriyyəti ona səs vermişdir. Buna görə mən sizə minnətdaram.
Mən artıq dedim ki, azərbaycanlılar Rusiyada müxtəlif sahələrdə işləyir və müxtəlif yerlərdə yaşayırlar.
Əlbəttə, bizim üçün elmdə işləyən də, təhsildə, mədəniyyətdə, səhiyyədə, humanitar sahələrdə çalışanlar da,
kommersiya, ticarət sahələrində çalışanlar da vacibdir. İndi Azərbaycan da, Rusiya da demokratiya, bazar
iqtisadiyyatı yolu gedirlər. Odur ki, bazar iqtisadiyyatı ölkələrimizin inkişafının əsasını təşkil edir. biz
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının inkişafını təmin edən çoxlu iqtisadi islahatlar həyata keçiririk.
Mən istəyirəm ki, Rusiyada Rüstəm İbrahimbəyov, Fərman Salmanov, Məmməd Əliyev, Müslüm
Maqomayev və bir çox başqaları kimi görkəmli elm, mədəniyyət, təhsil xadimlərimiz olsun. Onların hamısının
adını çəkməyə imkanım yoxdur. Mən istəyirəm ki, Rusiyada böyük kapitala malik, geniş kommersiya fəaliyyəti
ilə məşğul olan azərbaycanlı iri kommersantlar, nüfuzlu kommersantlar olsun. Çünki indi bu, bazar
iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir.
Ancaq eyni zamanda, bunlar hamısı qanun çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində, Rusiyada mövcud olan
qaydalar çərçivəsində olmalıdır. Azərbaycanlılar, ümumiyyətlə, zirək xalqdır. Yeri gəlmişkən, deyəndə ki,
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Rusiyanın və Moskvanın bazarlarında çoxlu azərbaycanlı var, eyni zamanda deyirlər ki, azərbaycanlılar,
ümumiyyətlə, əsrlər boyu ticarətlə məşğul olmuşlar. Bəli, ticarət keçmiş zamanlarda çox şərəfli peşə idi.
"Arşın mal alan"ı yadınıza salın: Soltan bəy - Gülçöhrənin atası söhbət edəndə deyirdi ki, "doxturdumoxturdu, incinardı-mincinardı - bunlar heç nədir, əsas tacirdir". Bu da təsadüfi deyil. Üzeyir Hacıbəyov bu
əsəri gərək ki, 1913-cü ildə yazıbdır. Amma mən Soltan bəy kimi fikirləşmirəm. Bütün peşələr hörmətlidir.
Xalqı daha da yüksəklərə qaldıran həmişə alimlər, mədəniyyət xadimləri, böyük ictimai xadimlər, böyük
ziyalılar olubdur. Məsələn, biz tariximizdən danışanda görürük - nə qədər şahlarımız olub, onların hamısı
yaddan çıxıbdır. Amma deyirik - Nizami, Füzuli, Nəsimi, Mirzə Fətəli Axundov, Sabir, yaxud da başqaları.
Əlbəttə ki, xalqın mədəni səviyyəsini göstərənlər həmişə ziyalılar olubdur. Mən istərdim ki, burada bizim
ziyalılar yaxşı inkişaf etsinlər. Amma bütün dünya birliyinin gələcəyi bazar iqtisadiyyatı ilə əlaqədar olduğuna
görə, mən istərdim ki, bizim çox gözəl azərbaycanlı kommersantlarımız da olsunlar. Onlar öz fəaliyyətləri ilə
həm özlərinə xeyir gətirə bilərlər, həm də öz sərvətləri ilə bizim icmaların yaşamasına, inkişaf etməsinə kömək
göstərə bilərlər.
Nəhayət, bir fikri də bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz, hansı millətdən soruşsan, deyəcək ki, bizim
bədbəxtliyimiz ondadır ki, içimizdə dedi-qodu var, birlik yoxdur. Düzdür, hər bir millətin içərisində belə
proseslər var. Amma ədalət naminə demək lazımdır ki, bəzi millətlər var, onlarda şəxsi münasibətlər, dedi-qodu
olsa da, ancaq prinsipial məsələlərdə birlik var. Ancaq bəzilərində isə parçalanma meylləri çox güclüdür.
Gəlin açıq etiraf edək ki, bizim millətimizdə parçalanma meylləri güclüdür. Əgər bu parçalanma meylləri
olmasaydı... Nə üçün, azərbaycanlılar ermənilərdən acizdirlərmi? Əgər vuruşa, döyüşə qalsa, azərbaycanlı heç
vaxt ermənidən aciz olmayıbdır. Ancaq niyə belə olubdur? Çünki azərbaycanlılar daxildə başladılar bir-birini
didməyə, hakimiyyət mübarizəsi aparmağa. Bunun nəticəsində də ermənilər birləşdilər, gəlib Azərbaycanın
torpaqlarını işğal etdilər.
Baxın, - 1988-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlandı. Azərbaycana neçə nəfər rəhbərlik
etdi? Mən buraya gələndən sonra Kamran Bağırovu seçmişdilər, - düzdür, mən də seçmişdim. Hadisələr
başlayan kimi onu çıxardılar, göndərdilər Vəzirovu. Cəmisi ilyarım işlədi, amma torpağı müdafiə etmək
əvəzinə, münaqişəni aradan götürmək əvəzinə daxildə intriqa ilə məşğul olmağa başladı. İlyarımdan sonra xalq
onu götürüb atdı. Ondan sonra Mütəllibov gəldi, iki il işləyə bilmədi - yenə də daxili hakimiyyət mübarizəsi.
Ondan sonra Xalq Cəbhəsi gəldi, bir il işlədi - yenə də hakimiyyət mübarizəsi. Başa düşürsünüzmü? Prezident
olmayanda ayrı-ayrı şəxslərin prezidentin fəaliyyətini həyata keçirdiyini də götürsək, 1988-ci ildən 1993-cü ilə
qədər Azərbaycana altı nəfər rəhbərlik edibdir.
1993-cü ildə məni Azərbaycana dəvət edəndə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi içərisində idi. Əzizlərim,
bilin, sizin çoxunuz uzaqsınız, görməmisiniz, bilməmisiniz, - vallah-billah, Azərbaycan dağılırdı. Məni
Naxçıvandan Bakıya dəvət eləyəndə gəlmək istəmirdim. Baxmayaraq ki, yol yox idi, təyyarə yox idi, nə qədər
adam gəlirdi. Hər təyyarədə bizim ağsaqqal adamlardan, ziyalılardan 20-30-u gəlirdi ki, "Heydər Əliyev,
Azərbaycan dağılır, Bakıya gəl".
Getmirdim. Ona görə yox ki, mən Azərbaycanı sevmirəm. Çünki, bilirsiniz, mənə qarşı ədalətsizliklər çox
olmuşdu. Mən də insanam, daş, dəmir deyiləm ki, insanam! Ona görə də mən incimişdim, getmirdim. Deyirdim
ki, doğulduğum yerə gəlmişəm, elə orada da həyatımı sona verəcəyəm. Bu, mənim qəti fikrim idi.
Dörd gün mənimlə danışıqlar oldu. Dörd gün Bakıdan mənim dalımca təyyarə göndərdilər - getmədim.
Həmin Əbülfəz Elçibəy gündə üç-dörd dəfə telefon edirdi. Baxmayaraq ki, ondan qabaq hətta Naxçıvanda
mənim yaşamağıma imkan yaratmırdılar, orada mənə qarşı terror təşkil edirdilər.
Gəldim. Azərbaycan dağılırdı. Nə çətinliklərlə Azərbaycanı o vəziyyətdən çıxardım. Nə ilə rastlaşdım?
Onunla rastlaşdım ki, bu onunla, o bununla vuruşur, bilmirsən ki, silahlı qüvvələr haradadır, hansı dəstə kimin
əlindədir. Bundan da istifadə edərək ermənilər irəliləyirdilər.
Nəhayət, vəziyyəti bir az sabitləşdirdik. 1994-cü ilin oktyabrında Sürət Hüseynov dövlət çevrilişinə cəhd
göstərdi. Xatirinizdədir, mən televiziya ilə xalqa müraciət etdim, xalq gəldi. Onda mənim silahlı qüvvəm, heç
bir şeyim yox idi.
Altı ay keçəndən sonra OMON, həm də özbaşına yox, ayrı-ayrı ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının və
Xalq Cəbhəsinin bəzi nümayəndələrinin iştirakı ilə çevriliş etmək istədi. Onun da qarşısını aldıq.
Sonra mən Rumıniyadan qayıdarkən prezidentin təyyarəsini raketlə vurmağa cəhd göstərdilər. Məni Allah
qorudu, sadəcə, külək o tərəfdən əsdi, təyyarə raket olan yerdən yox, bu tərəfdən endi.
Kuçma ilə biz gedəndə körpünü partlatmaq istədilər. Sabunçu körpüsü var, bizim keçməyimizdən iki saat
qabaq onun altından iki yüz kiloqram trotil tapdılar. Təsəvvür edin, əgər o, partlasaydı, təkcə körpü yox,
ətrafdakı bütün evlər dağılacaqdı.
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Belə bir həyat keçirmişik, başa düşürsünüzmü? Amma vəziyyəti sabitləşdirmişik. Hazırda Azərbaycan
sabit, güclü ölkədir. Azərbaycanın daxili sabitliyini pozmaq üçün heç kəs heç bir şey edə bilməz. Ona görə də
Azərbaycanın daxilində birlik olmalıdır.
Təbiidir, demokratiyadır, müxalifət də var, olmalıdır, - bunsuz demokratiya ola bilməz. Ancaq
demokratiya normal olmalıdır, müxalifət normal olmalıdır. Müxalifət hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparmalıdır, amma böhtanla, yalanla, iftira ilə məşğul olmamalıdır.
Azərbaycanın xaricində olan azərbaycanlılar da birləşməlidir. Nəyin naminə? Müstəqil Azərbaycanın
naminə. Əgər yeddi ildə biz Azərbaycanı o bəlalardan çıxarıb bu vəziyyətə çatdırmışıqsa, beş-on azərbaycanlı
burada, Moskvada yığışsın, qruplaşsın, nə bilim, iyirmi azərbaycanlı orada yığışsın, qruplaşsın, onu dəstəkləsin,
bunu dəstəkləsin, bizim içərimizdə olan hakimiyyət mübarizəsini burada, Moskvada da başlasınlar, - bu,
yarayarmı? Yaramaz!
Kim həqiqi azərbaycanlıdırsa, kim öz torpağını, valideynlərini sevirsə, indi onun üçün bir Azərbaycan var,
bir Azərbaycan torpağı var və Azərbaycan dövləti var, Azərbaycanın prezidenti var! Əmin ola bilərsiniz ki,
Azərbaycanın bu prezidenti son nəfəsinə qədər Azərbaycanın müstəqilliyini, daxili sabitliyini qoruyacaq,
Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcək və ən əsası, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll edilməsinə nail olacaqdır. Dedim ki, nəfəsim nə qədər ki, gəlir. Amma hamı bilsin, burada olmayanlar da
bilsin - Heydər Əliyevin nəfəsi güc gəlir, güclü gəlir və hələ on illərlə də gələcəkdir!
Əziz dostlar, mən bilmirəm, sizin nə qədər vaxtınızı aldım. Bu gün işim çoxdur, buradan hava limanına
gedirəm. Mən çox məmnunam ki, sizinlə görüşdüm. Hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Azərbaycanı unutmayın,
vətəninizə gəlin-gedin. Nə qədər çox gəlib-getsəniz, mənim dediyim sözlərin də bir o qədər şahidi olacaqsınız,
onları təsdiq eləyəcəksiniz. Sağ olun.
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MOSKVADAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
22 iyun 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, MDB barədə dəfələrlə tənqidi mülahizələr söyləmisiniz, MDB-nin
fəaliyyətsizliyini tənqid etmisiniz. MDB-nin bu sammitindən sonra Sizin mövqeyinizdə hansısa bir
dəyişiklik baş veribmi? Ümumiyyətlə, bu sammitdə hansısa ümidverici dəyişikliklər oldumu?
C a v a b: Bilirsiniz, mən həqiqətən tənqid etmişəm. Ola bilər, sabah yenə də nəyisə tənqid edim. Amma bu
o demək deyil ki, biz MDB-dən imtina etmişik. Mən orada da dedim, – dövlət başçılarının Moskvada qapalı
iclası var idi – başqa yerlərdə də demişəm. Mən bu gün Rusiyanın 50 vilayətindən gəlmiş Azərbaycan
icmalarının nümayəndələri ilə görüşdüm, orada da dedim. Cənab Putinlə mənim bu gün 1 saat 40 dəqiqəlik
görüşümüz oldu. Rusiyanın rəhbərliyindəki çox böyük dəyişikliklərə və Rusiya MDB-də əsas aparıcı dövlət
olduğuna görə indi bu tənqidlər artıq arxada qalıbdır. İndi ümidlər var. MDB-ni təkcə mən tənqid etməmişəm,
onu hamı tənqid edib. Mənə elə gəlir ki, bu ümidlərin çoxu doğrula bilər.
MDB ölkələri dövlət başçılarının budəfəki iclası daha səmərəli keçdi. Məsələn, biz, dövlət başçıları qapalı
iclasda 2 saat çox sərbəst, geniş və müstəqil müzakirələr apardıq. Yəni o, formal xarakter daşımadı ki, kimsə
hansı sənədisə hazırlayıb, gətirib ortaya qoyub, kim istəyir, kimsə istəmir.
Sonra Moskva televiziyası məndən bir müsahibə götürdü. Mən onlara da dedim. MDB-nin zirvə
görüşlərindən sonra, adətən, yemək verirlər. Bunlar hamısı protokol xarakteri daşıyır. Hamı, bütün nümayəndə
heyətləri bir yerə yığışır. Amma bu dəfə fərqli nə idi? Dövlət başçıları Kremldə ayrıca bir salonda, nümayəndə
heyətlərinin başqa üzvləri isə digər bir yerdə toplaşmışdılar. Bu da doğrudur. Çünki bizə əsasən yemək lazım
deyil, fikir mübadiləsi lazımdır. Biz orada da təxminən 2 saata qədər olduq, yenə də fikir mübadiləsi getdi.
Bunlar hamısı onu göstərir ki, indi MDB səmərəli ola bilər. Belə ümidlər var. Mən arzu edirəm ki, bu
ümidlər doğrulsun.
S u a l: Cənab Prezident, səfər zamanı keçirdiyiniz digər görüşlər barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, görüşlər çox olubdur. Onlar haqqında indi danışsam, vaxtı çox aparar. Bizim dövlət
televiziyası bunların hamısını verəcəkdir, yəqin ki, bu görüşlərin hamısı sizə məlum olacaqdır. Görüşlərin
hamısı yaxşı olubdur.
Yenə də deyirəm, bu gün xüsusən, Vladimir Putinlə görüşdük. Məsələn, dünən bütün ölkələrin prezidentləri
görüşürdülər. Ancaq cənab Putinlə danışdıq ki, mən onunla bir az geniş söhbət etmək istəyirəm. Ona görə də belə
razılığa gəldik ki, bu gün görüşək. Bütün prezidentlərin hamısı onunla görüşüb getdilər. Mən isə bu gün orada
qaldım. Qalmağıma səbəb elə bu və Rusiyadakı Azərbaycan icmalarının nümayəndələri ilə görüş idi.
Bizim bugünkü görüşümüz çox uzunmüddətli, çox əhəmiyyətli və çox da səmərəli oldu. Bu görüş məndə çox
böyük ümidlər yaradır.
Bilirsiniz ki, Robert Köçəryanla təkbətək görüşüm oldu. Sonra Robert Köçəryan, Heydər Əliyev, Vladimir
Putin görüşü oldu. Sonra dörd ölkənin – Cənubi Qafqazın üç ölkəsinin və Rusiyanın prezidentlərinin görüşü
keçirildi.
Başqa ölkələrin prezidentləri ilə də söhbətlərim olubdur. Təbiidir ki, danışmaq, hansısa məsələləri müzakirə
etmək üçün orada böyük imkanlar var idi. Mən həmin imkanların hamısından istifadə etdim. Sağ olun.
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DÜNYA ŞÖHRƏTLİ MODELYER VALENTİN YUDAŞKİN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
23 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Şadam ki, siz buraya gəlmisiniz. İndi moda xüsusi əhəmiyyətə malikdir və modanın
həmişə əhəmiyyəti olubdur, amma indi onun xüsusi əhəmiyyəti var. Azərbaycanlılar da modadan geri qalmaq
istəmirlər. Buna görə də sizin buraya gəlişinizin, məncə, böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Çox məşğul olduğunuza baxmayaraq, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə hədsiz
minnətdaram. Biz Sizi Moskvada gördük, mənim təcrübəmə inanın, Siz ən eleqant prezidentlərdən birisiniz. Mən
bunu kənardan görmüşəm – biz Moskvadan təyyarə ilə əslində eyni vaxtda yola düşdük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən dünən axşamdan xeyli keçmiş qayıtdım. Siz də?
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Biz bir az əvvəl gəldik. Bilirdik ki, Siz gəlirsiniz. Düşünürəm ki, hər şey
uğurlu keçdi. Mən Bakıda artıq ikinci dəfəyəm. Biz Mədəniyyət naziri ilə çox söhbət etmişik, Azərbaycanda
Rusiya günləri ərəfəsində – bu gələn həftə başlayır – bizim teatr burada ilk elçidir, bunu təşkil edənlərə
təşəkkürümü bildirirəm. Bakını görmək çox xoşdur. Biz təyyarə ilə gələrkən şəhərin necə dəyişdiyini,
böyüdüyünü gördük, olduqca çox yeni tikililər var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz burada axırıncı dəfə nə vaxt olubsunuz?
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: İki il əvvəl. İki ildə böyük dəyişikliklər baş veribdir. Çox xoşdur ki, moda
vahid olur və ünsiyyətə kömək edir. Biz əvvəllər fransızlardan ayrı düşmüşdük, lakin indi biz, şübhəsiz ki,
birlikdəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sovetlər İttifaqı dövründə bizim öz modamız, onların öz modası vardı. Amma buna
baxmayaraq, əksəriyyət, hər halda, Avropa modasından istifadə etməyi üstün tuturdu. Əlbəttə, fərq böyük idi.
Ancaq indi, siz doğru deyirsiniz, biz hamımız birlikdəyik – Rusiyada da, başqa ölkələrdə də, keçmiş Sovetlər
İttifaqı ərazisindəki müstəqil dövlətlərdə də artıq bu sahə əhəmiyyət kəsb edir və ictimaiyyətdə maraq doğurur.
Sovet dövründə Moskvada moda nümayiş etdirilərkən ona ancaq sayseçmə adamlar maraq və həvəs
göstərirdilər. Yadımdadır, mən Moskvada yaşayarkən "Burda moden" jurnalının baş redaktoru ilk dəfə oraya
gəlmişdi. Bu həmin dövr idi ki, Sovetlər İttifaqında müəyyən proseslər baş verirdi. Xatirimdədir, İttifaqlar
evində "Burda moden" moda nümayiş etdirirdi, adamlar oraya can atırdılar, oraya gedə bilənlər də oldu,
bilməyənlər də və sair. Mən həmin "Burda moden" jurnalını götürüb baxdım. İndi "Burda moden" daha elə
geniş şöhrətə malik deyildir. Nəyə görə? Ona görə ki, o vaxt bu bizdə yox idi və lakin birdən peyda oldu. Bu
jurnalı əldə etmək üçün böyük canfəşanlıq göstərilirdi.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Ona görə ki, orada ülgülər vardı, adamlar paltarı özləri tikirdilər. Burada
çoxlu fabrik var. Səfərimin bir məqsədi də bu fabriklərə baxmaqdır. Hazırda biz öz istehsalımızı bütün dünyada
yerləşdiririk. Burada köhnə məktəbin qalması çox vacibdir. Burada çox yaxşı keyfiyyətli parçalar var. Biz Sizin
gənc dizaynerlərinizi Moskvaya dəvət edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox yaxşıdır. Doğrudur, modelyerlər modanı icad edirlər, bəzən nümayiş
etdirirlər, amma sonra harada geyirlər, kim geyir – biz bunu görmürük. Mənim ailəmdə qızım, nəvəm, gəlinim –
şübhəsiz ki, onlar cavan adamlardır – bununla maraqlanırlar və hətta mən Yudaşkindən savayı ayrı modelyerləri
tanımırdım. Amma onların vasitəsilə Versaçeni, Valentinonu da tanıdım.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Dior.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dior köhnə modelyerdir. Məsələn, cavanlar isə hesab edirlər ki, Dior, Pyer Karden –
bunlar artıq keçmişdə qalmışdır.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Keçmişsiz gələcək olmur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, buraya Pyer Kardenin kostyumları gəlib çıxanda hamı fikirləşirdi ki, ilahi, Pyer
Karden. Ancaq mən bəzən mağazalarda Pyer Kardenin kostyumlarını görürəm – bunlar ya əvvəlki şöhrətini
itirib, yaxud da keyfiyyətini pisləşdiriblər.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Keyfiyyətini pisləşdirməyiblər, sadəcə, saxta mallar olduqca çoxdur. Eyni şey
musiqi aləmində, kompakt disklər sahəsində də baş verir. Əgər bu sahədə hələ hansısa hüquqlara əməl olunursa,
moda sahəsində vəziyyət çox mürəkkəbdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, saxtakarlıq. Mən bilmirdim ki, saxtakarlıqla məşğul olurlar.
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V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Düyməni bir balaca dəyişdilərsə, bunun saxta mal olduğunu sübut etmək
çətindir. Çindən, Türkiyədən, Hindistandan çoxlu saxta mal gəlir. Bir sözlə, bu bizim üçün əsas problemdir.
Amma mən burada, sizin şəhərdə çoxlu firma mağazaları gördüm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada? Onlar malları əsasən Avropadan gətirirlər?
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Bəli, bunlar həqiqi firma məhsullarıdır. Bu gün biz parfümeriya mağazasında
olduq, yüksək keyfiyyətli məhsullar gördük. Çoxlu yeni mağazalar yaranıb və iki il ərzində çox böyük yüksəliş
olduğu görünür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz iki il ərzindəki yüksəlişin dinamikasını görürsünüz. Bu yaxşıdır. Əlbəttə, mən
çox az görürəm, çünki məni həmişə ümumi göstəricilər maraqlandırır. Gəzmək, baxmaq üçün, sadəcə, imkan
yoxdur. Halbuki, həvəs var.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Heydər Əliyeviç, həddən çox restoran, kafe var və adam bir gün ərzində daha
çox şey görmək istəyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən də maşında işə gedir və işdən qayıdıram. Bir vaxtlar, on beş il əvvəl, xaricə
gedib-gəlmək məhdud idi. Adamlar gedirdilər və mən də Avropa ölkələrində olmuşdum, açıq havada kafeləri
görmüşdüm, bütün bunlar xoşuma gəlmişdi. İndi isə bunlar Bakıda çoxdur, bəlkə də həddən çoxdur. Hansı küçə ilə
gedirəmsə, hər yerdə görürəm.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Ən başlıcası odur ki, milli kolorit qalır, Rusiyadakı kimi Avropaya aludəçilik
yoxdur. Hər halda, burada milli kolorit, musiqi, rəng qorunub saxlanır. Bu çox vacibdir. Bu gün bizə milli
musiqinin yeni səpkidə improvizə edildiyi disk bağışladılar. Bu, gənclər üçün maraqlıdır. Bu da vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bir halda ki, biz sizinlə görüşürük və söhbət edirik, demək istəyirəm –
tarixən elə olub ki, hər bir xalqın öz geyim forması olmuşdur. İndi dünyada qəbul edilmiş geyim forması isə
Avropada yaranmışdır. Bununla belə, keçmiş zamanlarda, neçə-neçə əsrlər bundan əvvəl çox gözəl şəxsi geyim
formaları olub və indi də tətbiq edilə bilər. Həmin geyimi indi biz ancaq teatrda və ya kinoda görürük. Məsələn,
hansısa tarixi mövzuda film çəkirlər, onda sən bunu görürsən. Xüsusən də qadın paltarından söhbət düşəndə –
çünki kişi geyimi dəyişmişdir – qadın modasından söhbət gedəndə, məsələn, bizdə köhnə fotoşəkillərdə və ya
rəssamlarımızın əsərlərində – yeri gəlmişkən, bizim yaxşı teatr rəssamlarımız olub, onlar müxtəlif tamaşalar,
xüsusən də keçmiş tariximizə aid tamaşalar üçün eskizlər veriblər – bunlar qalmışdır. Azərbaycanda gözəl, çox
gözəl qadın geyimi olmuşdur. Təkrar edirəm, indi onu yalnız bizim filmlərdə və tamaşalarda görmək mümkündür.
Mən 70-ci illərdə burada, Azərbaycanda işləyərkən məndə belə bir fikir yaranırdı – niyə də təklif edilməsin ki,
qadınlarımız Avropa geyimləri ilə yanaşı, öz milli paltarımızı da geysinlər? Axı öz milli geyimimiz çox gözəldir. Onu
modernləşdirmək olar. Elə rəsmlərdə – rəssamlarımızın əsərlərində gördüyüm qadınların da geyimi çox qəşəngdir və
bundan niyə istifadə edilməsin? Onda dünyada rəngarənglik olar. Yoxsa ki, indi təkcə Avropa modasını əsas götürmüşlər. Şəxsən mən azərbaycanlı kişilərin keçmiş vaxtlarda geyindikləri paltar formasına qayıtmaq istəməzdim.
Qadın geyiminin isə çox gözəl və cürbəcür olduğunu, zənnimcə, bilirsiniz–kataloqlar, kitablar var. Mən hətta bir dəfə
rəhmətlik həyat yoldaşıma təklif etdim ki, gəl, qızımıza belə kostyum tikdirək və qoy onu geyib bizimlə birlikdə bir
yerə getsin, bəlkə bununla başqalarına nümunə göstərərik və onlar da belə edərlər. Amma baş tutmadı.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: İndi qadınlar çox sərbəstdirlər. Onların hamısı bizneslə, işlə məşğuldur, vaxtı
yoxdur. Onlar teatra da ofisdə geydikləri paltarda getmək istəyirlər. Həyat çox dəyişmişdir. Amma elə axşamlar
var ki, onda gərək milli paltar geyəsən. Keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarının milli geyimlərinin sərgisini
keçirmək, bu geyimləri orada nümayiş etdirmək üçün Ermitajla, onun direktoru Piotrovski ilə razılığa gəlmişik.
Çünki bir çox əcnəbilər milli paltarı ümumən yaxşı qəbul edirlər. Məsələn, Ukrayna, özbək naxışlarını. Belə
geyimləri daha çox nümayiş etdirmək lazımdır. Ola bilsin, biz bu cür geyimlərdən bezmişik, çünki bu geyimləri
böyük konsertlərdə tez-tez görmüşük. Vaxt gələcək modelyerlər öz işlərində bunlardan istifadə edəcəklər. Bu
gün biz kolleksiyaya baxdıq və gördük ki, oradakı modellərdə milli naxışlardan, bəzəklərdən, rənglərdən geniş
istifadə edilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi mən daha bir prosesi müşahidə edirəm, xüsusən də Avropada, Amerikada,
görürəm ki, əvvəla, geyim çox sadələşmişdir. İkincisi isə, keçmişdə gördüklərimiz indi yoxdur. Tutalım teatra
gedirsən, deməli, sən hökmən teatra layiq geyinib-keçinməlisən. Hesab edirəm ki, bu baxımdan keçmiş
zamanlar daha maraqlı idi. Teatra hər hansı paltarda getmək olmazdı. Elə götürək XIX əsrin rus və ya Avropa
kübar cəmiyyətlərini və sair. Sovet dövründə hətta biz, o vaxtın cavanları, bir və ya iki kostyumumuz olsa da,
axşamlar teatra, kinoya getməyə hazırlaşarkən – cavanlığımda mənim cəmi bir bayırlıq, bir də iş kostyumum vardı və
mən iş kostyumunda işə gedirdim, bayırlıq kostyumu isə bayram günlərində, yaxud teatra gedəndə geyinirdim – hər
halda, əynimizi dəyişirdik. O vaxtlar imkanlar məhdud idi. İndi isə imkanlar geniş, qeyri-məhduddur, amma adamlar
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hesab edirlər ki, onlar küçəyə çıxanda, mağazaya gedəndə necə geyinirlərsə, teatra gedəndə də eləcə geyinə bilərlər.
Bu belədir və mənim xoşuma gəlmir. Hər halda, teatra və yaxud hər hansı başqa bir tədbirə, ya da ad gününə gedəndə
gərək müvafiq surətdə geyinəsən. Belə olmasa, onda moda nəyə lazımdır? Cins paltarı götürək, hamı geyir. Gəlin
görək, hamı teatra da, işə gedəndə də, gecə də cins paltar geysə…
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Hər şey bəsitləşibdir, hamı yaşamağa tələsir. Bax, hər şey də bu qaça-qaça
görə baş verir. İndi vaxt sürətlə ötüb keçir. Əvvəllər biz faksın nə olduğunu bilməzdik, poçtu gözləyərdik,
xəbərləri gözləyərdik. İndi isə informasiyanı kompüterdən bir saniyəyə alırıq. Sonra nə olacaq, bəlli deyil.
Modada da belədir. Əvvəllər moda illər boyu təşəkkül tapırdı, indi isə altı aya hər şey dəyişir, formalar əvəzlənir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, elə bir böyük fərq yoxdur. Nəyisə bir balaca dəyişdirib deyirlər ki, bu,
təzə modadır. Yaxşı ki, bizdə, kişilərdə bu sabitdir. Qadınları isə başa düşmürsən, bilmirsən ki, nə nə vaxt
dəyişilir.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Hava dəyişən kimi dəyişir. Heç nəyin dəyişməməsi üçün mən Sizə bizim
firmanın qalstukunu bağışlamaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Siz qalstuk da buraxırsınız?
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən qalstuklara biganə deyiləm. Yaxşı, gözəl qalstukdur. Bu sizin firmanın qalstukudur.
Qalstuklar dəyişir, köynəklər dəyişir. Bəlkə də kimsə buna fikir vermir, amma bəzən yaxşı pislə əvəzlənir. Amma nə etmək olar, modadır, gərək ona uyğun geyinəsən. Bu baxımdan mən mühafizəkar deyiləm, amma özümün müəyyən
üslubum var. Bəli, öz üslubum var və mənə elə gəlir ki, o həmişə müasir görünür.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Bayaq dediyim kimi, Siz çox yaraşıqlı kişisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz kişilər belə sürətlə dəyişən moda ilə çətin ki, ayaqlaşaq. Qadınlara isə bu
gərəkdir. Gəlişinizə görə sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm, siz bizə kömək edəcəksiniz. Mən ciddi şəkildə
hesab edirəm ki, ölkəmiz, müstəqil dövlətimiz bu istiqamətdə də öz yerini tutmalıdır. Görürsünüz, nə qədər
kafelər, restoranlar, mağazalar tikilib, çox şey dəyişibdir, çoxlu tikinti var. Odur ki, gərək bu işdə də eyni
proseslər baş versin. Mən sizin buraya səfərinizi dəstəkləyirəm. Fatma xanım mənə dedi ki, bu gün siz çoxlu
yeni moda nümunələri nümayiş etdirəcəksiniz. Yəqin ki, böyük maraq var. Sizə uğurlar arzulayıram. Mən isə bu
axşam Çin nümayəndə heyəti ilə olacağam.
V a l e n t i n Y u d a ş k i n: Sağ olun ki, çox məşğul olsanız da, bizi qəbul etməyə vaxt tapdınız. Mən çox
şadam.
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ÜMUMÇİN XALQ NÜMAYƏNDƏLƏRİ MƏCLİSİ DAİMİ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ
Lİ PEN İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
23 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmisiniz, cənab Li Pen. Dəvəti qəbul edərək respublikamıza rəsmi səfərə
gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan ilə ÇXR arasında qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi hər iki tərəf
üçün çox əhəmiyyətlidir.
Dünyanın zəngin tarixə, böyük intellektual və iqtisadi potensiala malik iri ölkəsi olan Çinə 1994-cü ildə
rəsmi səfərimi məmnunluqla xatırlayıram. Beynəlxalq həyatda mühüm rol oynayan, respublikamızın dövlət
müstəqilliyini birincilər sırasında tanımış və onunla diplomatik münasibətlər yaratmış bu ölkə ilə əlaqələrin
sıxlaşdırılmasına Azərbaycan həmişə xüsusi maraq göstərir.
Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkələrimizin əməkdaşlığı ardıcıl surətdə möhkəmlənir.
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri olan Sizin respublikamıza rəsmi səfəriniz
dövlətlərimiz arasında münasibətlərin inkişafında yeni mühüm hadisədir.
Bazar münasibətləri, demokratik inkişaf yolunu seçmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən, islahatların müvəffəqiyyətlə
aparılması nəticəsində uğurlar əldə olunmuşdur. Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə öz münasibətlərini
suverenlik, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq prinsipləri əsasında, dostluq zəminində qurur, öz
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə bağlanmasına xüsusi əhəmiyyət verir.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü on iki ildən bəri davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla
çıxarılaraq çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. 1994-cü ildə atəşkəs rejimi əldə olunmuşdur. Bu münaqişənin
sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu böyük fəaliyyət göstərir. Ermənistan
prezidenti ilə apardığım birbaşa danışıqlar hələ ki, müsbət nəticə verməmişdir.
L u P e n: Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət olunduğuma görə Sizə, cənab Prezident, minnətdarlıq edir və
Sizinlə görüşdən hədsiz məmnunluq duyuram.
Zəngin iqtisadi potensiala malik olan ölkənizlə bütün sahələrdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə daim
xüsusi diqqət yetirirəm.
Sizin uzaqgörən siyasətiniz sayəsində demokratik inkişaf yolu ilə inamla addımlayan müstəqil Azərbaycan
Respublikasında qazanılmış nailiyyətləri görməkdən çox məmnunam. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə, beynəlxalq normalara uyğun surətdə tezliklə aradan qaldırılmasına ÇXR tərəfdardır. Hər bir dövlətin ərazisi
müqəddəs və toxunulmazdır. Biz bu mövqeni əsas tutaraq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, bundan
sonra da dəstəkləyəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz sizin dostluğunuza əminik. Mən həmçinin əminəm ki, Azərbaycan ilə Çin
arasında siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə əlaqələr daha da inkişaf etdiriləcək, beynəlxalq
təşkilatlarda ölkələrimizin əməkdaşlığı genişləndiriləcəkdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ ÜMUMÇİN XALQ
NÜMAYƏNDƏLƏRİ MƏCLİSİ DAİMİ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ Lİ PENİN BAŞÇILIQ
ETDİYİ ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ARASINDA
DANIŞIQLARI
Prezident sarayı
23 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab sədr, Çin Xalq Respublikasından gəlmiş hörmətli qonaqlar, dostlar!
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri cənab Li Penin dünən Azərbaycana rəsmi
səfəri başlanmışdır. Bu səfər mənim dəvətimlə həyata keçirilir və şadam ki, cənab Li Pen hələ 1994-cü ildə
etdiyim dəvəti gerçəkləşdirməyə imkan tapmışdır və indi Azərbaycandadır, biz onunla ünsiyyətdə olmaq
fürsətinə malikik. Cənab Li Pen, mən sizi, nümayəndə heyətinizin üzvlərini Azərbaycanda səmimi salamlayıram
və burada olmağınızdan böyük məmnunluq duyduğumu bildirirəm.
Bilirəm ki, dünən parlamentimizdə görüşləriniz olubdur, siz şəhərimizlə bir az tanış ola bilmisiniz. Bu gün
bizim məhdud heyətdə çox maraqlı söhbətimiz oldu. Söhbət əsasən Çin–Azərbaycan münasibətlərinə aid idi,
amma bununla yanaşı, biz tarixlə və müasir beynəlxalq vəziyyətlə bağlı bəzi məsələlərə də toxunduq.
Çin dünyanın böyük ölkəsidir, onun zəngin tarixi mədəniyyəti, zəngin tarixi var və indi iri bir dövlət olaraq
çox böyük intellektual və iqtisadi potensiala malikdir, beynəlxalq həyatda mühüm rol oynayır. Çin Xalq
Respublikasının yaranması dünya miqyasında olduqca böyük tarixi əhəmiyyətə malik hadisə idi. Çin Xalq
Respublikası 50 ildən çoxdur yaşayır, inkişaf edir və Çin getdikcə daha böyük uğurlar qazanır.
Azərbaycan gənc müstəqil dövlətdir. Biz dövlət müstəqilliyini Sovetlər İttifaqının süqutu ilə əlaqədar
1991-ci ildə əldə etmişik və bunu öz xalqımız üçün tarixi hadisə bilirik. Biz həm Sovetlər İttifaqının
süqutunu, həm də onun tərkibinə daxil olmuş bir çox xalqların, o cümlədən də Azərbaycan xalqının qazandığı
azadlığı, müstəqilliyi tarixi hadisə hesab edirik. Biz müstəqil dövlətin təşəkkülü mərhələsini yaşayırıq, öz yolumuzla – demokratiya yolu ilə, iqtisadi islahatlar aparılması, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi yolu ilə
gedirik. İndi biz artıq inanırıq ki, Azərbaycan həmişə müstəqil dövlət olacaqdır. Biz dövlət müstəqilliyini
həmişə qoruyacağıq və onun bir daha itirilməsinə heç zaman yol verməyəcəyik.
Müstəqil dövlət olaraq Azərbaycan dünyanın bütün ölkələri ilə öz münasibətlərini sülhsevərlik, qarşılıqlı
surətdə faydalılıq, əməkdaşlıq, dostluq şərtləri əsasında qurmağa çalışır. Həm də biz bu siyasətdə Çin Xalq
Respublikası ilə münasibətlərimizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Biz şadıq ki, Çin Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi elan edilən kimi onu birincilər sırasında tanımış ölkələrdən biridir. O vaxtdan bəri bizim aramızda
diplomatik münasibətlər yaradılmışdır, indi Azərbaycanın Çində səfirliyi və Çinin Azərbaycanda səfirliyi var.
Bu gün biz Çinin Azərbaycandakı səfirliyinin yeni, daha doğrusu, ilk binasının bünövrəsini birlikdə qoyacağıq.
Son illər münasibətlərimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Mən 1994-cü ildə Çin Xalq Respublikasının sədri
cənab Tszyan Tszemin dəvəti ilə Çinə rəsmi səfərə getdim. Cənab Tszyan Tszeminlə də, o vaxtlar Nazirlər
Şurasının sədri, sadəcə desək, Baş nazir vəzifəsini tutan bizim hörmətli qonağımız cənab Li Penlə də yaxşı
görüşlər, söhbətlər oldu. Bu görüşlər, söhbətlər məndə dərin təəssürat doğurdu. Lakin Çinə səfərin özü, Çinin
müasir həyatı ilə, xüsusən iqtisadiyyatın sürətli inkişafı ilə, Çinin özünün milli mənafelərini, özünün milli spesifikasını əsas tutaraq həyata keçirdiyi islahatlarla tanışlıq mənə böyük təsir bağışladı. Biz Şanxaya da getdik. Ən
başlıcası isə, Çin səddində olduq və mən onun ən yüksək nöqtəsinə qalxdım. Deyirlər ki, onun ən yüksək
nöqtəsinə qalxmaq heç də hamıya müyəssər olmur. Elə mənim bəzi yol yoldaşlarım da yarı yolda qaldılar.
Amma mən qarşıma məqsəd qoydum və ona nail oldum.
O vaxtdan, 1994-cü ildən bəri bizim münasibətlərimiz daha fəal olmuşdur. Bu gün biz hərtərəfli əməkdaşlıq,
xüsusən iqtisadi əməkdaşlıq mövqeyində dururuq. Ancaq bununla bərabər, biz şübhəsiz ki, beynəlxalq hüquqa
aid prinsipial məsələlərdə də bir-birimizi dəstəkləyirik. Belə prinsiplərdən biri hər hansı dövlətin ərazi
bütövlüyü və onun sərhədlərinin pozulmazlığı prinsipidir. Məhz bu mühüm beynəlxalq prinsipdə Çinin də,
Azərbaycanın da ciddi problemləri var. Bu, Çində Tayvan problemidir, cənab Li Pen, sizə ətraflı izah etdiyim
kimi, Azərbaycan isə 1988-ci ildən Ermənistanın təcavüzündən – ölkəmizin ərazisinin bir hissəsi olan Dağlıq
Qarabağı qoparmaq məqsədi ilə başladığı təcavüzdən əziyyət çəkir. Bu təcavüz müharibəyə gətirib çıxarıb və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin
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işğalı altındadır və bir milyon azərbaycanlı öz yaşayış yerlərindən qovulub və onlar bütün Azərbaycan
ərazisində məskunlaşıblar, böyük əksəriyyəti çadırlarda çox ağır şəraitdə yaşayır.
Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq xarakterli bütün sənədlərdə Çin Xalq Respublikasının ərazi
bütövlüyünü daim dəstəkləyirik, Tayvanın Çin Xalq Respublikasına tamamilə məxsus olduğunu və Çin Xalq
Respublikasının öz torpağına olan hüququnu tanıyırıq. Mən sizə böyük minnətdarlıq hissi ilə bir daha deyirəm
ki, Çin, Çin Xalq Respublikası Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünə, sərhədlərinin pozulmazlığına olan
hüququnu, yəni Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişədə Azərbaycanı tamamilə dəstəkləyir. Biz minnətdarıq ki, siz bu prinsipi daim müdafiə edirsiniz və bununla da öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdə, işğal
olunmuş ərazilərimizi Ermənistan silahlı qüvvələrindən azad etməkdə, qaçqınları öz yaşayış yerlərinə
qaytarmaqda və müstəqil Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş
sərhədlərinin pozulmazlığına nail olmaqda bizə kömək göstərirsiniz.
Mən sizi bir daha salamlayır və sözü sizə verirəm.
L i P e n: Cənab Prezident, dəvətinizə görə, Azərbaycan Respublikasına gəlmək barədə Sizin şəxsi
dəvətinizə və Azərbaycan Respublikası parlamentinin dəvətinə görə çox sağ olun. Biz həmkarlarımızla çox
razıyıq ki, buraya gələ və yeni Azərbaycana baxa bildik.
1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Çin Azərbaycanın müstəqilliyini dərhal tanıdı və onunla
diplomatik əlaqələr yaratdı. O vaxtdan bəri ikitərəfli münasibətlər kifayət qədər uğurla inkişaf edir. 1994-cü ildə
cənab Əliyev Çinə rəsmi səfərə gəldi, ÇXR-in sədri Tszyan Tszeminlə bir sıra mühüm sənədlər imzaladı və
bundan sonra ikitərəfli münasibətlərimiz daha yaxşı inkişaf edir.
Məhdud dairədə yenicə başa çatan danışıqlarda biz Sizinlə bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi
apardıq və indi mən aşağıdakı üç bənd üzərində dayanmaq istərdim. Əvvəla, Çin Azərbaycanla bütün sahələrdə
– siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə dostcasına əməkdaşlıq münasibətlərini bundan sonra da inkişaf
etdirməyə hazırdır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan nəinki mühüm coğrafi mövqeyə, həm də zəngin neft-qaz
ehtiyatlarına malikdir. Buna görə də Azərbaycanın, Azərbaycan iqtisadiyyatının olduqca böyük perspektivləri
var.
İkincisi, Çin beynəlxalq aləmdə birqütblü dünya əvəzinə, çoxqütblü dünya formalaşdırılması uğrunda çıxış
edir. Hesab edirik ki, bu bütün dünyada sülhün inkişafı üçün daha faydalı və sərfəlidir.
Üçüncüsü, Çin hesab edir ki, hər bir xalqın, hər bir dövlətin özü üçün inkişaf yolu, ideologiya və din seçmək
haqqı var. Başqa ölkələrin buna qarışmağa haqqı yoxdur. İndi müasir dünyada iddia edirlər ki, insan hüquqları
dövlətin suverenliyindən üstündür. Biz hesab edirik ki, bu olduqca səhv iddiadır. Çünki bu bəzi dövlətlərin digər
ölkələrin daxili işlərinə qarışması üçün bəhanə olardı.
Hər bir dövlətin ərazisi müqəddəs və toxunulmazdır. Biz bu mövqeyi əsas tutaraq, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyirik. Bu yaxınlarda Çin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı yayılmışdır. Bəyanatda deyilir
ki, Çin Dağlıq Qarabağda keçirilmiş qanunsuz seçkiləri tanımır. Əlbəttə, biz həmçinin ümid edirik ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə müvafiq surətdə həll oluna bilər. Siz indicə
dediniz ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir çox qətnamələri yerinə yetirilmir.
Bu gün biz Sizinlə Çinin Azərbaycandakı səfirliyi üçün binanın bünövrəsinin qoyulması şənliklərində iştirak
edəcəyik. Bu, ikitərəfli münasibətlərimizin gələcək inkişafının daha bir rəmzidir.
Bir daha çox sağ olun. İndicə mən ÇXR sədri Tszyan Tszeminin çox böyük salamını Sizə yetirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, hörmətli cənab Li Pen. Dəyərli sözlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bir
çox məqamlarda bizim mövqelərimiz uyğun gəlir. Mən onların üzərində dayanmaq istəmirəm. Çin Xalq
Respublikasının sədri cənab Tszyan Tszemindən mənə salam yetirdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Xahiş
edirəm, mənim atəşin, səmimi salamımı da cənab Tszyan Tszeminə yetirəsiniz və ona bildirəsiniz ki, artıq indi
mən onun Azərbaycana səfərini gözləyirəm. Siz sözünüzün üstündə durdunuz və gəldiniz, o isə hələlik borclu
qalır. O öz borcunu yerinə yetirməlidir. Sizinlə Azərbaycanda görüşümüz, Pekində sizin hamınızla mənim
görüşlərim və cənab sədr Tszyan Tszeminin buraya səfəri Azərbaycan–Çin münasibətlərinin daha da
genişlənməsinə kömək edəcəkdir.
Siz tamamilə haqlısınız ki, dövlətlərin bir-birinin daxili işlərinə qarışmaması beynəlxalq hüququn ən başlıca
prinsipidir və heç kimin bir-birinin daxili işlərinə qarışmağa ixtiyarı yoxdur. Siz tamamilə haqlısınız ki, hər bir
xalq, hər bir ölkə xalqın getməli olduğu yolu özü seçir və heç kəs bu xalqa onun hansı yolla getməli olduğunu
kənardan zorla qəbul etdirməməlidir. Bizim bu cür uyğun gələn bir çox ümumi baxışlarımız var və biz birbirimizi hər cəhətdən dəstəkləməli, münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik. İqtisadi münasibətlərimizin inkişafı
üçün böyük imkanlar var. Siz Azərbaycanda böyük neft və qaz ehtiyatları olduğunu dediniz, bu ehtiyatlar həqi-
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qətən var. Amma dostluğumuzun daha da inkişaf etdirilməsinin çox mühüm vasitəsi tarixi böyük İpək yolunun
bərpasından ibarətdir.
Böyük İpək yolunun bərpası XXI əsrin nəhəng proqramıdır və bu proqram Çinin iştirakı olmadan həyata
keçirilə bilməz. Çünki biz İpək yolundan danışarkən bilirik ki, ipək çox qədim zamanlardan Çindən gətirilirdi,
deməli, bu yolu Şərqdən Qərbə məhz Çin açmışdı. Çin ipək istehsal edərək, onu həmin uzun yol ilə Avropaya
aparırdı. Beləliklə, ipək yolu yaranmışdı. Bir sözlə, biz o qədim zamanlara qayıdacağıq və indi
münasibətlərimizi yeni şəraitdə inkişaf etdirəcək, bu proqramı birlikdə həyata keçirəcəyik.
Cənab Li Pen, sözümün sonunda demək istəyirəm ki, siz Azərbaycanda ilk dəfə deyilsiniz. Siz hələ tələbə
olarkən respublikamıza gəlmiş, Mingəçevirdə su elektrik stansiyasının tikintisində iştirak etmisiniz, sizin gözəl
xatirələriniz var. İndi sizin buraya səfərinizi mingəçevirlilər böyük maraqla izləyir, sizə salam göndərirlər.
Hesab edirəm ki, sizin onların nümayəndələri ilə görüşməyə və bu mövzuda daha ətraflı danışmağa imkanınız
olacaqdır.
L i P e n: Bu gün nahardan sonra biz onlarla görüşəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Çində görüşlərimiz haqqında kitabı – "Azərbaycan–Çin: dostluq sərhədlər
aşır" kitabını təntənəli surətdə sizə təqdim etmək istəyirəm. Kitab Azərbaycan dilindədir. Burada olduqca çox
materiallar, o cümlədən sizinlə bizim Pekində görüşümüz barədə material var. Mən bu kitabı sizə təqdim
edirəm. Etirazınız yoxdursa, kitabdan nümayəndə heyətinizin üzvlərinə də paylayardım.
L i P e n: Sağ olun. Biz də Sizin üçün hədiyyə gətirmişik.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ ÜMUMÇİN XALQ
NÜMAYƏNDƏLƏRİ MƏCLİSİ DAİMİ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ Lİ PENİN BİRGƏ
MƏTBUAT KONFRANSI
23 iyun 2000-ci il
Heydər Əliyev: – Hörmətli cənab Li Pen!
Çin Xalq Respublikasından gəlmiş hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizi bir daha salamlayıram. Mətbuata bildirmək istəyirəm ki, bu gün bizim çox yaxşı görüşümüz
oldu. Biz əvvəlcə təkbətək, sonra nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüşdük. Dünən cənab Li Penin Bakıda,
xüsusən parlamentdə çoxsaylı görüşləri olub və suallarınıza cavab vermək üçün bu gün buraya sizin yanınıza,
mətbuat nümayəndələrinin yanına gəlmişik. Üç sual planlaşdırılıb, onları kimə istəyirsinizsə, ona da verin.
Sual: Hörmətli cənab Li Pen, mənim sualım sizədir. Siz Azərbaycanla Çin arasında münasibətlərin indiki
vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz və ikitərəfli əlaqələrin genişləndirməyin və dərinləşdirməyin perspektivləri
barədə nə düşünürsünüz?
Li Pen: Demək lazımdır ki, hazırda Çin-Azərbaycan münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Xüsusən 1994-cü ildən, respublikanızın prezidenti cənab Əliyev Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfər etdikdən
və ÇXR sədri Tszyan Tszeminlə bir sıra müxtəlif sazişlər imzaladıqdan sonra, demək olar ki, ikitərəfli
münasibətlərimizin daha da dərinləşməsinin möhkəm bünövrəsi qoyulmuşdur. Qəti əminəm ki, mənim
Azərbaycana indiki səfərim Çin ilə Azərbaycan arasında dostluğun və əməkdaşlığın inkişafına yeni təkan
verəcək və ikitərəfli münasibətlərimizi yeni səviyyəyə qaldıracaqdır.
Sual: Cənab prezident, biz çox yaxşı bilirik ki, Siz yeni İpək yolunun yaradılması haqqında təklif irəli
sürmüsünüz. Böyük İpək yolunun dirçəldilməsi sahəsində Çin ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın konkret
layihələrindən danışa bilərdinizmi? Siz bu yolun dirçəldilməsinin perspektivlərini qısaca təsvir edə
bilərdinizmi?
Heydər Əliyev: Yaxşı sualdır. Sağ olun. Bəli, həqiqətən, son illər Böyük İpək yolunun dirçəldilməsi
bütün dünya ictimaiyyəti üçün aktual hadisə olmuşdur. Mən məsuliyyəti üzərimə götürüb demək istəmirəm ki,
bunun təşəbbüsçüsü Azərbaycan, yaxud kimsə başqa birisidir. Böyük İpək yolunu dirçəltmək ideyası Böyük
İpək yolunun marşrutunda yerləşən bütün ölkələrdə müxtəlif vaxtlarda meydana gəlmişdir və biz də bu ölkələr
sırasındayıq. 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda Böyük İpək yolunun bərpasına dair beynəlxalq konfrans keçirildi.
Bu konfransda 32 ölkənin, 14 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri, o cümlədən də Çinin nümayəndələri iştirak
edirdilər.
Hesab edirəm ki, Böyük İpək yolunun bərpası proqramı, diplomatiyası XXI əsrin möhtəşəm proqramıdır.
Azərbaycan öz coğrafi, coğrafi-strateji mövqeyini nəzərə alaraq, iqtisadi tələbatımızı nəzərə alaraq, bu
proqramın həyata keçirilməsində fəal iştirak etmək niyyətindədir. Qədim zamanlarda Böyük İpək yolu təkcə
Şərqlə Qərb arasında ticarət vasitəsi deyil, eyni zamanda, xalqların, xüsusən Şərqlə Qərbin bir-birini öz mədəni
dəyərləri ilə zənginləşdirilməsinin mühüm vasitəsi olmuşdur.
Hesab edirəm ki, Böyük İpək yolu, yəni Böyük İpək yolunun dirçəldilməsi proqramı bu məqsədləri
qarşıdakı XXI əsrdə də həyata keçirə bilər. Böyük İpək yolunu Çinsiz, təsəvvür etmək mümkün deyil. Əgər
Azərbaycan bu yolun ortasında yerləşirsə, Çin Şərqdən onun başlanğıcındadır. Amma Çinlə qonşuluqda olan
Yaponiya da Böyük İpək yolu proqramına çox maraq göstərir. Məlumdur ki, Yaponiyanın sabiq baş naziri
cənab Haşimoto da bir neçə il əvvəl bunu çox fəal dəstəkləyirdi və 1998-ci ildə Yaponiyaya səfərim zamanı biz
bu məsələni onunla və Yaponiyanın bütün rəhbərləri ilə müzakirə etmişdik. Bir sözlə, bu proqram ona maraq
göstərən bütün dövlətlərin yaxından iştirakını tələb edir. Hesab edirəm ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında
fəal əməkdaşlıq Böyük İpək yolu proqramının həyata keçirilməsinə sanballı töhfə verə bilər. Yenə suallar
varmı?
Sual: Bu yaxınlarda Cənubi Koreya ilə Şimali Koreya arasında dialoq başlanmışdır. Bu model üzrə belə
bir dialoq Tayvan ilə Çin arasında da mümkündürmü?
Li Pen: Bağışlayın, siz hansı agentliyi təmsil edirsiniz?
Cavab: Röyter agentliyini.
Li Pen: Onda mən sizin sualınıza təəccüblənmirəm. Əlbəttə, biz KXDR ilə Koreya Respublikası arasında
görüşü alqışlayırıq, çünki belə görüş Koreya yarımadasında sülhün, sabitliyin təmin olunmasına kömək edir. Elə
Çinin də Koreya yarımadasında sabitlik və sülh olmasına ehtiyacı var.
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O ki qaldı materik Çini ilə Tayvan arasında münasibətlərə, bunlar bambaşqa məsələlərdir. Tayvan əzəldən
Çin ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. Sonralar Tayvan yaponlar tərəfindən işğal olunmuşdur və İkinci dünya
müharibəsi qurtardıqdan sonra, Qahirə bəyannaməsinə və digər beynəlxalq sənədlərə və razılaşmalara görə,
Yaponiyanın işğal etdiyi bütün Çin əraziləri, o cümlədən də Tayvan Çinə qaytarılmalıdır. Ona görə də Tayvan
Çin ərazisinin ayrılmaz hissəsidir və Çin özünün bu məsələsinə başqa ölkələrin qarışmasına yol vermir. Çin
insan hüquqlarını dövlətin suverenliyindən üstün saymır, əks halda bunu başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq
nəzəriyyəsi hesab edir.
Çin belə bir mövqeyi əsas tutaraq, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünə hörmət bəsləyir. Bu məsələ
barəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri qəbul edilmişdir, biz həmin qətnamələrin həyata
keçiriləcəyinə ümidvarıq. Çin isə vahid Çin prinsipini müdafiə etdiklərinə görə Azərbaycan tərəfinə və cənab
prezident Əliyevə çox böyük minnətdarlığını bildirir.
Heydər Əliyev: Bəli, biz vahid Çin prinsipini bu gün də müdafiə edirik. Sağ olun.
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BAKIDA ÇİN XALQ RESPUBLİKASI SƏFİRLİYİNİN YENİ BİNASININ ÖZÜLÜNÜN
QOYULMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
23 iyun 2000-ci il
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri hörmətli cənab Li Pen!
Hörmətli qonaqlar, Çin Xalq Respublikası nümayəndə heyətinin üzvləri!
Hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Cənab Li Penin və onu müşayiət edən şəxslərin dünən Azərbaycana rəsmi səfərinin başlanması
Azərbaycanın həyatında böyük hadisədir. Dünən və bu gün çoxsaylı danışıqlar aparılmış və xüsusən cənab Li
Penlə mənim aramda söhbət, cənab Li Penin Azərbaycan parlamentinin sədri Murtuz Ələsgərovla və digər
şəxslərlə söhbətləri olmuşdur. Bu danışıqlar və söhbətlər zamanı biz səmimi münasibətlərimizə sadiqliyi, 1994cü ildə mənim Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Tszyan Tszeminlə imzaladığımız sənədlərə sadiqliyi bir
daha və yenidən təsdiq etdik, ümidvar və əmin olduğumuzu bildirdik ki, səmərəli əməkdaşlığımız artacaq və
davam edəcəkdir.
1991-ci ilin axırlarında Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdikdən dərhal sonra Çin Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini tanıdı və tezliklə ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər yaradıldı. Çin Xalq
Respublikasının Azərbaycanda səfirliyi, Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasında səfirliyi var. Bu müddət
ərzində biz bir-birimizə dəfələrlə nümayəndə heyətləri göndərmişik, 1994-cü ildə mənim Çinə rəsmi səfərim və
cənab Li Penin Azərbaycana dünən başlanmış rəsmi səfəri olubdur.
Bütün bunlar sübut edir ki, qısa müddət ərzində ölkələrimiz arasında səmimi, dostcasına münasibətlər və
çox yaxşı, səmərəli əməkdaşlıq yaranmışdır.
Azərbaycan Çin Xalq Respublikası ilə yaranmış münasibətləri yüksək qiymətləndirir. Biz gənc müstəqil
dövlət olaraq bunu özümüz üçün mühüm amil bilirik və dostluq münasibətlərimizin, əməkdaşlığımızın
dərinləşməsi və inkişaf etməsi üçün bundan sonra da bütün tədbirləri görəcəyik.
Buna mühüm sübut odur ki, Bakıda – Azərbaycanın paytaxtında Çin Xalq Respublikasının Azərbaycanda
səfirliyinin daimi binasının tikintisi üçün yer ayrılmışdır və bu gün cənab Li Pen və Çin Xalq Respublikasının
nümayəndə heyətinin üzvləri və biz sizinlə birlikdə bu binanın bünövrəsini qoyduq.
Çin Xalq Respublikasının Azərbaycanda səfirliyinin binasının özülünü qoymağımız Çin ilə Azərbaycan
arasında diplomatik münasibətlər yaradılan zaman qoyulmuş bünövrənin davamıdır. Həmin bünövrə möhkəm
olmuşdur və buna görə də ötən illərdən bəri münasibətlərimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Mən əminəm ki, bu gün əsasını qoyduğumuz bu bünövrə üzərində çox tezliklə Çin Xalq Respublikasının
Azərbaycandakı səfirliyinin binası ucalacaq, o, Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin
genişlənməsinə və möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.
Mən bu gün, bu tarixi gündə Çin xalqına, Çin Xalq Respublikasına, Çin Xalq Respublikasının sədri cənab
Tszyan Tszeminə, Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri cənab Li Penə, bütün çinli
dostlarımıza bir daha səmimi hisslərimi ifadə etmək və Çin Xalq Respublikasına bu ölkənin getdiyi yolda yeniyeni uğurlar arzulamaq istəyirəm.
Cənab Li Pen, sizi bu hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və əmin ola bilərsiniz ki, Çin Xalq
Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin binası və səfirliyin özü əbədi mövcud olacaqdır.
Yaşasın Çin Xalq Respublikası!
Yaşasın Çin-Azərbaycan dostluğu!
Çin Xalq Respublikasının bütün vətəndaşlarına səadət və firavanlıq arzulayıram!
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ ADINDAN ÜMUMÇİN XALQ NÜMAYƏNDƏLƏRİ MƏCLİSİ
DAİMİ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ Lİ PENİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
Bakı, Əyləncə Mərkəzi
23 iyun 2000-ci il
Zati-aliləri, Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri, hörmətli cənab Li Pen!
Hörmətli xanım Li Pen!
Çin Xalq Respublikası nümayəndə heyətinin hörmətli üzvləri!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi salamlayıram. Cənab Li Pen, biz də şadıq, Azərbaycan xalqı da şaddır ki,
siz respublikamıza rəsmi səfərə gəldiniz.
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsi sədrinin və Çin Xalq Respublikası nümayəndə
heyətinin Azərbaycana səfəri tarixi əhəmiyyətli hadisədir. Çin dünyanın böyük ölkəsidir. Çin çox qədim
mədəniyyətə, zəngin tarixə malik ölkədir. Çin xalqı dünya sivilizasiyasına misilsiz dəyərlər vermişdir. İkinci
dünya müharibəsi dövründə və İkinci dünya müharibəsindən sonra Çin xalqının mübarizəsi böyük qələbəyə
gətirib çıxarmış və 1949-cu ildə Çin Xalq Respublikası yaranmışdır. Çin xalqı öz torpağının sahibi, öz taleyinin
sahibi, öz iradəsinin sahibi olmuşdur. Tarixin qısa bir dövrü ərzində – 50 ildə Çin xalqı öz inkişafında böyük yol
keçmişdir. Çinin tarixi keçmişi və Çin Xalq Respublikası dövründə qazanılmış uğurlar Çini dünyada aparıcı,
qabaqcıl ölkələr sırasına çıxarmışdır. Təkcə ona görə yox ki, Çində bir milyarddan artıq əhali var, təkcə ona
görə yox ki, Çin ərazisinə görə ən böyük ölkələrdən biridir, həm də ona görə ki, Çin xalqı tərəqqi yolu ilə,
inkişaf yolu ilə gedir və sosial-iqtisadi inkişafda böyük uğurlara nail olmuşdur.
İkinci dünya müharibəsindən sonra dünyanın xəritəsi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmiş, müstəmləkə sistemi
dağılmış, bir çox müstəqil dövlətlər meydana gəlmişdir və bu dövlətlər inkişafın müxtəlif yolları ilə gedirlər. Çin
xalqı, Çin Xalq Respublikası öz inkişaf yolunu, onun milli mənafelərinə, ənənələrinə və ölkənin bütün
vətəndaşlarının arzusuna uyğun olan yol seçmişdir. Biz Çin xalqının bütün uğurlarına sevinir və hesab edirik ki, Çin
özü üçün seçdiyi yolla, öz inkişafının Çin yolu ilə gedərək daha çox və daha böyük uğurlar qazanacaqdır.
Çin beynəlxalq siyasətdə və dünya həyatında mühüm yer tutur. Çin Xalq Respublikası Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür və bir çox beynəlxalq və regional təşkilatlarda fəal iştirak edir.
Ona görə də Azərbaycanla Çin arasında münasibətlərin bizim üçün son dərəcə böyük əhəmiyyəti var.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra – bu, təxminən 9 il əvvəl olmuşdur – təbii ki, bu
müstəqilliyin dünya ölkələri, Dünya Birliyi tərəfindən tanınmasını gözləyirdi. Çin Xalq Respublikası
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini dünyanın ilk ölkələri sırasında tanıdı, Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan
arasında diplomatik münasibətlər quruldu. Bundan tezliklə sonra Çin Xalq Respublikasının Azərbaycanda səfirliyi və Azərbaycanın Çində səfirliyi fəaliyyət göstərməyə başladı.
O vaxtdan sonra ötən illər ərzində Çin Xalq Respublikası ilə müstəqil Azərbaycan arasında münasibətlər
yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Azərbaycanda biz Çin Xalq Respublikası ilə münasibətlərimizə son dərəcə
böyük əhəmiyyət veririk və bu münasibətlərin həyatın bütün sahələrində və dünya siyasətinin bütün sahələrində
inkişaf etməsi, möhkəmlənməsi üçün bütün tədbirləri görürük və görəcəyik.
Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Tszyan Tszeminin dəvəti ilə 1994-cü ildə Çin Xalq Respublikasına
rəsmi səfərim zamanı bizim çox səmərəli söhbətlərimiz, danışıqlarımız oldu və nəticədə Çin Xalq Respublikası
ilə Azərbaycan arasında mühüm sənədlər imzalandı və bunlar münasibətlərimizin müqavilə-hüquq əsasını
müəyyənləşdirdi. Mən 1994-cü ildə etdiyim səfərimi, Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Tszyan Tszeminlə
görüşləri, söhbətləri, Dövlət Şurasının sədri, indi Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin
sədri cənab Li Penlə və Çinin digər rəhbərləri ilə görüşləri və söhbətləri dərin minnətdarlıq və böyük səmimiyyət hissləri ilə xatırlayıram. 1994-cü ildə bütün nümayəndə heyətimiz əyani şəkildə görüb inandı ki, Çin yüksək
sürətlə inkişaf edir. Çində siyasi, iqtisadi islahatlar uğurla aparılır, Çin xalqının həyat səviyyəsi daim yüksəlir və
bu, parlaq şəkildə sübut edir ki, hər bir xalqın öz inkişaf yolu olmalıdır. Bu baxımdan Çin layiqli nümunə
göstərir.
Biz tarixdən bilirik və özümüz də şahid olmuşuq ki, Çin Xalq Respublikası yarandıqdan sonra Çin
beynəlxalq aləmdə öz yerini tutmaq üçün olduqca çox çətinliklərlə üzləşmişdir. Amma Çin xalqının, Çin Xalq
Respublikası rəhbərliyinin iradəsi uğurları təmin etdi və indi Çin bütün dünyada tanınmış ölkədir.
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Azərbaycan da zəngin və qədim tarixə malikdir. Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyətləri dünya
sivilizasiyasına misilsiz töhfə vermişlər. Amma bir çox yüzilliklər ərzində Azərbaycan xalqının müstəqilliyi,
azadlığı olmamışdır. 1991-ci ilin axırlarında Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqı azadlıq
əldə etdi, öz dövlətçiliyini əldə etdi, Azərbaycan müstəqil ölkə, müstəqil dövlət oldu. Bəzən sual yaranır – necə oldu
ki, Sovetlər İttifaqı kimi belə böyük dövlət, fövqəldövlət birdən hansısa qısa müddət ərzində süquta uğradı? Bu suala
müxtəlif cür cavab vermək olar. Mən, hər halda, vaxtilə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olmuş bir insan kimi, hesab
edirəm ki, bu sualın daha dəqiq cavabını bilirəm.
Sovetlər İttifaqı 1922-ci ildə təşkil edilmişdi və son onilliklərdə 15 müttəfiq respublikadan ibarət idi.
Konstitusiyaya görə, 15 respublikanın hamısı bərabərhüquqlu idi, lakin real həyatda bu hüquq bərabərliyi yox
idi. Sistemin özündə də, Sovetlər İttifaqının, xüsusən 80-ci illərdə–90-cı illərin əvvəlində sovet rəhbərliyinin
əməli fəaliyyətində də bir çox digər nöqsanlar vardı. Bu, Sovetlər İttifaqının dağılmasının səbəblərindən biridir.
Amma səbəblər təkcə bundan ibarət deyildir. Başlıcası budur ki, İkinci dünya müharibəsindən sonra dünyada
baş vermiş ictimai-siyasi proseslər – sosialist düşərgəsinin, sosialist sisteminin yaranmasına gətirib çıxartdı və
sonralar həmin ölkələr arasındakı müxtəlif ziddiyyətlər bu sistemi tədricən deformasiyaya uğratdı, Sovetlər
İttifaqının özündə aparılan və Sovetlər İttifaqında birləşmiş bütün millət və xalqların mənafelərinə cavab verməyən
siyasət Sovetlər İttifaqının parçalanmasına səbəb oldu.
Daim milli azadlığa, müstəqilliyə can atan və öz dövlətçiliyinə nail olmağa çalışan Azərbaycan xalqı, təbii
ki, Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar çox böyük imkanlar qazandı və öz dövlət müstəqilliyini elan etdi.
Bu, Azərbaycan xalqının həyatında görkəmli tarixi hadisədir və dövlət müstəqilliyindən ötən az illər ərzində
xalqımız azadlığın qədir-qiymətini, müstəqilliyin qədir-qiymətini bilmişdir və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
dönməz olmuşdur.
Mən artıq dedim ki, Sovetlər İttifaqının dağılmasının səbəblərindən biri müttəfiq respublikaların hüquqca
bərabər vəziyyətdə olmaması və hökumətin, dövlətin, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının bütün xalqlara,
bütün respublikalara eyni münasibət göstərməməsi idi. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliyi öz həyatında hiss edirdi. 1988-ci ildə, Sovetlər İttifaqının hələ mövcud olduğu və onun üç ildən sonra süquta uğrayacağına çox az
adamın inana biləcəyi dövrdə Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə yarandı. Bu münaqişə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı qanunsuz ərazi iddiaları nəticəsində, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ermənistanın özünə birləşdirməyə cəhd göstərməsi və bununla əlaqədar Azərbaycana qarşı əslində hərbi təcavüzü
nəticəsində başlandı.
Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi bu münaqişəni nizama salmaq iqtidarında olmadı, daha doğrusu, sadəcə olaraq,
bunu istəmədi, bu münaqişədə birtərəfli mövqe, Azərbaycan barəsində ədalətsiz mövqe və bununla yanaşı,
Ermənistan barəsində havadarlıq mövqeyi tutdu. Bu münaqişə indiyədək davam edir. Bu münaqişə nəticəsində
Ermənistana daha çox yardım göstərməyə başladıqlarına və bəzi subyektiv səbəblərə görə Ermənistan silahlı
birləşmələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmişdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox
azərbaycanlı didərgin salınmışdır, onlar 7–8 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində və əksəriyyəti
də çadırlarda yaşayır, böyük çətinliklər çəkirlər.
Beləliklə, beynəlxalq hüququn əsas tələbi – Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatına
daxil olan suveren Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığı pozulmuşdur.
Altı il əvvəl biz bu problemin sülh yolu ilə nizama salınması üçün Ermənistanla atəşkəs haqqında sazişə nail
olduq. Bu məsələ ilə əsasən ATƏT və onun yaratdığı Minsk qrupu məşğul olur. Minsk qrupuna Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa rəhbərlik edirlər. Bu illər ərzində intensiv danışıqlar aparılmış, çoxlu
görüşlər olmuşdur, amma Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi üzündən biz məsələnin həllinə nail ola
bilməmişik. Ermənistan silahlı birləşmələrinin 1992–93-cü illərdə Azərbaycan ərazisini işğal etməsi məsələsi
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında bir neçə dəfə müzakirə olunmuşdur. Biz Çin Xalq
Respublikasına minnətdarıq ki, hər dəfə bu məsələnin müzakirəsi zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü
kimi, Çinin nümayəndəsi Azərbaycanın ədalətli tələblərini dəstəkləmiş və Ermənistan silahlı birləşmələrinin
Azərbaycan ərazisindən qeyd-şərtsiz çıxarılması haqqında Təhlükəsizlik Şurasının bir neçə qətnaməsi və
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bir neçə bəyanatı qəbul edilmişdir. Ancaq təəssüf ki, bu qətnamələr indiyədək
yerinə yetirilməmiş qalır.
Biz XX əsrin sonuna yaxınlaşırıq. XX əsr çox böyük hadisələrlə, həm faciəli hadisələrlə, həm də, təbii ki,
elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı və bəzi digər hadisələrlə zəngindir. Bütün ölkələr ədalətdən, beynəlxalq hüququn
pozulmazlığından və beynəlxalq hüquq prinsiplərindən danışırlar. Amma bir sıra hallarda bu bəyanatlar əslində
əməli işlərlə uyuşmur.
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Respublika yarandıqdan sonra böyük uğurlar qazanan Çin Xalq Respublikası eyni zamanda özünün ərazi
bütövlüyü məsələsinin həlli ilə də məşğul olur. Biz əminik ki, Çin Xalq Respublikası bu məsələni həll
edəcəkdir. Çünki bunu beynəlxalq hüquq prinsipləri tələb edir. Bu prinsiplər isə hamı üçün müqəddəs olmalıdır.
Azərbaycanı ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda ədalətli mübarizəsində daim dəstəklədiklərinə görə Çin
Xalq Respublikasına, onun rəhbərliyinə minnətdarıq. Biz Çini vahid, bütöv bir dövlət kimi tanıyırıq, dünyada
iki Çin yoxdur. Şübhə etmirik ki, Tayvan məsələsi məhz beynəlxalq hüquq əsasında həll ediləcək və Çin öz
ərazi bütövlüyünə tam nail olacaqdır.
Mən bir də ona görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Çin Xalq Respublikası qondarma
"Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın üzdəniraq "parlamentinə" keçirilmiş "seçkilər" haqqında özünün Xarici İşlər
Nazirliyinin simasında bəyanat vermişdir. Bu bəyanat Azərbaycanın ərazi bütövlüyü barəsində Çin Xalq
Respublikasının siyasətinin dəyişməz olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Cənab Li Pen, çox şadam ki, siz mənim dəvətimi və Azərbaycan parlamenti sədrinin dəvətini qəbul edərək
gəlmisiniz və biz bir çox məsələləri sizinlə müzakirə etmək imkanı qazandıq, bütün məsələlər barəsində
baxışlarımızın eyni olduğunu gördük. Mən şadam ki, burada olduğunuz qısa müddətdə siz müstəqil Azərbaycanı
gördünüz, problemlərimizi, qaçqınlarımızı da gördünüz, amma onu da gördünüz ki, Azərbaycan müstəqillik
şəraitində uğurla inkişaf edir. Biz hesab edirik ki, sizin səfəriniz və bütün nümayəndə heyətinizin Azərbaycanda
olması, aparılmış çox faydalı söhbətlər və danışıqlar Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan arasında dostluq
münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə və inkişafına, bütün sahələrdə əməkdaşlığımızın inkişafına mühüm
töhfə olacaqdır.
Xahiş edirəm, mənim atəşin salamımı Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Tszyan Tszeminə və ən xoş
arzularımı bütün Çin xalqına yetirəsiniz. Mən indi artıq sizin də köməyinizlə Çin Xalq Respublikasının sədri
cənab Tszyan Tszeminin Azərbaycana rəsmi səfərini gözləyəcəyəm.
Çin Xalq Respublikasının şərəfinə!
Çin xalqının şərəfinə!
Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Tszyan Tszeminin şərəfinə!
Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi Komitəsinin sədri cənab Li Penin şərəfinə, xanım Li Penin
şərəfinə!
Çin Xalq Respublikası nümayəndə heyətinin bütün üzvlərinin şərəfinə!
Çin–Azərbaycan dostluğu şərəfinə!
Sizin sağlığınıza badə qaldırmağı təklif edirəm!

735

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

XALQ YAZIÇISI ELÇİNİN «AH, PARİS...PARİS...» İKİHİSSƏLİ KOMEDİYASINA
TAMAŞA ETDİKDƏN SONRA AKTYORLARLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı
25 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Axşamınız xeyir olsun. Bu gün təqdim etdiyiniz bu tamaşaya görə hamınızı təbrik
edirəm.
Mənə Elçin məlumat verdi ki, bu tamaşa çoxdandır ki, bizim Milli Dram Teatrının səhnəsində uğurla gedir.
Ancaq təəssüflər olsun ki, mən vaxt tapıb indiyə qədər gələ bilməmişdim. Bu gün mən bu imkanı əldə etdim və
gəlməyimdən, tamaşanı görməyimdən çox da məmnunam. Çünki eşitmişdim, amma bir var ki, eşidəsən, bir də
var ki, özün eşidəsən və görəsən.
Adətən, mənim bu son illərdə Milli Dram Teatrının tamaşalarına gəlməyim çox vaxt bizim keçmiş tariximizə
aid olan əsərlərlə tanışlıqdan ibarət olubdur. Təbiidir ki, mən bütün tamaşalara baxa bilmirəm, imkan yoxdur.
Rusiyanın Mədəniyyət naziri də burada durubdur. Güman edirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan prezidenti,
ümumiyyətlə, teatrı keçmişdə sevdiyi kimi, bu gün də sevir və mən Milli Dram Teatrımızda yetərli qədər
oluram. Hər halda, mən belə hesab edirəm. Əlbəttə, imkan olsa, bundan da çox olmaq olar. Amma yetərli qədər
oluram.
Qeyd etdim ki, son illərdə bizim keçmiş tariximizə aid bir neçə çox uğurlu tamaşa olmuşdur. Həm
klassiklərimizin, həm müasir yazıçılarımızın, şairlərimizin əsərləri tamaşaya qoyulmuşdur. Mən gəlib onlarla
tanış olmuşdum və öz mülahizələrimi, fikirlərimi bildirmişdim. Yəni onlar bu əsrin əvvəlinə, yaxud qədim
əsrlərə aid idi. Ancaq bugünkü tamaşa, bu pyes onlardan fərqlənir. Çünki bu bizim ən yaxın keçmişimizə aiddir.
Məsələn, son dəfə mən "Aydın" tamaşasına baxdım. Bu, Cəfər Cabbarlının bizim əsrin əvvəlindəki o
həyatdan götürdüyü mövzudur və öz fəlsəfəsinə görə, öz fikirlərinə görə bu gün də çox aktualdır.
Elçin bizim çox istedadlı yazıçımızdır, gənc vaxtlarından çox dəyərli əsərlər yazıbdır. Amma son illər o, eyni
zamanda teatr üçün də əsərlər yazıbdır. Deyəsən, keçmişdə bu olmamışdı. Çünki bu məsələ ilə əsasən sənin atan
məşğul olurdu.
E l ç i n: Bəli, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Atan rəhmətlik İlyas Əfəndiyev bu işlərlə çox uğurla məşğul olurdu və çox da gözəl
əsərlər yaratmışdı. Elçin isə daha çox nəsr əsərləri yazırdı və dəyərli əsərlər yaratmışdır. Ona görə də gənc
vaxtlarından – 60–70-ci illərdə gənc yazıçılar, gənc şairlər sırasında idi. Hətta xatirimdədir ki, ilk dəfə Yazıçılar
İttifaqının ən gənc katibi Elçin Əfəndiyev oldu, o seçildi. Amma son zamanlar görürəm ki, o eyni zamanda pyeslər də
yazır və onlar bizim Milli Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulur, uğurla göstərilir. Beləliklə də, bizim teatr həyatı
yaşayır.
Mən fürsətdən istifadə edib onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bizim teatr keçmişdə zəngin olubdur.
Yəni əgər bizim teatrın indi 125 illik tarixi varsa, biz bununla fəxr edə bilərik və mən bunu dəfələrlə demişəm.
Keçmiş dövrlərdə də, yəni əsrin əvvəlində də çox böyük ziyalılarımız gözəl pyeslər yaratmışlar, gözəl səhnə
əsərləri yaratmışlar və bizim teatrı yaşatmışlar, inkişaf etdirmişlər. Sonralar – 20–30–40-cı illərdə və sonrakı
illərdə isə Azərbaycanda teatr çox inkişaf etmişdir. Bütün teatrlar – həm Dram Teatrı, həm Musiqili Komediya
Teatrı, həm Opera və Balet Teatrı – bunların hamısı ilə biz fəxr edə bilərik. Ancaq təəssüflər olsun ki, 1988–
1989-cu illərdə Azərbaycanda daxili sabitliyin pozulması, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz və
ölkəmizin daxilindəki ictimai-siyasi gərginlik həyatda çox ağır bir vəziyyət yaratmışdı. Bunu xatırlayırsınız.
Burada, bu pyesdə söhbət 1991-ci ildən gedir. 1991-ci ildə Azərbaycanda nə vəziyyət var idi, biz hamımız –
siz də, mən də onun şahidiyik. O illərdə Azərbaycan xalqı çox böyük çətinliklərə məruz qalıbdır, böyük itkilər
olubdur, şəhidlər vermişik, qan tökülübdür, müharibə gedibdir. Daxilimizdə də vəziyyət çox mürəkkəb olubdur,
çox gərgin olubdur. Çünki bəzi adamlar, bəzi qruplar, dəstələr bu gün sizin göstərdiyiniz həmin o vəziyyətdən –
xalqın meydana toplaşmasından öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışıblar. Ona görə də meydana
toplaşmağın da bir axırı, müsbət nəticəsi olmamışdır.
1988–1989–1990-cı illərdə xalqın meydanlara toplaşması, küçələrə çıxması – bunlar Azərbaycanın tarixində
çox müsbət səhifələr kimi yaşayacaqdır. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Ancaq buna bəziləri qeyri-obyektiv
qiymət verirlər. Yəni o mənada ki, indi bizim içərimizdə bəzi adamlar var, hesab edirlər ki, onlar xalqı
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qaldırıblar, xalqı meydana çıxarıblar, onlar guya sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparıblar, onlar
Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olublar. İndi tarix artıq göstərir ki, bunlar nəinki yanlış fikirlərdir, hətta cəfəngiyatdır. Azərbaycanda millətin, xalqın küçələrə çıxmasına, meydanlara toplaşmasına əsas səbəb o vaxt –
Ermənistan Azərbaycana təcavüz etdiyi zaman, artıq təcavüz müharibəyə çevrildiyi bir zaman, Sovetlər İttifaqı
mövcud olduğu bir zaman və Sovetlər İttifaqının çox güclü dövləti, güclü hüquq-mühafizə orqanları, güclü
ordusu olduğu bir zaman Sovetlər İttifaqı rəhbərliyinin – indi kimsə, hansı personajsa Qorbaçovun da adını
çəkdi ki, onun başında hansısa ləkə var, ona görə dünya dağıldı – onların ədalətsizliyi, Azərbaycan xalqına qarşı
ədalətsizliyi idi.
İki müttəfiq respublikanın bir-biri ilə münaqişəsi zamanı hökumət, dövlət hər iki müttəfiq respublikaya eyni
gözlə baxmalı idi, eyni münasibət göstərməli idi, ədalət nümayiş etdirməli idi. Bu ədaləti nümayiş
etdirmədiklərinə görə münaqişə genişləndi. Bu ədalətsizliyi görən, hiss edən Azərbaycan xalqı təbiidir ki, belə
vəziyyətə biganə qala bilməzdi. Ona görə də insanların əksəriyyəti öz qəlbinin istəyi ilə küçəyə çıxıb, Azərbaycan xalqına qarşı olan ədalətsizliyə görə sovet hökumətinin, sovet dövlətinin rəhbərliyinə öz etirazını bildirirdi. Bax, bu prosesin mahiyyəti bundan ibarətdir və belə olubdur, axıra qədər də belə olubdur.
Ondan sonra, 1990-cı ilin yanvar ayında yenə Kommunist Partiyasının rəhbərliyinin, sovet hökumətinin
rəhbərliyinin və şəxsən Qorbaçovun tarixi cinayəti baş verdi. Dinc Azərbaycan xalqına qarşı ikinci bir hərbi
təcavüz edildi. Azərbaycana bir hərbi təcavüz Ermənistan vasitəsilə edilmişdi, ikinci hərbi təcavüz isə artıq
bizim respublikamızın, xalqımızın öz dövlətinin öz xalqına etdiyi təcavüz idi.
Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Sovet İttifaqının tarixində, yəni 1920-ci ildən ki, sovet hakimiyyəti
qurulmuşdu, heç vaxt mərkəzi hökumət, mərkəzi dövlət heç bir xalqa qarşı, heç bir respublikaya qarşı bu qədər
təcavüz, bu qədər cinayət etməmişdi. Amma Azərbaycan xalqına qarşı bu cinayəti etdi. Bu, 1990-cı ilin yanvar
hadisələri idi. Təbii ki, bunlar da insanları coşdurdu.
İndi burada yenə deyildi ki, insanlar partiya biletlərini atırdılar. Əlbəttə, atmalı idilər. Partiya biletlərini
yandırdılar. Vaxtilə Azərbaycanın ən böyük kommunisti mən olmuşamsa, mən də o vaxt partiya biletini atdım.
Bunlar hamısı bizim yaxın tariximizdir. Ancaq yenə də deyirəm – bu tarixin bir həqiqət hissəsi var, bir də
onun təhrif olunan hissəsi var. Bəzi adamlar onu təhrif edirlər. Ona görə də belə əsərlərin yaranması lazımdır.
Amma mən bu gün belə anladım ki, Elçinin məqsədi ondan ibarət olubdur ki, ölkənin bu ağır vaxtında, çətin
vaxtında xalqın hamısının birləşib millət haqqında, torpaq haqqında düşünməsinin əvəzinə, bəziləri yenə də
mal-dövlət dalınca gedir və bu, mənəvi əxlaqsızlıqdır. Yəni əsərdə mənəviyyat məsələsinə toxunulur.
Siz bilirsiniz ki, mən əvvəllər – 70-ci illərdə də Azərbaycanın rəhbərliyində olanda həmişə fəaliyyətimin əsas
hissəsi bundan ibarət olmuşdur ki, xalqımızda yüksək mənəviyyat bərqərar olsun. Çünki insan üçün
mənəviyyatdan yüksək heç bir şey ola bilməz: nə mal, nə dövlət, nə pul, nə villa, nə milyon – heç bir şey olmaz.
Bunlar hamısı dünyada gəldi-gedər şeylərdir. İnsanı yüksəldən, insanı insan edən, adamı adam edən və insanı
vətəndaş edən onun mənəviyyatıdır. Ona görə də mən pyesdə bunları gördüm.
Elçin həmin proseslərin bu hissəsini göstərmək istəyibdir, özü də çox məharətlə göstəribdir. Mən buna
baxanda Cəlil Məmmədquluzadənin "Ölülər" əsəri yadıma düşdü. İndi görün, əgər o vaxt bizim xalqımız belə
cahil idisə, Cəlil Məmmədquluzadə "Ölülər" əsərini yazmışdı. O, keçmişə aid idi ki, bir Şeyx Nəsrullah peyda
olubdur, ölüləri qəbirdən qaldırır. Hamı da gəlib Şeyx Nəsrullahı axtarır, onu görmək istəyirlər ki, mənim
bacımı qaldır, atamı dirilt, nə bilim, nənəmi dirilt, filanı dirilt.
Mən bir neçə dəfə demişəm, bu gün burada teatr, incəsənət xadimləri olduğuna görə bir də deyirəm: mən
Cəlil Məmmədquluzadənin "Ölülər" əsərini çox yüksək qiymətləndirirəm. O, tarixi bir əsərdir və heç bir əsərə
bənzər deyil.
Bizim Azərbaycanda teatr sənəti Qərb teatrının təsiri altında yaranıbdır. Qərb teatrının təsirini biz Rusiya
teatrının təsirindən götürmüşük. Məsələn, biz Şekspirdən də götürmüşük, Şillerdən də götürmüşük. Amma biz
eyni zamanda Rusiyanın teatrından çox şey götürmüşük. Biz Şekspiri də birbaşa götürməmişik. İndi bu gün
burada "Romeo və Cülyetta"nın adını çəkdilər. Şekspirin əsərləri çoxdur. Ancaq o illər Azərbaycanda ən
populyar olanı "Hamlet" idi, "Otello" idi, "Kral Lir" idi və başqaları idi. Amma biz onları yenə də Rusiya
ədəbiyyatından götürmüşük. Çünki rus ədəbiyyatçıları, məsələn, Şekspiri və başqalarını rus dilinə tərcümə
ediblər, biz də onları rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə etdik və teatrımızı yüksəltdik.
Mən bütün bunları – Qərb ədəbiyyatını da, Rusiya ədəbiyyatını da, Azərbaycan ədəbiyyatını da həmişə
layiqli qiymətləndirmişəm. Yəni mən bu teatr ədəbiyyatını deyirəm, teatr sənətini deyirəm. Hərəsinin öz yeri
var. Bir-birinin təsiri altında olduğuna görə bir-birinə bənzərliyi də var. Ancaq Cəlil Məmmədquluzadənin
"Ölülər" əsəri həm mövzuya görə, həm də onun fəlsəfəsinə görə heç bir əsərə bənzər əsər deyildir.
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Mən indi niyə bunu xatırlayıram? Çünki o vaxtlar – bizim xalqımızın geridə qaldığı vaxt yalançı bir Şeyx
Nəsrullah meydana çıxdı və bütün şəhər də qalxdı ki, "bu Şeyx Nəsrullah bizim qohum-əqrəbamızı
dirildəcəkdir". Cəlil Məmmədquluzadə də bunu əsərində çox məharətlə göstərdi. Yəni onun qarşısına kefli
İsgəndər obrazını gətirdi. Kefli İsgəndər də öz monoloqları ilə onların hamısını başa saldı ki, o gəlib sənin
qardaşını dirildəcək və qardaşın da gəlib sənin başını əzəcəkdir. Çünki qardaşın öləndən sonra sən onun arvadını
almısan. Atanı dirildəcək və atan da gəlib sənə deyəcəkdir ki, oğlum, sən nə üçün bu işi etmisən? Ondan sonra
bunların ağıllarına gəldi və onlar qaçdılar ki, yox, daha bizə Şeyx Nəsrullah lazım deyil.
Mən bu əsərə baxanda bir az həmin o mövzu yadıma düşür ki, indi görün, Azərbaycan belə ağır, çətin
vəziyyətdədir – Ermənistan hücum edibdir, ölkə dağılır, iqtisadiyyat dağılır, insanların həyatı dağılır – Şeyx
Nəsrullah kimi, Parisdən bura bir milyonçu gəlib, hamı, ət kombinatının müdiri də istəyir Parisə getsin, o
partokrat da, yəni o obrazı ifa edən Yaşar Nuriyev də istəyir Parisə getsin, yaxud rus aktyoru da istəyir Parisə
getsin. Hamısı həyatın bütün məsələlərini qoyub, yenə də öz şəxsi məsələləri barədə düşünür. Amma şəxsi
məsələ də deyil, yəni burada mənəviyyat məsələsidir. O vaxt bizim xalqımız bir tərəfdən, həqiqətən öz
mənliyini göstəribdir, amma ikinci tərəfdən də, nə qədər mənəviyyatsızlıq olubdur, nə qədər qüsurlar olubdur.
Bunun da bir səhnəsini burada Elçin göstəribdir. Mən düz başa düşmüşəm?
E l ç i n: Tamamilə doğru deyirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düz başa düşmüşəm. Ona görə hesab edirəm ki, pyes dəyərlidir. Yəni bu 1991-ci il
bizim yaxın keçmişimizdir. Təbiidir ki, bu pyes 1991-ci ildəki hadisələrin hamısını əhatə edə bilməz, onun bir
hissəsini əhatə edir və məni də sevindirən odur ki, burada bütün pyes mənəviyyat üzərində qurulubdur. Pyes
əvvəldən axıra qədər bu mənəviyyatsız adamları ifşa edir. Bu ifşa ilə bu pyes bizim xalqımıza, millətimizə,
vətəndaşlarımıza göstərir ki, belə olmayın, bu ət kombinatının müdiri kimi olmayın, Yaşar Nuriyev kimi yox, o
partokrat kimi olmayın, yaxud o birisi kimi olmayın. Təmiz olun, pak olun, yüksək mənəviyyata malik olun.
Başa düşürsünüz? Mən bunu belə anlayıram.
E l ç i n: Tamamilə doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunun da faydası bax, bundadır. İndi bizim tamaşaçılarımız üçün, cəmiyyətimiz
üçün, xalqımız üçün bunun faydası bundadır. Ona görə mən bu əsəri çox dəyərli hesab edirəm və buna görə də
səni – Elçini təbrik edirəm. Yaxşı ki, sən belə əsərlər yaratmağa başlamısan.
Ancaq təbiidir ki, əsər kağız üzərində yazılır. Əgər yazan özü bunu səhnəyə qoya bilsəydi, bu başqa cür ola
bilərdi. Amma heç bir yazan adam bunu səhnə ustaları, sənətkarlar, yəni rejissorlar, aktyorlar, tamaşanı yaradan
başqaları kimi edə bilməz. Burada müəllifin xidməti böyükdür, amma sizin xidmətiniz ondan az deyil. Çünki
müəllifin fikirlərini siz səhnədə onun istədiyi kimi, bəlkə heç onun düşünmədiyi kimi, ondan da artıq ifa
etmisiniz. Ona görə də gözəl bir əsər meydana çıxıbdır.
E l ç i n : Tamaşanın rejissoru Azərpaşa Nemətovdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, yeni rejissor deyil.
E l ç i n : Bəli, bu bizim görkəmli rejissordur. Yəqin atasını da xatırlayırsınız. Zəfər Nemətovun oğludur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Zəfər Nemətovun oğludur. Zəfər Nemətov uzun illər bizim Gənc Tamaşaçılar
Teatrının rejissoru olubdur.
E l ç i n: Bəli, Azərpaşa müəllim onun oğludur. Uzun müddətdir rejissorluq edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, çox gözəl. Tərtibatı da yaxşıdır. Burada bizim Milli Dram Teatrının
ulduzları Səyavuşdur, Yaşardır, Duxovnayadır – hamısını görürəm. Duxovnaya bu teatra gəlib və onu daha da
gözəlləşdiribdir. Adı yadımdan çıxıbdır.
E l ç i n : Lyudmila.
H e y d ə r Ə l i y e v: Lyudmila, bağışla, sənin adını unutmuşam.
L y u d m i l a D u x o v n a y a: Cənab Prezident, olan şeydir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən ki, mənim sənə nə qədər yaxşı münasibətim var. Onun tamaşada iştirakı da
yaxşı bir üsuldur.
E l ç i n: Cənab Prezident, ilk dəfədir ki, belə üsuldan istifadə edilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu indiki vaxtda yaxşı üsuldur. Birincisi, mən bu pyesdə hansı mənanı görürəm
– yəni burada əxlaqsızlığı azərbaycanlılarla yanaşı, ruslar da ediblər – bəlkə sən belə fikirləşməmisən, mən bunu
belə başa düşmüşəm. İkincisi, əlbəttə, bu bütün pyesə özünəməxsus bir kolorit verir. Bizim Azərbaycan
cəmiyyəti, Bakı əhalisi rus dilini gözəl bildiyinə görə səhnədəki bu sintez çox normal qəbul olunur. Mənə elə
gəlir ki, buna nadir hallarda rast gəlmək olar. Amma siz bunu etmisiniz.
Bu xanımın adı həmişə yadımdan çıxır.
E l ç i n: Kübra xanım Əliyeva.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Kübra xanım bizim çox istedadlı aktyorumuzdur.
S ə y a v u ş A s l a n: Cənab Prezident, şişman aktyordur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən ondan da çox şişmansan.
K ü b r a Ə l i y e v a: Cənab Prezident, İhsan Doğramacı Bakıda qonağımız olanda biz orada səhnəcik
oynamışıq. Orada Səyavuş mənə "şişman" adını qoydu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma onlar "şişmanı" pis mənada demirlər. Biz deyirik "kök", onlar deyirlər
"şişman". Amma bəzən bunu mənfi mənada başa düşürlər. Səyavuş, bilirsən, gözəlliyin müxtəlif formaları var.
Bəzən o şişman gözəllik kimlərəsə o biri gözəllikdən daha da çox xoş gəlir. Yəqin ki, sən bunu bilərsən. Sən
şişman olduğun kimi, qeyri-şişman arvadlara meyl qoymazsan. Bilmirəm, sənin xanımın nə təhərdir. Bəlkə belə
deyil, ancaq elə görürəm ki, həmişə bir yerdə çıxış edirsiniz.
Görürəm, burada gənc aktyorlar da var. Mən Eldənizi süpürgəçi rolunu ifa edəndə tanımadım.
E l ç i n: Cənab Prezident, mən də bura gələndə onu qrimləndiyinə görə tanımadım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Çünki bilirdim ki, o bir müddət teatrdan ayrılmışdı. İndi teatra gəlibdir. Bu çox
gözəl bir hadisədir. Çünki bu da çox istedadlı aktyordur. O illərdə – 60–70-ci illərdə bizim parlaq bir
aktyorumuz idi. Bir neçə əsərdə, xüsusən Rüstəm İbrahimbəyovun «Bir Cənub şəhərində» filmində – Eldar
Quliyevlə birlikdə yaratmışdılar – çox gözəl rol oynadı. Ondan sonra da məşhurlaşdı. İndi yaxşı ki, yenə də
teatrdadır. Onları bəzən kinoklublarda görürəm. Səyavuş da, Yaşar da, Eldəniz də orada olurlar.
Çox sevindirici haldır ki, gənc kadrlar var, gənc aktyorlar, aktrisalar var. Onlar da hamısı sevindiricidir.
E l ç i n: Cənab Prezident, Əhməd rolunda Telman Adıgözəlov çıxış edirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən, onun burada rolu çox xırda idi. O sadəcə bir mərkəzdir. Amma
ümumiyyətlə, o çox istedadlı aktyordur. Mən həmişə onu istedadlı aktyor kimi görürəm. Elə bəzən o
kinoklublarda aparıcı rolunu oynayır. O da bu teatrın aktyorudur, burada işləyir?
E l ç i n: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada onun rolu belə idi ki, gəlib bir-iki söz deyib gedirdi. Ancaq bunları çox gözəl
göstərirdi. İndi bunların hamısını sadalamaq mənim üçün çətindir.
E l ç i n : Eynşteyn rolunu isə aktyor Cəfər Namiq Kamal oynayırdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: O elə qrim etmişdi, elə hərəkət edirdi ki, mən ona Eynşteyn deyə bilmərəm. Orada
Eynşteyn idi. Amma burada... çox gözəl oynadınız. Lenini də oynayan çox gözəl oynadı. Amma mən elə
bilirdim ki, bu da rusdur. Deməli, bu, azərbaycanlı imiş.
E l ç i n: Əməkdar artist Elxan Ağahüseynoğludur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu tanıyıram. Bu da teatrın görkəmli aktyorlarından biridir. Axı mən 60–70ci illərdə bu teatra çox gəlirdim. Mən onu bir çox rollarda görmüşəm.
Bir sözlə, hamınız çox gözəl bir ansambl yaratdınız, yaxşı bir tamaşa göstərdiniz. İndiyə qədər çox
göstərmisiniz. Elçin mənə deyir ki, bizim vətəndaşlarımız teatra çox böyük həvəslə gəlirlər. İndi mən də onların
sırasına qatıldım, gəldim, gördüm. Hamınızı təbrik edirəm və sizə, bizim Milli Dram Teatrının bütün kollektivinə
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
«Ah, Paris...Paris...» əsərinin müəllifi, xalq yazıçısı E l ç i n dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevə müraciət
etdi:
Cənab Prezident, mən istəyirəm bütün yaradıcı heyətin adından Sizə çox dərin təşəkkürümüzü və
minnətdarlığımızı bildirim. Bu gün yenə bu teatra gəlmisiniz, bu tamaşaya baxmısınız və bu tamaşa haqqında
fikirlərinizi, bir müəllif kimi deyim ki, çox dəqiq fikirlərinizi ifadə etdiniz. Bizim bütün görkəmli aktyorların –
Eldənizin, Yaşarın, Elxanın, Lyudmila xanımın, Hacının, Telmanın, Səyavuşun, Kübra xanımın və başqa aktyorların
haqqında çox dəyərli fikirlərinizi dediniz.
Cənab Prezident, tarixin gedişi belə gətirib ki, bu teatrın, Azərbaycan teatrının son 30 ildəki tarixi bir çox
cəhətdən bilavasitə Sizin adınızla bağlıdır. Yəni 1970-ci ildən götürürəm, ondan əvvəl də Siz həmişə teatrla
maraqlanan adam olmusunuz. Mən bunu bilirəm və bizim dostlar, sənətkarlar – hamısı yaxşı bilir. Bu son 30
ildə Siz bu teatrın ən yaxın adamlarından biri, bəlkə də birincisi olmusunuz.
Siz bayaq İlyas Əfəndiyevin adını çəkdiniz. Mən bunu deməyi özümə borc bilirəm ki, İlyas Əfəndiyevin bu
teatrda 19 pyesi tamaşaya qoyulubdur. Bu doğrudan da dünya teatr tarixində nadir hadisələrdən biridir. Bunu
deməyi lazım bilirəm. Çünki bu həqiqətdir. İlyas Əfəndiyev bu teatra nə dərəcədə bağlı idisə, o, teatrı fikirləşəndə, teatr haqqında düşünəndə həmişə Sizi nümunə göstərirdi – bu, dəfələrlə mənim gözümün qabağında olan
hadisədir, faktdır – yəni daxilən teatral insan olmağınızı, Azərbaycan teatrı ilə əlaqədar fəaliyyətinizi,
Azərbaycan teatrının çox görkəmli xadimləri ilə ünsiyyətinizi nümunə göstərirdi. Siz o vaxtlar Azərbaycan
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teatrının 100 illiyini elə yüksək səviyyədə keçirdiniz ki, heç bir ölkədə, heç bir keçmiş respublikada birinci katib
teatrın 100 illiyi barədə məruzə etməzdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1973-cü ildə. 27 il bundan öncə.
E l ç i n: Mənim indiki kimi yadımdadır. Siz onda – 1973-cü ildə, düz 27 il bundan əvvəl, Azərbaycan
teatrının 100 illiyi ilə əlaqədar məruzə etdiniz. Orası da çox rəmzidir ki, 27 ildən sonra Azərbaycan dünyəvi
peşəkar teatrının 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncamı da Siz imzalamısınız.
Bu teatrda çalışan insanların hamısının doğrudan da – həqiqət bundan ibarətdir ki, – Sizə böyük məhəbbəti
var. Siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, indiki zamanda mədəniyyətin bir çox problemləri – mədəniyyət
xadimlərinin məişət problemi və başqa problemlər vardır. Amma bunun kontekstində Sizin teatra bu dərəcədə
diqqətiniz, gəlməyiniz, elə bilirəm ki, çox ciddi bir stimul yaradır. Sadəcə, o faktın özünü demək istəyirəm ki,
son yeddi illik tarixdə Azərbaycan teatrı bağlı oldu, təmirə dayandı. Təsəvvür edin ki, o zaman həm bu teatr,
həm də Gənc Tamaşaçılar Teatrı yox idi. Faktiki olaraq, Bakıda Azərbaycan dilində iki dram teatrı var və bunların da hər ikisi işləmirdi. Azərbaycanın paytaxtı teatrsız idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Musiqili Komediya Teatrı da yox idi. O da dağılmışdı.
E l ç i n: Bəli, o da dağılmışdı. Mən dram ilə əlaqədar deyirəm. Bu da Sizin adınızla bağlı oldu – mən bu işin
şahidiyəm, müşahidəçisiyəm ki, bilavasitə Sizin təşəbbüsünüzlə bu teatr təmir olundu və fəaliyyətə başladı.
Mən bu teatrın yaradıcı kollektivinin adından deyirəm, çünki bunlar hamısı mənim dostlarım, qardaşlarım,
bacılarımdır – bunlar hamısı doğrudan da Sizi çox sevirlər.
Cənab Prezident, gizlətmirəm, biz Sizin teatra gəlib bu tamaşaya baxmağınızı çox gözləyirdik. İstəyirdik
gəlib bu tamaşaya baxasınız, biləsiniz. Siz bu tamaşanı elə təhlil etdiniz ki, artıq söz deməyə ehtiyac yoxdur.
Amma Sizin dediyiniz sözün o cəhətini təkrar etmək istəyirəm ki, buradakı satiranın, acı gülüşün arxasında,
Sizin dediyiniz kimi, xalqa məhəbbət, bağlılıq, istək dayanıb ki, nə üçün siz bu vəziyyətdəsiniz, bu gündəsiniz.
Bu təkcə mənim fikrim yox, bizim aktyorlarımızın, yaradıcı kollektivin hamısının fikri və fəaliyyətidir.
Cənab Prezident, Sizə deyim ki, bu komediyadan sonra iki komediyam da yarandı və demək olar ki, onlar da
eyni rejissor, kollektiv tərəfindən tamaşaya qoyulubdur. Burada Azərbaycan teatrı rəhbərliyinin fəaliyyətini
xüsusi qiymətləndirmək istəyirəm. Özü də yalnız bizim tamaşalarla əlaqədar yox, son vaxtlar Sizin gəlib
baxdığınız tamaşalarla Azərbaycan teatrında doğrudan bir dirçəliş vardır. Azərbaycan teatrının rəhbərliyi,
Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi bu teatrla əlaqədar çox ciddi fəaliyyət göstərirlər. Şübhəsiz ki, bunların
başında, üstündə Siz durursunuz. Sizə bir daha dərin təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Arzu edirik ki,
Azərbaycan teatrının 125 illiyi Sizin istədiyiniz bir səviyyədə keçsin, bizim bu gözəl sənətkarlarımızın
hamısının ürəyincə olsun. Allah qoysa, ondan sonra da Azərbaycan teatrının 130, 140 illiyi gəlir və s.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamısını bir yerdə keçirəcəyik.
Onu deyə bilərəm ki, hər şey müqayisə ilə qiymətləndirilir. MDB dövlətləri içərisində son illər
Azərbaycanda incəsənətin, mədəniyyətin yaşaması, inkişaf etməsi kimi, başqa heç bir yerdə belə şey yoxdur.
E l ç i n: Çox sağ olun, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, güman edirəm, şəkil çəkdirmək istəyirsiniz.
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SİLAHLI QÜVVƏLƏR GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
26 iyun 2000-ci il
Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar!
Müstəqil Azərbaycanın silahlı qüvvələrində xidmət edən övladlarımız!
Sizin hamınızı Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə, Azərbaycanda silahlı qüvvələr
yaranmasının 82-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və Azərbaycan Ordusuna yeni-yeni uğurlar
arzulayıram.
Bu bayram münasibətilə mən Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə təbrik məktubu göndərmişəm. Məktub
mətbuatda dərc olunubdur, sizə məlumdur. Ancaq bu gün, bir neçə saat bundan öncə mən qərar qəbul etdim ki,
sizin bu mərasimdə iştirak edim və göndərdiyim məktubdan əlavə bəzi fikirlərimi sizə deyim, ən əsası isə - bu
bayram günü sizinlə və sizin simanızda Azərbaycanın bütün silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti ilə bir yerdə olum.
Müdafiə naziri Səfər Əbiyev bu bayram münasibətilə məruzəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
yaranma tarixi və keçdiyi yol haqqında, bugünkü vəziyyəti barədə ətraflı məlumat verdi.
1918-ci ildə yenicə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti iyun ayının 26-da ölkənin Milli Ordusunun,
silahlı qüvvələrinin yaradılması haqqında qərar qəbul etmiş, silahlı qüvvələr yaranmış və Xalq Cümhuriyyətinin
fəaliyyəti dövründə xalqımıza, millətimizə öz xidmətlərini göstərmişdir. Ondan sonrakı dövrdə Azərbaycan
Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuşdur. Ancaq azərbaycanlılar ordu xidmətindən ayrı düşməmiş, Sovetlər
İttifaqının vətəndaşı kimi hər bir gənc orduya səfərbər edilmiş, orduda xidmət etmiş, vətəndaşlıq borcunu yerinə
yetirmiş, gənclərimizin bir hissəsi isə özlərini bu peşəyə həsr etmiş, ali məktəblərdə oxumuş, müxtəlif hərbi
hissələrdə xidmət etmiş, yüksək rütbələrə çatmışlar. Ən əsası odur ki, İkinci Dünya müharibəsində, Böyük
Vətən müharibəsində alman faşizminə qarşı döyüşlərdə Azərbaycan oğulları, xalqımızın övladları,
azərbaycanlılar da döyüşmüş, vuruşmuş, alman faşizmi üzərində qələbəyə öz payını vermişlər.
O dövrdə az da olsa azərbaycanlı zabitlər müxtəlif ordu hissələrində xidmət etmiş, İkinci Dünya
müharibəsində Azərbaycan övladlarının böyük bir hissəsi misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş və ən yüksək
mükafatlara layiq olmuş, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı kimi yüksək ad almışlar. Həmin illər azərbaycanlı zabitlər öz
şücaətlərinə, qəhrəmanlıqlarına görə rütbəcə də ucalmışlar, yüksək zabit rütbələri almışlar, general rütbəsinə
çatmışlar: general Həzi Aslanov, general Əbilov, general Akim Abbasov və digər generallar... Onlar
Azərbaycan oğlunun nəyə qadir olduğunu göstərmişlər. Biz bunları unuda bilmərik, bu dövrü də xalqımızın
hərbi xidmətində heç vaxt boşluq dövrü hesab edə bilmərik.
Bu gün müstəqil Azərbaycanın milli ordusunun, silahlı qüvvələrinin zabit heyətinin əksəriyyəti o dövrdə
müxtəlif hərbi hissələrdə xidmət etmiş, ali hərbi məktəblərdə təhsil almış, təcrübə toplamış zabitlərdir,
generallardır.
Doğrudur, İkinci Dünya müharibəsindən sonra sovet hökuməti, onun rəhbərliyi bu barədə müəyyən qədər
ayrı-seçkiliyə yol vermişdir. İkinci Dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi zamanı alman ordusu sürətlə
irəlilədiyinə görə, Sovet İttifaqının vəziyyəti ağır olduğu zaman milli diviziyalar, o cümlədən Azərbaycan milli
diviziyaları da yarandı. Bu milli diviziyaların əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Onların əksəriyyəti
Azərbaycanda formalaşmışdı, buradan cəbhəyə getmişdi. Bu milli diviziyalarda azərbaycanlılar qısa bir
müddətdə hərbi peşə sahəsində nəyə qabil və qadir olduqlarını göstərmişlər. Ancaq İkinci Dünya müharibəsi
qurtardıqdan sonra bu milli diviziyalar dağıdılmış, ona görə də zabitlərin bir qismi öz xidmətini başa çatdırdığı
üçün ordudan getmiş, ikinci tərəfdən isə belə bir vəziyyəti görən Azərbaycan gənclərində hərbi xidmətə həvəs,
maraq azalmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, azərbaycanlılar sovet ordusunda yenə də xidmət etmişlər. İndi
Azərbaycanda çox az insan, gənc tapa bilərsiniz ki, o, 18 yaşına çatdıqda və ondan sonra gedib haradasa öz
əsgərlik, vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməmiş olsun.
O vaxt əsgərlik üç il idi, hərbi donanmada xidmət müddəti dörd il idi. Demək, hər bir azərbaycanlı gənc
orduda xidmət edirdi, silahın, ordunun, orduda xidmət etməyin nə demək olduğunu bilirdi. Bunlar bizim üçün o
vaxt da faydalı olubdur, bu gün də faydalıdır. O vaxt bunlar ona görə faydalı idi ki, biz Sovetlər İttifaqının
tərkibində olarkən göstərməli idik ki, azərbaycanlılar hər bir peşəyə sahib ola bilər, hər bir sahədə uğurla çalışa
bilərlər. O cümlədən hərbi peşədə də, orduda da. Ancaq eyni zamanda, məlumdur ki, müəyyən məhdudiyyətlər
olmuşdur. Əgər həmin dövrdə biz ildə 60 min gənci səfərbər edib sovet ordusuna göndərirdiksə, onların çox az
bir qismi sonra hərbi məktəblərə gedirdi, zabit olurdu, orduda xidmət edirdi. Ancaq, yenə deyirəm, orduda
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xidmət müsbət xarakter daşıyır. Yəni indi bizim əhalimizin böyük bir hissəsi ordu sınağından çıxıbdır. Fərqi
yoxdur - o, sovet ordusu olubdur, yaxud da indi bizim müstəqil Azərbaycanın ordusu olubdur.
O vaxt əsgəri xidmət edib bu gün Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə işləyən vətəndaşlarımız hərbi
qulluqda olarkən bu gün orduya çağırılmış 18 yaşlı əsgərlər hələ dünyaya gəlməmişdilər. Ona görə də bunların
hamısının əhəmiyyəti vardır, heç birini unutmaq lazım deyildir. Ancaq qeyd edirəm ki, o vaxt - 40-cı illər
qurtardıqdan sonra, 50-ci illərin əvvəllərində sovet hökumətinin siyasətində əyintilər, ayrı-seçkilik oldu, milli
diviziyaları dağıtdılar. Hər bir millətin nümayəndələrinin ali hərbi məktəblərə daxil olmasına da bərabər
hüquqlu imkan yox idi. Qeyd etdim ki, bir tərəfdən bizim gənclər həmin o ədalətsizliyə görə həvəsdən
düşmüşdülər, digər tərəfdən də onların ali hərbi məktəblərə qəbul olunması üçün müəyyən maneələr, çətinliklər
yaranmışdı.
Məhz bu zaman, 70-ci illərdə biz Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbi yaratdıq. Indi hamı görür ki, o vaxtdan 29 il keçir, - bunun nə qədər əhəmiyyəti vardır. Biz onun vasitəsilə və ondan əlavə, 70-ci illərdə hər il
Sovetlər İttifaqının ali hərbi məktəblərinə güzəştli şərtlərlə 700-800 gənc göndərirdik. Çünki bəziləri rus dilini o
qədər yaxşı bilmədiklərinə görə onların müsabiqədən keçib qəbul olunması çətin idi. Bunu biz bir tərəfdən
Cəmşid Naxçıvanski adına məktəb vasitəsilə edirdik, ikinci tərəfdən isə gənclərimizi hazırlamaq yolu ilə həyata
keçirirdik.
Xatirimdədir, 1970-ci və yaxud 1971-ci il idi. Bakıda iki ali hərbi məktəb var idi: biri Ümumqoşun Ali
Hərbi Məktəbi, digəri də Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. Mən maraqlandım, - burada nə qədər adam oxuyur,
buraya ildə nə qədər kursant qəbul olunur? Məlum oldu ki, bu məktəblərin hər birinə ildə 350 nəfər qəbul edilir.
Bəs nə qədər azərbaycanlı qəbul olunurdu? Yoxladığım zaman aşkar oldu ki, Ümumqoşun Ali Hərbi Məktəbinə
25 nəfər, Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinə isə bir nəfər azərbaycanlı qəbul edilmişdir. Niyə belə olsun? Bu
məktəblər Azərbaycanda, bizim ölkədə, Bakıdadır, biz bunlara qayğı göstəririk. Amma Sovetlər İttifaqının
müxtəlif yerlərindən, xüsusilə Rusiyadan, Ukraynadan, başqa yerlərdən, hətta Ermənistandan da, Gürcüstandan
da buraya gəlirlər, qəbul olunurlar.
Biz bu vəziyyəti də dəyişdirdik. Xatirimdədir, Ümumqoşun Ali Hərbi Məktəbinə qəbulu mən o yerə
gətirib çıxardım ki, Moskvada narahat olmağa başladılar. Çünki elə vəziyyət yaratdım ki, oraya bir neçə il
təxminən 50 faizdən çox azərbaycanlı qəbul edilirdi. Bu da Moskvada müəyyən narahatlığa səbəb oldu.
Bu barədə çox danışmaq olar. Bununla mən nə demək istəyirəm? Mən demək istəyirəm ki, Silahlı
Qüvvələrin 82 illik tarixi üç mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ xalq cümhuriyyətinin, müstəqil Azərbaycanın
Silahlı Qüvvələrinin yaranması və onun yaşadığı dövrdür. İkinci mərhələ Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz
dövrdür. O dövrün qiyməti verilibdir. Ancaq insanlar yaşayıb, inkişaf edib, elm öyrənib, savad alıb və hərbi
qulluqda da xidmət ediblər.
İndi buradakı generalları, yüksək rütbəli zabitləri götürün. Hamınız həmin ali hərbi məktəblərdə
oxumusunuz, orada təhsil almısınız. Əgər o məktəblər olmasaydı, indi necə olardı? Deməli, həmin dövrü
unutmaq lazım deyil, qiymətləndirmək lazımdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman ölkəmizin müstəqilliyini təmin etmək üçün və bu
müstəqil dövlətdə ordu yaratmaq üçün yetərli qədər zabit kadrları var idi. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman, hətta ondan bir az əvvəl də - artıq Ermənistan Azərbaycana təcavüz
etdiyinə görə müharibə getdiyi zaman - Azərbaycanda yaranmış bu zabit potensialından istifadə etmədilər və
ermənilərin təcavüzünü ancaq yerli, ayrı-ayrı özünümüdafiə qüvvələri vasitəsilə dayandırmağa çalışdılar.
Təbiidir ki, onlar da lazım idi. Torpağı hər kəs, hər bir vətəndaş, hər bir azərbaycanlı müdafiə etməlidir.
Ancaq bir var ki, əlinə silah alıb vuruşan adam torpağını müdafiə etmək istəyir, şəhid olmağa hazırdır, amma
silahdan istifadə etməyi, hərbi işi, hərbi peşəni bilmir, onun komandiri yoxdur, ona yol göstərən yoxdur. İkinci
tərəfdən, o da ola bilərdi ki, Azərbaycanın həmin vətənpərvər övladlarını səfərbər edərək yaranmış milli zabit
kadrları potensialından səmərəli istifadə edib, hərbi hissələrin komandirlərini onlardan təyin edib, beləliklə də
tezliklə müstəqil Azərbaycanın Milli Ordusu yaradılaydı. Əgər belə olsaydı, Azərbaycan bu məğlubiyyətlərlə
rastlaşmazdı və ölkəmizin torpaqları işğal edilməzdi.
Mən bunu iki gün bundan öncə Moskvada, Rusiyada yaşayan Azərbaycan icmaları nümayəndələrinin
qarşısında çıxış edərkən demişdim və bu gün də deyirəm: Azərbaycan milləti aciz millət deyildir. Azərbaycan
gənci erməni gəncindən aciz deyil, gücsüz, cəsarətsiz deyil, əksinə, azərbaycanlılar daha cəsarətlidirlər, daha
qüdrətli, güclü və rəşadətlidirlər. Ancaq bu insanı, gənci müharibə etməyə, silahdan istifadə etməyə öyrətmək
lazımdır. Müharibə etmək sadəcə, oradan-buradan atəş açmaq deyildir.
Siz zabitlər yaxşı bilirsiniz ki, ali hərbi məktəb nədir. Ali hərbi məktəb təhsil verir. Bu təhsilin də əsası
odur ki, müdafiəni nə cür qurmaq, hücumu nə cür aparmaq və hansı üsullardan, hansı vasitələrdən istifadə
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etmək lazımdır ki, həm müharibəni uğurlu həyata keçirəsən, həm yaxşı müdafiə olunasan, həm də yaxşı hücum
edə biləsən. Başqa elmlər kimi, bu da elmdir. Bu elmi də zabitlər hazırlayan hərbi məktəblərdə hərbi peşəyə
yiyələnmək istəyən insanlara öyrədirlər. O vaxtlar da öyrətmişlər. Bax, burada böyük bir cinayət olubdur.
Azərbaycan xalqına böyük bir xəyanət olubdur ki, o imkanlardan istifadə edilməyibdir. Buna görə də
Azərbaycan hələ müstəqilliyini əldə etməmişdən, Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən döyüşlərdə
məğlubiyyətə uğrayırdı. Sovetlər İttifaqının tərkibində Ermənistan silahlı qüvvələri, - ermənilərin hələ o vaxt
mütəşəkkil silahlı qüvvələri yox idi, - gəldilər, Dağlıq Qarabağı tamamilə işğal etdilər və azərbaycanlıları
oradan çıxardılar.
Bəli, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini hələ təzəcə əldə etmişdi ki, 1992-ci ilin may ayında Şuşa və Laçın
işğal olundu. Sonra - 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal olundu. Hərbi mütəxəssis kimi, yəqin ki, siz bunu
hamıdan yaxşı bilirsiniz - Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən müharibədə bu üç
strateji rayonun işğal olunması ermənilərə çox böyük üstünlüklər verdi. Təsadüfi deyil ki, indi Dağlıq Qarabağ,
ümumiyyətlə, ermənilər Şuşanın işğalını özlərinin qələbə günü elan ediblər. Bəli, çünki Şuşanın işğalı ilə bütün
başqa uğursuzluqlar artıq bir-birinin ardınca davam etdi. Yenə də bunun səbəbi əsgərdə deyil, hətta zabitdə də,
komandirdə də deyildir. Bunun səbəbi nəinki ordunu lazımi səviyyədə təşkil etməmiş, silahlı qüvvələri bir yerə
toplamamış insanlardadır, rəhbərlərdədir, həm də ayrı-ayrı şəxsi məqsədlər güdərək qəsdən hər cür xəyanət
yolları tutmuş adamlardadır.
Bunlar da dünyaya yenicə gəlmiş körpəyə bənzəyən, yaranmaqda olan Azərbaycan Ordusuna böyük
zərbələr vurmuşdur.
Mən bu cəhətə daha çox fikir verirəm ki, siz bütün bunları biləsiniz, heç vaxt unutmayasınız. Eyni
zamanda, - burada da deyildi, - mən bunu qeyd edirəm ki, keçmiş illərdə bütün çətinliklərə, Sovetlər
İttifaqındakı məhdudiyyətlərə baxmayaraq, Azərbaycan gənclərindən, azərbaycanlılardan yetərli qədər zabit
kadrları hazırlanmışdır. Bunların çoxu indi də ordumuzda rəhbər vəzifədədirlər. Bu, o zaman bizim bu
günümüz, müstəqilliyimiz üçün etdiyimiz xidmətlərdir.
Bu da həqiqətdir ki, doğrudan da Azərbaycanda ordunun təşəkkül tapması 1993-cü il noyabr ayının 2-dən
başlandı. Ondan sonra aparılan hərbi əməliyyatlar bunu göstərdi. Ancaq yenə də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin içərisində xalqımıza xəyanət edən dəstələr hələ mövcud idi. Əgər onlar olmasaydı, 1994-cü ilin
oktyabr ayında Sürət Hüseynov və onun tərəfdarları dövlət çevrilişinə cəhd etməzdilər. Nə üçün? Çünki
ordunun bir hissəsi onların əlində idi. Yəni baxmayaraq ki, biz çox iş görmüşük, ancaq o vaxt bizim Müdafiə
Nazirliyimiz ordunun hamısının sahibi deyildi. Yenə də ayrı-ayrı dəstələr müxtəlif adamlara tabe idi.
Yaxud, 1995-ci ilin mart ayında Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində olan Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi
Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd göstərdi və qan töküldü. Nə üçün? Çünki o illərdə bəzi şəxslər həqiqətən
vətənpərvərlik göstərərək gedib torpaqlarımızı müdafiə etmişdilər və hərbi peşəni, silahı öyrənmişdilər, amma
Azərbaycanın daxilində gedən mənfi ictimai-siyasi proseslər həmin gənclərin bir çoxunu yoldan çıxarmışdı,
onların beyinlərini zəhərləmişdi. Onlar artıq elə bir fikrə gəlib çatmışdılar ki, Azərbaycanda dövlət çevrilişi
etmək olar və bu cəhdi də göstərdilər. Bu da təsadüfi deyildi, bir gündə olan hadisə deyildi.
Xüsusi Tətinatlı Polis Dəstəsi hələ 1992-ci ildən Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinə tabe deyildi. Yəqin
ki, xatırlayırsınız, 1992-ci ildə, yaxud 1993-cü ilin əvvəllərində o vaxt respublikanın daxili işlər naziri olan
İsgəndər Həmidov nə etmişdisə, Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin rəisi Rövşən Cavadov prokuror qardaşı ilə
gəlib onu öz iş otağında döymüş və hər şeyi dağıtmışdılar. Usubov, belədir yoxsa belə deyil?
Ramil Usubov: Cənab prezident, elədir.
Heydər Əliyev: O vaxtdan bunlar artıq Daxili İşlər nazirliyinin tabeliyindən çıxmışdılar, quduzlaşmışdılar,
qudurmuşdular və ona görə də sonra gəlib o dərəcəyə çatdılar ki, 1995-ci ilin mart ayında dövlət çevrilişi etmək
istədilər. Ancaq o vaxt artıq bizim ordumuzda yaxşı hərbi hissələrimiz vardı. Orada qəsdçilərin qarşısının
alınmasında əsas rolu bizim Müdafiə Nazirliyi və o vaxt hazırladığımız hərbi hissələr oynadılar. Mən bunu bir
neçə dəfə qeyd etmişəm, - məhz həmin hərbi hissələrin döyüşçülərinin qoçaqlığı, mərdliyi ilə biz onların
qarşısını aldıq. Onların qarşısının alınmasında bizim Müdafiə Nazirliyi əsas rol oynadı.
Əgər biz ordumuzda mütəşəkkillik, sədaqətlilik yarada bilməsəydik, o vaxt çox çətin olardı. Bəziləri şəhid
oldular. Kim şəhid oldu? Bizim Azərbaycan Ordusunun əsgərləri şəhid oldular. Nə üçün şəhid oldular?
Azərbaycanın dövlətçiliyini qorumaq üçün. Buna görə də biz onların şəhidliyini yüksək qiymətləndirdik, onlara
yüksək adlar verdik.
Beləliklə, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri, ordusu ağır bir proses keçibdir. Ordunun təşkil olunmasına çox
maneələr, təsirlər göstərilibdir. Ancaq biz artıq bunların qarşısını almışıq. İndi Azərbaycan Ordusu mütəşəkkil,
güclü bir qüvvədir. Azərbaycan Ordusunda yaxşı, bilikli, bacarıqlı komandirlər heyəti yetişibdir. İndi
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Azərbaycan Ordusunun müasir dövrə uyğun uğurlu müdafiəni təmin etmək, yaxud da müharibə aparmaq üçün
düzgün strukturu yaranıbdır, hərbi hissələrin düzgün strukturu yaranıbdır. 1993-cü ilin noyabrından və 1995-ci
ildən sonrakı dövr Azərbaycan Ordusunun güclənməsi, möhkəmlənməsi dövrüdür.
Bu gün mən məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Ordusu böyük gücə, texnikaya, silahasursata malikdir və onun inkişaf etməsi üçün böyük imkanlar yaranıbdır. Görürsünüzmü, son illərdə bir neçə
səviyyədə hərbi məktəblərimiz vardır. Ümumqoşun ali hərbi məktəbi və digər hərbi məktəblər, - Səfər Əbiyev
bunların adlarını çəkdi, - xüsusən hərbi akademiyanın yaranması - bunların hamısı ilk addımlarımızdır. Əgər işi
yaxşı apara bilsəniz, hərə öz sahəsində məsuliyyətlə xidmət etsə, bundan sonra heç kəs vətəninə, torpağına
xəyanət etməsə bu addımlar bizi çox irəliyə aparacaqdır. Biz özümüz gənclərimizi səfərbər edib, hərbi
xidmətdən keçirib onları döyüşə hazırlayacağıq. Biz özümüz üçün zabitlər, gizirlər, çavuşlar hazırlayacağıq. Biz
özümüz üçün hərbi təyyarəçilər hazırlayacağıq. Biz hərbi akademiya vasitəsilə daha da yüksək səviyyəli zabitlər
hazırlayacağıq.
Görün, bu gün bizim nə qədər böyük imkanlarımız mövcuddur. Ancaq hər şey bu imkanlardan səmərəli
istifadə etməkdən asılıdır. Təbiidir ki, bu, birinci növbədə komandan heyətindən, yəni Müdafiə Nazirliyinin
rəhbərliyindən, hər bir hərbi hissənin rəhbərliyindən, hər bir zabitdən, sizdən asılıdır. Əsgərlərdən asılı olan heç
nə yoxdur. Əsgərlər səfərbər olunurlar, bir il altı ay müddətində orduda xidmət edirlər, sonra tərxis olunurlar.
Deməli, gərək bizim hərbi hissələr və bu hissələrdə olan zabit, komanda heyəti o qədər yüksək səviyyəli olsun
ki, bir il altı ay müddətində orduya səfərbər edilən hər bir azərbaycanlı gənci hərbi peşəyə alışdıra bilsin, onu
öyrədə bilsin, gənclər hərbi peşəni sevsinlər və ordudan tərxis olunanda bir il altı aylıq xidmətini daim, həmişə
böyük məhəbbət hissi ilə xatırlasınlar. Gələcəkdə harada yaşayacaqsa, harada xidmət edəcəksə, lazım olduqda
yenə də səfərbər olub orduya gələrək sadəcə, adi insan kimi yox, hərbi hazırlıqlı şəxs kimi Azərbaycanın
torpaqlarını müdafiə etsin, respublikamızın dövlət müstəqilliyini təmin etsin.
Ona görə də mən birinci növbədə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyindən, bütün hərbi hissələrin
rəhbərlərindən, zabitlərindən tələb edirəm: indiyə qədər görülən işləri mən qiymətləndirdim, ancaq hələ
qüsurlar, nöqsanlar, çatışmazlıqlar da vardır, heç vaxt hesab etməyin ki, biz hər şeyə nail olmuşuq. Yox. Necə
ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə həyatında bir çox çətinliklər və problemlər vardır, o cümlədən ordumuzda da bu
problemlər vardır. Doğrudur, bunlar bir-birindən fərqlidir. Çünki Azərbaycanın daxilində başqa sahələrdə də
problemlər - dövlət quruculuğu, demokratiyanın inkişafı, bazar iqtisadiyyatı, dağılmış iqtisadiyyatı bərpa
etdikdən sonra indi onun inkişafını təmin etmək, iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində insanların rifah halını
yaxşılaşdırmaq, Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək, ölkəmizi dünyaya daha da çox
tanıtmaq, respublikamıza daha çox investisiya cəlb etmək, bütün ölkələrlə Azərbaycan üçün faydalı əlaqələr
qurmaq kimi problemlər vardır. Bizim həm vəzifələrimiz çoxdur, həm də həll olunası problemlərimiz çoxdur.
Ancaq ordunun, Müdafiə Nazirliyinin, Silahlı Qüvvələrin vəzifələri məlumdur, böyük problemləri isə
yoxdur. Əgər təchizat və başqa məsələlər barədə hökumətdən asılı olan problemlər varsa, biz onları imkan
daxilində həll edirik və bilin ki, bundan sonra da həll edəcəyik. Ancaq qalan bütün işlər sizdən asılıdır. Mən
bunu sizdən tələb edirəm. Gərək hər biriniz düşünəsiniz ki, əgər siz zabitsinizsə, hər hansı bir hərbi hissəyə
komandanlıq edirsinizsə, əgər siz çiyninizdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin silahlı qüvvələrinin paqonlarını
daşıyırsınızsa, bu, hər şeydən üstündür, hər peşədən şərəflidir, hörmətlidir. Demək, sizin məsuliyyətiniz də
bütün başqa sahələrdə işləyənlərdən artıqdır. Deməli, sizdən başqalarından tələb olunandan daha çox şey tələb
olunur. Ali Baş Komandan, prezident kimi mən bunu sizdən tələb edirəm.
Yenə də deyirəm, indi bizim ordumuz, Silahlı Qüvvələrimiz elə bir mərhələdədir ki, bundan sonra sürətlə
inkişaf edə bilərik. Əminəm ki, bu inkişaf da olacaqdır. Ancaq bunun üçün siz işinizdə olan nöqsanları - bəzi
adamlar da ciddi nöqsanları - aradan qaldırmalısınız. Hər bir komandir, hər bir zabit əsgərə xidmət
göstərməlidir. Əsgərə xidmət müdafiə nazirindən başlamış gizirə, çavuşa qədər hər birinizin borcudur. Əgər
əsgərə qayğı, diqqət, atalıq münasibəti olmasa, ordunu yaratmaq mümkün deyil. Çünki ordunun əksəriyyətini
təşkil edən əsgərlərdir.
Zabit nə qədər ağıllı, komandir nə qədər bilikli olsa da, əgər tabeliyində olan hərbi hissədəki əsgərlər onu
sevmirlərsə, ona hörmət etmirlərsə, zabitdən, komandirdən lazımi hərbi bilik ala bilmirlərsə, beləliklə, hərbi
peşəni mənimsəyə bilmirlərsə, onda o zabit, komandir öz hərbi hissəsinə uğurlu rəhbərlik edə bilməz. Bəlkə də
o, raport verəcəkdir ki, bəli, hər şey yaxşıdır. Bəlkə də sıraya düzüləndə hamı yaxşı oxuyacaqdır,
addımlayacaqdır, hamı yaxşı əsgəri salam verəcəkdir. Bunlar olacaqdır. Amma döyüşdə necə olacaqdır? Həmişə
bunu düşünmək lazımdır. Əsas, döyüşdə necə olacağını düşünmək lazımdır.
Ona görə də əsgərə qayğı, atalıq münasibəti göstərmək, onu tərbiyələndirmək lazımdır. Təsəvvür edin,
hərbi qulluğa gələn gənc 18 yaşındadır. 18 yaşında gənc hələ tam formalaşmayıbdır. Onun tam formalaşması
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üçün bir neçə il lazımdır. Amma keçmişdə, bütün dövlətlərdə də belə olubdur ki, orduda xidmət, əsgərlik dövrü
hər bir gənci möhkəmləndirir, cəsarətləndirir, onu daha da dözümlü edir, bütün çətinliklərə dözməyi öyrədir.
Bu, təbiidir. Çünki əsgər olmaq halva yemək, yaxud anasının hər gün bişirdiyi plovu yemək deyildir. Elə bütün
ordularda əsgərlik asan məsələ deyildir.
Məsələn, mən 1999-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında işgüzar səfərdə olarkən orada Hərbi Dəniz
Akademiyasına getdim. Gələcək zabitlərlə - indi onlar orada sıravi olaraq dərs keçirlər - görüşdüm. Elə oldu ki,
mənim bu görüşüm onların yemək vaxtına düşdü. Bir salonda dörd min adam - hamısı da gənc - yemək yeyirdi.
Mən onların qarşısında çıxış etdim. Onlarda çox yüksək əhval-ruhiyyə var idi, - ona görə yox ki, mən
prezidentəm, gəlmişəm, onların qarşısında çıxış edirəm, - mən bunları hiss etdim.
Yenə də deyirəm, onlar Hərbi Dəniz Akademiyasında çox böyük həvəslə təhsil alırlar. Onlar nə qədər
maraqla oxuyurlar, bu adamlarda nə qədər yüksək daxili ruh var. Bunlar nəyin səbəbinədir? Mən bunu orada
bildim ki, birincisi, onlara tərbiyə, dərs verənlərin özləri intizamlıdır - hərbi iş intizamsız ola bilməz. İkincisi,
onları daim intizam çərçivəsində saxlayırlar, intizamsızlığa yol vermirlər. Üçüncüsü, ən əsası isə, onlara qayğı
göstərirlər.
Ola bilər, cən tələb edəsən ki, əsgər nizam-intizama tabe olsun, tərbiyəli olsun. Əgər sən ona qayğı
göstərməsən, onu lazımi qədər yedirtməsən, yaxşı geyindirməsən, hərbi peşəni ona yaxşı öyrətməsən, nə qədər
çalışsan da nailiyyət əldə edə bilməzsən.
Mən bu gün bu bayram münasibətilə buraya gəlmişəm ki, bu sözləri sizə deyim. Çünki, bilirəm ki, bu
salonda əsgər çox azdır. Burada oturanlar əsasən Müdafiə Nazirliyinin komandan heyəti - generallar, zabitlərdir.
Mən bu sözləri sizə deyirəm və onlara əməl etməyi Ali Baş Komandan kimi sizdən tələb edirəm.
Səfər Əbiyev burada dedi ki, ordunu siyasiləşdirmək istəyirlər, orduya böhtan, şər atırlar, iftiralar
uydururlar, qəzetlərdə müxtəlif yalan məlumatlar verirlər. Bəli, bu da bizim günümüzün reallığıdır. Bunlar
keçmişin, - 1990-cı ildə güya burada ordu, silahlı qüvvələr qurulmasına başlanmışdı, əslində isə hərə öz
dəstəsini əlində saxlayırdı, - o illərin qalıqlarıdır. Bizim dövlət televiziyası bu günlərdə 1993-cü ilin iyun
hadisələrinin bəzi xronikasını, Milli Məclisin o vaxt keçirilmiş iclaslarının videoyazılarını göstərirdi. Güman
edirəm ki, bunları siz də görmüsünüz. Fikir verirdiniz, orada hansı əhval-ruhiyyə var idi? Ermənilər gəlib
Ağdamı alırdılar, amma bunlar burada bir-biri ilə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar, Azərbaycanı
dağıdırdılar.
Bəli, o vaxtın qalıqları, indiki müxalifətin beynindəki odur ki, "ordu belə gəldi, ordu elə getdi" - ondan
nəsə istifadə etsin. Bilirsiniz ki, belə şeylər də oldu, 1995-ci ildə həmin düşmən qüvvələr gəlib ordunun içərisinə
də girdilər. Ordunun bəzi zabitləri, hətta generalları 1995-ci ilin martında yığışıb Azərbaycanda dövlət
çevrilişinə yeni cəhd göstərmək istədilər. Onlar gedib xüsusi bir raket alıb gətirdilər. Onu hava limanı
yaxınlığında qurdular ki, prezident xarici səfərdən gələrkən onun təyyarəsini vursunlar, - o vaxt mən xaricə səfər
etmişdim, oradan qayıdırdım - dağıtsınlar, beləliklə də hakimiyyəti ələ alsınlar. Onu edənlərin əksəriyyəti
orduda xidmət edən generallar və zabitlər idi.
İndi ordu bunlardan təmizlənib. Amma hələ tamam təmizlənməyibdir. Mən sizdən tələb edirəm ki,
ordunu, xüsusən zabit heyətini belə ünsürlərdən təmizləyin. Orduda gərək hər kəs Azərbaycan dövlətçiliyinə,
Ali Baş Komandana tam sədaqətli olsun. Burada ikili mövqe tutmaq olmaz. Hamımız Azərbaycan, onun
gələcəyi haqqında düşünməliyik.
Biz yeddi ildir ki, bütün çətinliklərdən keçərək Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaratmışıq. Vəziyyət
ildən-ilə yaxşılaşır. Mən buraya gəlməmişdən bir saat öncə Xorvatiyanın ölkəmizdəki səfirini qəbul edirdim. O,
Xorvatiya prezidentinin məktubunu mənə gətirmişdi. Xorvatiya prezidenti məni oraya rəsmi səfərə dəvət edir.
Xorvatiya səfiri Bakıda yox, Ankarada oturur. Deyir ki, mən hər il Bakıya gəlirəm, Azərbaycanı, sizin
ölkədəki böyük müsbət dəyişiklikləri görürəm. Bilirsiniz ki, bu adam bizim heç birimizdən asılı deyildir. O,
Xorvatiyanın Türkiyədə, eyni zamanda Azərbaycanda səfiridir. Heç kim məcbur etmir ki, o, bu sözləri desin.
Səfir bir həftədir ki, Bakıdadır, gəlib burada gördüklərini söyləyir. O bildirir ki, mən burada müxtəlif
təbəqələrdən olan insanlarla söhbət etmişəm, onların hamısı Azərbaycanda yaranmış bu sabitliyi, sakitliyi,
rahatlığı yüksək qiymətləndirir. Səfir deyir ki, Azərbaycandakı bu inkişafı müşahidəçi kimi həm mən özüm
görürəm, həm də söhbət etdiyim insanlar bunu mənə bildirirlər.
İndi Azərbaycan belə bir vəziyyətdədir və bundan da yaxşı olacaqdır. Ölkəmiz daha da inkişaf edəcəkdir.
Ona görə də cəmiyyətimizin hər bir sahəsində, xüsusən orduda xəyanətkarlara, cinayətkarlara yer olmamalıdır.
Mən bunu ordudan, silahlı qüvvələrdən xüsusi tələb edirəm.
Ancaq məsələnin ikinci tərəfi də var. Ordunun ayrı-ayrı hərbi hissələrinin işində nöqsanlar da var. Bunu
Səfər Əbiyev özü də dedi. Bəzən çox ciddi nöqsanlar da var. Ayrı-ayrı komandirlər öz vəzifələrini nəinki
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layiqincə yerinə yetirmir, hətta cinayət edirlər. Bəziləri rüşvətxorluqla məşğul olur, bəziləri başqa pis yollara
gedirlər. Bunlar da var. Bunları gizlətmək olmaz. Ali Baş Komandan, prezident kimi mən bu sözləri deməklə,
hesab edirəm ki, bunlar bizim ordunun bugünkü simasını təşkil etmir. Eyni zamanda, bu mənfi hallarla,
qüsurlarla, çatışmazlıqlarla kəskin mübarizə aparmaq lazımdır. Biz belə düşünürük ki, qüsurlar, nöqsanlar var,
onlarla mübarizə aparmalıyıq və bunları aradan qaldırmalıyıq.
Sizin dediyiniz kimi, müxalifət qəzetləri, yaxud müxalifətdən olan ayrı-ayrı şəxslər belə düşünmürlər.
Onlar istəyirlər ordu dağılsın, orduda keçmişdə olan vəziyyət olsun ki, istədiklərini edə bilsinlər. Bir var ki,
burada bu nöqsanlara, çatışmazlıqlara obyektiv münasibət göstərəsən və onların aradan qaldırılmasına çalışasan.
Biz, yəni dövlət belə bir mövqedədir. Mən sizə olan tələblərimi bu mövqedən irəli sürürəm. Bir də var ki, hər bir
belə nöqsanı, burada deyildiyi kimi, götürüb beş dəfə şişirdəsən ki, "Azərbaycanda ordu-filan dağıldı,
Azərbaycanın ordusu heç bir şeyə qadir deyil". Bu, düşmənçilikdir, bu, müxalifətçilik deyil. Bu, Azərbaycan
xalqına qarşı düşmənçilikdir. Hər bir vətənpərvər azərbaycanlı öz ordusunda qüsur varsa, çalışmalıdır ki, onu
aradan götürməyə xidmət etsin. Ancaq bu qüsurlardan öz məqsədləri üçün sui-istifadə edənlərə, bu nöqsanları
bəzən şişirdənlərə ordunun möhkəmliyi lazım deyildir.
Elə bilirsiniz parlamentdə, qəzetlərdə, televiziyada çıxış edən bəzi adamlar orduya qayğı göstərmək, onun
möhkəmlənməsini istəyirlər? Yox. Çünki onlar hakimiyyət mübarizəsinin yolunu əvvəldən əyri tutublar. Hər bir
sivil ölkədə, normal demokratiya şəraitində yaşayan hər bir ölkədə hakimiyyət mübarizəsi sivil, namuslu, təmiz,
doğru yollarla gedir. Ancaq təəssüf ki, ölkəmizdə vaxtilə iqtidarda olub, indi hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparan bəzi insanlar 1988, 1989, 1990, 1991-ci illərdə beyinlərinə düşmüş çirkin niyyətlərlə yaşayırlar. Onların
bu tənqidi çıxışları səmimi, xeyirxah tənqid deyil.
Tənqid olmalıdır. Ordunun daxilində də tənqid olmalıdır. Sizdə kimsə - nazir, onun müavini, yaxud
hansısa bir komandir tənqidi boğursa, bu, yolverilməzdir. Hər şeyə düzgün qiymət vermək lazımdır.
Azərbaycanda belə bir məsəl var - "düzü düz, əyrini əyri". Amma bu tənqid nöqsanın aradan qaldırılmasına
yönəlməlidir. Bu tənqid işimizin yaxşılaşdırılmasına yönəldilməlidir. Bu tənqid ordunu möhkəmləndirməlidir,
parçalamamalıdır. Mən tənqid nöqteyi-nəzərindən bu sözləri sizə ünvanlayıram. Amma müxalifətdə olanlar isə
hesab edirlər ki, tənqid edirlər. Əksinə, onlar tənqid məqsədi daşımırlar. Onlar başqa məqsəd, bədxah məqsəd
daşıyırlar. Bu adamlar xeyirxah məqsəd daşımırlar, bədxah məqsəd daşıyırlar.
Ancaq bunlara baxmayaraq, lap elə düşmən tərəfindən deyilən hər bir sözə də ciddi münasibət göstərmək
lazımdır. Nə demək istəyirəm? Yəni "bu, müxalifətdir, o deyir, - mən bunu qəbul etmirəm. Yaxud o, bunu
düşmənçiliklə deyir, - mən bunu qəbul etmirəm". Yox.
Ordumuza qara, çirk yaxanlar, ordumuzu gözdən salmaq istəyənlər, təbiidir ki, Azərbaycan xalqına
xəyanət edirlər. Ancaq bu qara, çirk yaxanların dedikləri sözlərin içərisində hansısa həqiqət varsa, baxmayaraq
ki, o, bunu düşmənçilik nöqteyi-nəzərindən, düşmənçilik məramı ilə deyib, siz ona baxmalısınız. Siz ona
baxmalısınız ki, deyilən sözlərdən hansı həqiqətdirsə - baxmayaraq bu, bədxah tərəfindən deyilib - o nöqsanı
aradan qaldırasınız. Nə olar, bədxah tərəfindən də bəzən elə söz deyilir ki, o, doğrudan da həqiqətə uyğun olur.
Gərək orduda yüksək vətənpərvərlik ruhu, sağlam münasibətlər olsun. Gərək bizim orduda Azərbaycanın
dövlətçiliyinə, dövlətinə, Azərbaycanın Ali Baş Komandanına daim sədaqət olsun.
İndi bizim əsas problemimiz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaq, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək və işğal olunmuş torpaqlarımızdan didərgin düşmüş vətəndaşlarımızı öz yerlərinə,
yurdlarına qaytarmaqdır. Biz 1994-cü ilin may ayında atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq. Biz o vaxtdan indiyə
qədər məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün müxtəlif səviyyələrdə, təşkilatlarda ardıcıl, arası kəsilmədən
fəaliyyət göstəririk, hər gün, hər dəqiqə bununla məşğuluq.
Bu problem çətindir, ağırdır. Nə üçün? Əgər bizim Dağlıq Qarabağın ətrafında olan torpaqlarımız işğal
edilməsəydi, bu məsələni həll etmək çox asan olardı. Ancaq ermənilər bizim böyük ərazimizi işğal edib, indi öz
şərtlərini diqtə edirlər, qeyri-konstruktiv mövqe tuturlar. Ona görə də biz hesab edirik ki, bu danışıqlarda reallığı
nəzərə almaq lazımdır və müəyyən qarşılıqlı güzəştlərə getmək lazımdır.
Bu danışıqlar davam edir. Mən ümid edirəm ki, bunlar öz müsbət nəticəsini verəcəkdir, biz bu
münaqişəyə son qoyacağıq. Bu, bizim dövlətimizin vəzifəsidir. Bu, mənim vəzifəmdir. Bu, Azərbaycan
hökumətinin vəzifəsidir. Yəni bizim siyasətimizin vəzifəsidir. Sizin vəzifəniz isə bu deyil. Sizin vəzifəniz
Azərbaycan torpaqlarını daim qorumağa və atəşkəsi pozmaq, yaxud müharibəni yenidən başlamaq üçün
göstərilən hər bir cəhdə vaxtında tutarlı cavab verməyə qadir olmaqdır. Sizin vəzifəniz bundan ibarətdir. Ona
görə də siz hər gün, hər dəqiqə, hər saniyə buna hazır olmalısınız. Hazırlıq təkcə ondan ibarət olmamalıdır ki,
siz özünüz hazırsınız. Yox. Hazırlıq ondan ibarət olmalıdır ki, sizin bütün imkanlarınız təmin edilməlidir. O
imkanlar tamamilə zəmanət verməlidir ki, bəli, siz Azərbaycan torpaqlarını qopumağa hər dəqiqə qadirsiniz və
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hər bir hücuma tutarlı cavab verib, həmin hücumun qarşısını alıb, bu hücumun əvəzinə hücum etməyə
hazırsınız.
Mən dəfələrlə demişəm, biz müharibə istəmirik. Ancaq hər bir müstəqil dövlət, indi dünyada olan
müstəqil dövlətlərin tam əksəriyyəti bəyan edir ki, müharibə istəmirlər. Onlar həqiqətən müharibə istəmirlər.
Mən indi müharibə istəyən dövlət görmürəm, bilmirəm. Ancaq hər bir dövlətin güclü ordusu var. O, müharibə
istəmir, amma güclü ordusu var. Nə üçün? Çünki sülhü təmin etmək üçün, dövlətlər arasında daimi sülhü
saxlamaq və müharibələrin baş verməsinin qarşısını almaq üçün gərək hər bir dövlətin güclü ordusu olsun.
İndi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixi nöqteyi-nəzərdən müvəqqəti bir
münaqişədir. Biz onu həll edəcəyik. Amma iş bununla bitmir. Azərbaycan müstəqillik yolunu tutub,
doqquzuncu ildir ki, müstəqillik yolu ilə gedir və bu yolla da gedəcəkdir. Azərbaycan on illərlə, yüz illərlə bu
yolla gedəcəkdir. Biz bunun əsasını qoymuşuq və güman edirəm ki, gənc nəsil, bizi əvəz edənlər, bizdən sonra
Azərbaycanı idarə edənlər məhz bu yolla gedəcəklər.
Demək, Azərbaycanın güclü ordusu bu gün də, sabah da, on il, yüz il də bundan sonra lazımdır. Bunun
üçün Azərbaycan Ordusunun, Silahlı Qüvvələrinin qüdrəti hər gün artmalıdır. Onun qüdrəti təkcə əzələsindəki
güc deyildir. Müasir texnika, texnologiya, silahlar, döyüş qaydaları, müharibə nəticəsində meydana çıxmış hərb
elmi - bunların hamısını həm bizim hərbi ali məktəblərdə öyrətmək lazımdır, bunu həm də hər bir zabit hər gün
özü öyrənməlidir, biliyini, hərbi elmini artırmalıdır.
Azərbaycanın Ordusu, Silahlı Qüvvələri böyük gələcəyə baxmalıdır. Ancaq bu böyük gələcəyi təmin
etmək üçün bu gün Azərbaycanın güclü ordusu olmalıdır. Bu ordu sabah ondan güclü, beş il sonra ondan da
güclü, on il, in beş il sonra daha da güclü olmalıdır. Azərbaycan prezidenti və Ali Baş Komandan kimi, mən bu
siyasəti aparıram və sizdən onu tələb edirəm. Buna nail olmaq üçün öz tərəfimdən əlimdən gələni etmişəm və
bundan sonra da edəcəyəm.
Mən inanıram ki, indi Azərbaycan xalqında yüksək vətənpərvərlik ruhu yaranıbdır. Ölkəmizdə hazırkı
ictimai-siyasi sabitlik insanların əksəriyyətində vətənə sədaqət, əldə olunmuş nailiyyətlərə yüksək qiymət
vermək inamı və belə bir şəraitin daha da yaxşılaşdırılması arzusu yaradıbdır. Azərbaycanın bugünkü gəncləri
indi özlərini müstəqil Azərbaycan dövlətinin gəncləri kimi hiss edirlər. Onların əksəriyyəti vətənpərvər
gənclərdir. Biz də çalışmalıyıq ki, bu gənclərin hamısı vətənpərvər olsun və vətənə xidmət etməyi özlərinin ən
şərəfli vəzifəsi hesab etsinlər. Beləliklə, bizim dövlətimiz də, ordumuz da inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan ilbəil
öz inkişaf yolu ilə gedəcəkdir. Bütün bunların içərisində Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri xüsusi yer tutur.
Mən bütün bunları sizə çatdıraraq, bu yüksək və şərəfli vəzifənizi sizə bir daha bildirmək istəyirəm. Mən
dəfələrlə demişəm, - hər bir peşə şərəflidir. Ancaq Vətəni, torpağı, dövləti qorumaq peşəsi hər bir peşədən
üstündür, şərəflidir. Arzu edirəm ki, siz bu yüksək ada həmişə layiq olasınız.
Mən bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, ordusuna yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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XORVATİYA RESPUBLİKASININ TÜRKİYƏDƏ VƏ AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ İVİÇA
TOMİÇ İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
26 iyun 2000-ci il
Heydər Əliyev: Mən bu gün Xorvatiyanın Azərbaycandakı səfirini görməkdən çox məmnunam. Siz
Ankarada daimi fəaliyyət göstərirsiniz. Ona görə də hər dəfə ölkəmizə gəlməyiniz Azərbaycan ilə Xorvatiya
arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, biz Xorvatiya ilə bütün sahələrdə
əlaqələri inkişaf etdirmək arzusundayıq. Xoş gəlmisiniz.
İviça Tomiç: Cənab prezident, çox sağ olun. Mən çox şadam ki, Ankarada səfir kimi fəaliyyət
göstərdiyim vaxtdan bəri Azərbaycana üçüncü dəfədir səfər edirəm.
Cənab prezident, icazə verin, əvvəlcə öz şəxsi fikrimi bildirim. Mən hər dəfə Azərbaycana gələndə sizin
ölkədə daha çox irəliləyiş, xüsusilə Bakıda sabitliyin möhkəmləndiyini görürəm. Hörmətli prezident, bu şəxsi
fikirlərim adi insanlarla mənim söhbətlərimdən sonra formalaşmışdır. Mən Azərbaycanda, Bakıda bir çox
insanlarla söhbət etmişəm. Cənab prezident, ölkənizdəki bu sürətli inkişafda Sizin şəxsi rolunuz, əlbəttə,
danılmazdır. Mən insanlarla hər dəfə söhbət edəndə onlar Sizə öz sevgi-məhəbbətlərini və dəstəklərini
bildirirlər.
Xorvatiya ilə Azərbaycan arasındakı diplomatik, siyasi, xüsusilə də dövlətlərarası münasibətlər daha da
yaxşılaşmağa başlamışdır. Bu iki dövlət beynəlxalq təşkilatlarda bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Son onillikdə
öz müstəqilliyini qazanmış bu iki gənc dövlət bütün məsələlərdə bir-birinə daim dəstəklərini bildirirlər. Biz birbirimizin təcrübəsindən öyrənirik. Bizim yeni hökumətimiz Azərbaycanla münasibətlərin daha da
yaxşılaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verir.
Bu həftə keçirilən diskussiyalarda Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasına bizim dövlətimiz
öz dəstəyini bildirəcəkdir. Biz bundan əvvəl də bu məsələyə həmişə öz dəstəyimizi vermişik. Xorvatiya eyni
zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir.
Yeni hökumətimizin məqsədi Azərbaycanla yalnız siyasi və iqtisadi sahədə deyil, eyni zamanda,
Avropaya inteqrasiya olunmaq sahəsində əməkdaşlıq etməkdir.
Cənab prezident, bütün bunları – Xorvatiya ilə Azərbaycan arasındakı yaxşı münasibətləri və yeni
hökumətimizin ölkənizlə əlaqələri genişləndirmək arzusunu nəzərə alaraq, mən bu gün belə bir imkan əldə
etmişəm ki, Xorvatiya prezidentindən Azərbaycan prezidentinə göndərilmiş dəvət məktubunu Sizə təqdim
edirəm. O, çox istəyir ki, Siz Xorvatiyaya rəsmi səfərə gələsiniz.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun.
İviça Tomiç: Cənab prezident, çox sağ olun. Bizim prezident çox istəyir ki, Siz bu ilin ərzində imkan
tapıb Xorvatiyaya rəsmi səfərə gələsiniz. Bizim prezidentimizin Sizin şəxsiyyətinizə, eyni zamanda xorvat
xalqının şəxsən Sizə və Azərbaycan xalqına böyük hörməti vardır.
Cənab prezident, icazə verin, mən Xorvatiyanın yeni hökuməti, bir qədər əvvəl dediyim kimi, onun
Avropaya inteqrasiya olunmaq səyləri və bu sahədə fəaliyyəti haqqında da söhbət açım.
Xorvatiya və onun yeni hökuməti qarşısına belə bir məqsəd qoymuşdur ki, NATO-nun, eyni zamanda
Avropa Birliyinin üzvü olsun. Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq sahəsində görülən işlər nəticəsində 1999-cu il
mayın 25-dən sonra Xorvatiya NATO-nun "Sülh naminə əməkdaşlıq" proqramının üzvü oldu. Biz Dünya
Ticarət Təşkilatı ilə də danışıqlarımızı başa çatdırmışıq və gözlənildiyi kimi, lap bu yaxınlarda razılıq barədə
sənəd imzalanacaqdır. Bu il biz Xorvatiya ilə Avropa Birliyi arasında sabitlik və assosiativ üzvlük haqqında
sənəd imzalanacağını gözləyirik. Bundan sonra Xorvatiya hökuməti NATO-ya və eyni zamanda Avropa
Birliyinə namizəd kimi müraciət edəcəkdir.
Heydər Əliyev: Birincisi, çox təşəkkür edirəm ki, Siz Xorvatiyanın Azərbaycandakı səfiri kimi
ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etməsinə öz xidmətlərinizi göstərirsiniz. Son illər Azərbaycanın
həyatında baş vermiş müsbət dəyişiklikləri müşahidə etməyiniz haqqında fikirləriniz də mənim üçün çox
xoşdur. Biz həqiqətən çalışırıq ki, Azərbaycanda daha da çox ictimai-siyasi sabitlik olsun, ölkəmiz rahat inkişaf
edə bilsin. Son bir neçə ildir ki, Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı uğurla həyata keçirilir.
Mən çox məmnunam ki, Siz burada və ümumiyyətlə, Ankarada olduğunuz zaman bunları müşahidə
edirsiniz. Bu bizi daha da ruhlandırır. Çünki biz özümüz haqqında müsbət fikirlər deyəndə bəziləri düşünürlər
ki, bəlkə bu o qədər də doğru deyil. Amma digər ölkələrin nümayəndələri gördüklərini, bildiklərini ifadə
edəndə, bu o deməkdir ki, ölkəmizdəki bugünkü həqiqəti hamı – həm xaricdə, həm də daxildə olanlar bir daha
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təsdiq edirlər.
Mənim haqqımda dediyiniz xoş sözlərə görə də Sizə təşəkkür edirəm. Mən Xorvatiyanın yeni
hökumətinin Azərbaycan ilə əlaqələri daha da sürətlə inkişaf etdirmək istəməsi barədə Sizin bəyanatınızı
məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Bəyan edirəm ki, biz də eyni fikirdəyik. Ona görə də bizim bu barədə fikirlərimiz
çox üst-üstə düşür. Təbiidir ki, bu da ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı bir şərait
yaradır.
Həm Xorvatiya, həm də Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra ölkələrimiz arasında
ümumiyyətlə, çox mehriban, müsbət əlaqələr yaranıbdır. Dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkələrimizin
həyatında gedən proseslər bir-birinə çox oxşar olubdur. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Ermənistanın təcavüzünə
məruz qalıbdır. Ölkəmiz bu təcavüzdən hələ indiyə qədər də xilas ola bilməmişdir. Azərbaycan torpaqlarının 20
faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyondan çox vətəndaşımız işğal olunmuş yerlərdən
zorla çıxarılıb, qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayırlar. Bu, bizim üçün ən əsas problemdir.
Bilirəm ki, Xorvatiya öz müstəqilliyini qazanmaq və bunu elan etdikdən sonra müstəqilliyini təsdiq etmək
üçün bir çox çətinliklərlə rastlaşmışdı. Xorvat xalqının iradəsi və Xorvatiya hökumətinin çox ağıllı siyasəti
ölkənizi bu çətinliklərdən çıxara bilmişdir. Məlumdur ki, indi Xorvatiyada birlik yaranıbdır və ölkəniz inkişaf
yolundadır.
Siz hökumətinizin və xalqınızın Azərbaycana və mənə olan hissiyyatları haqqında danışdınız. Buna görə
çox sağ olun. Mən də eyni sözləri sizə demək istəyirəm. Çünki mən Xorvatiyanı tanıyıram. Təbiidir ki,
Xorvatiya Yuqoslaviya Federasiyasının tərkibində olduğu zaman mən ölkənizə səfər etmişəm. Xatirimdədir,
1976-cı ildə, sonra isə 1986-cı ildə Yuqoslaviyada olarkən Xorvatiyanın Zaqreb və bir neçə digər şəhərlərini
ziyarət etmişəm. Xorvatiya və onun paytaxtı Zaqreb şəhəri Yuqoslaviya Federasiyasının tərkibində xüsusi yer
tuturdu.
Xorvatlar çox qonaqpərvər, mehriban insanlardır. Yuqoslaviya Federasiyasına uzun illər prezidentlik
etmiş cənab Titonun xorvat olmasına baxmayaraq, xorvatlar çox əziyyət çəkmişdilər. Mən o illərin xatirəsini
heç vaxt unutmuram. Həmin illəri indi də çox məhəbbətlə xatırlayıram. Mən "o illəri" deyəndə, Xorvatiyadakı
görüşlərimi, sizin ölkənin mənzərəli gözəl yerlərini, insanlarını nəzərdə tuturam.
İviça Tomiç: Cənab prezident, çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Sizin ölkənin keçmiş prezident, mərhum Tucman ilə də bizim yaxşı əlaqələrimiz var idi.
Təbiidir ki, bu əlaqələr ilk növbədə Xorvatiya və Azərbaycanın bir-birinə olan müsbət münasibətlərindən
doğurdu. Bunlar hamısı onu göstərir ki, biz həqiqətən, bundan sonra daha da uğurlu əməkdaşlıq edə bilərik.
Xorvatiya prezidentinin mənə təqdim etdiyiniz dəvət məktubunu çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Xahiş
edirəm, mənim təşəkkürümü ona çatdırasınız. Mən bu dəvətdən mütləq istifadə edəcəyəm. Birincisi, ona görə
ki, bu səfər ölkələrimizin əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək üçün lazımdır. İkincisi də ona görə ki, mən indi
müstəqil Xorvatiyanı görmək istəyirəm. Mən eyni zamanda, arzu edirəm ki, Xorvatiyanın da prezidenti
Azərbaycanı ziyarət etsin. Ancaq bilirəm, bir halda ki, bu barədə ilk təşəbbüsü Xorvatiya prezidenti göstəribdir,
ona görə də ilk ziyarəti mən etməliyəm.
İviça Tomiç: Cənab prezident, çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Təbiidir ki, bu ziyarətin vaxtını da müəyyən edə bilərik. Əgər həqiqətən mümkün olsa,
mən bu il sizin ölkəni ziyarət etməyə çalışacağam.
Ölkənizin siyasəti – Xorvatiyanın həm Avropa strukturlarına inteqrasiya olunması, həm də Avropa
Birliyinə, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması və NATO ilə əməkdaşlıq edib gələcəkdə ona üzv qəbul
edilməsi haqqında verdiyiniz məlumatlar çox əhəmiyyətlidir. Mən hesab edirəm ki, siz bu sahədə da tamamilə
düzgün yolla gedirsiniz. Mən hesab edirəm ki, bu, Xorvatiyanın, xorvat xalqının milli mənafelərinə tamamilə
uyğun bir siyasətdir. Mən bu yolda sizə uğurlar arzulayıram.
Məmnunam ki, beynəlxalq təşkilatlarda lazım olan vaxtlarda həm Xorvatiya Azərbaycanı, həm də
Azərbaycan Xorvatiyanı daim dəstəkləyir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü barədə Xorvatiyanın daimi mövqeyi
bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən ümidvaram ki, bundan sonra da belə olacaqdır. Çünki biz ərazi
bütövlüyümüzü mütləq təmin etməliyik, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etməliyik və qaçqın vəziyyətində
yaşayan bir milyondan çox vətəndaşımızı öz yerinə-yurduna qaytarmalıyıq.
Altı ildən bəridir ki, biz müharibə aparmırıq, atəşkəs rejimində yaşayırıq, münaqişəni sülh yolu ilə həll
etmək istəyirik. Ancaq biz bu məsələnin həllinə hələ nail ola bilməmişik. Səbəb də Ermənistanın qeyrikonstruktiv mövqe tutmasıdır. Onlar Azərbaycana təcavüz ediblər və öz təcavüzkar niyyətlərindən əl çəkmək
istəmirlər. Məsələnin sülh yolu ilə həllinə razıdırlar, ancaq ölkəmiz üçün məqbul olmayan şərtlər irəli sürürlər.
Təbiidir ki, biz bunlarla razı ola bilmərik. Güman edirəm ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün
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ATƏT-in Minsk qrupu ilə yanaşı, bütün dünya birliyinin, digər beynəlxalq təşkilatların, hər bir ölkənin
Azərbaycana dəstəyi çox vacibdir.
Təşəkkür edirəm ki, siz bəyan etdiniz ki, Xorvatiya Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasını
tamamilə dəstəkləyir. İyunun 26-da Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclası başlayır.
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması məsələsinə iyunun 28-də baxılacaqdır. Məsələ belə qoyulubdur
ki, həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın bu şuraya qəbul olunması məsələsinə eyni gündə – iyunun 28-də
baxılacaqdır. Bildiyimizə görə, hər iki dövlətin Avropa Şurasına qəbul edilməsi üçün eyni qərar veriləcəkdir.
Amma orada hər bir deputatın səsi vardır və bu səslər gizli verilir. Ona görə də mən ümidvaram ki, siz dediyiniz
sözlərin həyata keçirilməsi üçün əlavə tədbirlər görəcəksiniz. Nəticədə Avropa Şurasının Parlament
Assambleyasında Xorvatiyadan olan deputatların hamısı iyunun 28-də Azərbaycanın bu şuraya üzv qəbul
edilməsinə səs verəcəkdir. Bu, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi
üçün çox böyük bir amil ola bilər. Sizə təşəkkür edirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASININ VƏ MOSKVA ŞƏHƏRİNİN AZƏRBAYCANDA KEÇİRİLƏN
MƏDƏNİYYƏT GÜNLƏRİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA GƏLMİŞ RUSİYA
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN RƏHBƏRLƏRİ* İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
26 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda Rusiyanın mədəniyyət günlərinin keçirilməsinin çox böyük
əhəmiyyəti var. Hər bir belə tədbir bizə sevinc bəxş edir və təbii ki, ictimaiyyətimizdə böyük maraq doğurur.
Kiməsə elə gəlir ki, bu, köhnə sovet ənənəsidir. Çünki sovet dövründə müttəfiq respublikaların bir-birində
mədəniyyət günləri keçirilirdi. Rusiyanın mədəniyyət günləri bizdə, Azərbaycanda da keçirilmişdir. Yeri
gəlmişkən, onlar unudulmaz günlər idi. Bir çox digər tədbirlər də olmuşdur. Amma, məsələn, mən hesab edirəm
ki, keçmişdə heç də hər şey pis deyildi. Yaxşı şeylər də çox olmuşdur. İnsanlar yaşayırdılar, ölkə yaşayırdı,
dövlət yaşayırdı, mədəniyyət inkişaf edirdi, elm, incəsənət inkişaf edirdi. Uşaqlar doğulurdu, yeni nəsillər
meydana gəlirdi, təhsil inkişaf edirdi. İndi isə biz başqa quruluşa keçirik və ya keçmişik. Bu o demək deyildir
ki, o vaxtlar pis idi. Əlbəttə, əgər millətlərarası münasibətlərdən, mədəni dəyərlərin mübadiləsindən danışmalı
olsaq, onda görərik ki, bu tədbirlər çox yaxşı idi. Mən belə tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında qərarları
böyük fərəhlə qəbul edirdim və bu tədbirlərdə özüm də bunlarda yaxından iştirak edirdim. Bunlardan
respublikamızın çox böyük fayda götürdüyünü, bu tədbirlərin iz buraxdığını bilirəm. 1972-ci ildə keçirilmiş
Rusiya Federasiyasının mədəniyyət günlərini indi heç də təkcə mən xatırlamıram, hərçənd aradan 28 il
ötmüşdür, bir çox başqaları da xatırlayırlar.
Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlunu göstərərək dedi: bu onda lap
cavan idi, ancaq o da xatırlayır.
M i x a i l Q u s m a n: O vaxtlar Dmitri Şostakoviç də var idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şostakoviç də var idi, bir çox başqaları da var idi. İndi çoxları sağ deyildir.
Yazıçılardan Boris Polevoy, Sofronov, Simonovdur – onların hamısı var idi. Bu hadisə idi. Zıkina da var idi.
M i x a i l Q u s m a n: O, Azərbaycanın xalq artisti oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, o zaman biz ona Azərbaycanın xalq artisti adını verdik.
O l e q B e l i k o v: Yeri gəlmişkən, biz buraya gəlməyə hazırlaşarkən Lyudmila Zıkina Kolomna
muzeyinin direktoru vasitəsilə xahiş etmişdir ki, əgər Sizinlə görüşə bilsək, Sizə çoxlu salam yetirək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir sözlə, hər şey yaxşı idi. İndi isə buna tələbat bəlkə də o vaxtkından daha çoxdur.
Çünki dövlətlər, sərhədlər müxtəlifdir və sair. Ona görə də mən sizi – nümayəndə heyətinin rəhbərlərini
salamlayıram, Azərbaycana gəlmiş və gəlməkdə olan Rusiya mədəniyyətinin xadimlərini salamlayıram və
əminəm ki, mədəniyyət günləri burada çox uğurla keçəcək və təbii ki, Azərbaycanın mədəni həyatını
zənginləşdirəcəkdir.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Mədəniyyət günlərinin Sizin və əməkdaşlarınızın sayəsində baş tutmasına görə biz
Sizə ürəkdən minnətdarıq. Sabah mədəniyyət günləri başlayır. Bizim üçün həqiqətən çox əhəmiyyətlidir ki, biz
on ildə Azərbaycanla münasibətlərdə itirə biləcəklərimizi itirmədik. Belə düşünürəm ki, burada Azərbaycan
mədəniyyət xadimlərinin çox böyük xidməti var, onlar müxtəlif vaxtlarda – indi mən bir zamanlar
Azərbaycanda və Rusiyada o qədər də sevilməyən dövrlərdən danışıram – rusiyalı həmkarları ilə münasibətləri
qoruyub saxlamağa çalışırdılar. Siz respublikanın prezidenti olduqdan sonra isə hiss edirik ki, bu əlaqələr çox
canlanmışdır və geniş dövlətlərarası xarakter almışdır. Bu isə bizim üçün çox vacibdir.
Təkcə son bir ilə aid iki müxtəlif hadisəni misal çəkəcəyəm: biz "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunun 1300
illiyini qeyd etdik, bu yubiley Moskvada olduqca böyük maraq doğurdu, özü də səciyyəvi haldır ki, nəinki
Moskvadakı çox böyük Azərbaycan diasporu və azərbaycanlılar arasında, həm də ruslar arasında. Bu bizim
üçün çox mühüm hadisə idi. Sütunlu salonda çox yaxşı konsert verildi, yazıçıların məzmunlu çıxışı oldu.
Digər tərəfdən, bunu Polad Bülbüloğlunun yanında dediyimə görə üzr istəyirəm, onun 55 illiyi münasibətilə
"Rossiya" konsert salonunda çox əla konsert verildi, orada onun ulduzu qoyuldu. O vaxt onu prezidentimiz
*
Nümayəndə heyətinə Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət naziri Mixail Şvıdkoy, nazirin birinci müavini Aleksandr
Qolutva, Moskva hökuməti Mədəniyyət komitəsi sədrinin müavini Oleq Belikov, İTAR-TASS-ın baş direktorunun birinci
müavini Mixail Qusman, Başqırdıstanın Mədəniyyət naziri Talqat Sagitov daxil idi.
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Vladimir Putin də təbrik etdi. Çox böyük, hamı üçün çox mühüm bayram oldu. Burada nəinki keçmişin həsrəti
duyulurdu – çünki, məsələn, 40 yaşından yuxarı olan adamlar hələ də keçmişin həsrətini çəkirlər – həm də
Azərbaycanın çox böyük artistinə hörmət də vardı.
Dünən biz Bakıda olarkən dinlədiklərimiz xatırlatdı ki, burada ənənələr qorunub saxlanılır. Gənc ifaçılar
Azərbaycanın muğam ənənəsi ilə bağlı ifaçılıq ənənələrini qoruyub saxlayırlar. Bu, Rusiya üçün çox maraqlıdır,
çünki bizdə əslində belə şey yoxdur. Melodika, ifa tərzi bambaşqadır.
Mən təxminən yarım il ərzində baş vermiş hadisələri misal çəkdim. Yeni Azərbaycan nəsrinə tələbat bizim
üçün çox mühümdür. Maqsud və Rüstəm İbrahimbəyovların, Anarın, Elçinin əsərləri əvvəlkitək çox böyük
şöhrətə malikdir. Bu gün mətbuat konfransında da dediyim kimi, bu heç də birlikdə böyüyüb başa çatmış
adamların münasibəti deyildir. Biz isə həm birlikdə böyüyüb başa çatmışıq, həm də bir-birimizi həmişə
dəstəkləmişik. Kimsə kimisə nəşr etdirir, redaktə edirdi. Anarın, Elçinin, Rüstəmin pyesləri "Teatr" jurnalında
dərc olunurdu, mən orada təxminən 20 il işləmişəm. Münasibətlərimiz səmimi idi və heç kim bizə ideoloji
cəhətdən öz hökmünü qəbul etdirmirdi. Nə vaxtsa, kiminsə pyesi və ya hekayəsi uğurlu alındıqda, hamı bizə
gəlirdi, qonşu "Drujba narodov" jurnalından da gələnlər olurdu. Bu, bayrama çevrilirdi.
Cənab Prezident, Sizə olduqca böyük hörmət bəsləyirlər, mən səmimi deyirəm və bu həqiqətdir. İndi mən
protokol üzrə danışmıram, Siz burada birinci katib, sonra da Moskvada işlədiyiniz dövrlərlə bağlı xatirələr
əsasında danışıram. Bu da çox vacibdir. Buna görə biz Sizə həqiqətən çox minnətdarıq, ürəkdən minnətdarıq.
Zənnimcə, günlərin proqramı kifayət qədər genişdir. Biz burada kino həftəsi də təşkil edə bilərik. Çünki,
bildiyiniz kimi, Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Aleksandr Qoltuva da burada bizimlədir. Eyni zamanda o
indi bizim nazirlikdə birləşdirilmiş olan kinematoqrafiya xidmətinə də rəhbərlik edir. Azərbaycan kinematoqrafı
sovet dövründə çox mühüm rol oynamışdır. Çoxlarını kinematoqraf vasitəsilə tanıdığımız artistlərin xatirəsi hələ
yaşayır. Ona görə də əlaqələr geniş ola bilər. Belə düşünürəm ki, əgər Rusiya yazıçıları Azərbaycana elə-belə,
sadəcə, gələ bilsəydilər, onlar bəzi şeyləri başa düşərdilər.
Mənə elə gəlir ki, bir neçə siyasi məsələni mədəniyyət vasitəsilə, mədəniyyət sayəsində həll etmək olar, hətta
tezliklə olmasa da, hər halda, mədəniyyət bunu dəstəkləyərdi. Ona görə də bizi burada qəbul etdiyinizə görə bir
daha çox böyük minnətdarlığımızı bildirirəm. Təbii ki, artistlərimiz həyəcanlanırlar. Çünki Bakı tamaşaçıları
həmişə tələbkar olmuşlar. Bugünkü mətbuat konfransından gördüm ki, Sizin jurnalistlər dilli-dilavər, çox
tələbkardırlar. Biz bunu onların verdikləri suallardan başa düşdük. Bir daha çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sabah açılışdır?
M i x a i l Ş v ı d k o y: Sabah biz əklillər qoyulması mərasimi ilə başlayırıq. Bu gün isə Sizi Ali Baş
Komandan kimi bir daha təbrik etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu gün Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. Mən artıq bu
gün ordunun nümayəndələrinin yanında oldum, Zabitlər evində oldum, onların qarşısında çıxış etdim.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Bu gün mən televizorda gördüm və başa düşdüm ki, Siz dünən teatrda olduğunuz
kimi, yenə də çox inandırıcı idiniz. Sizin dünənki çıxışınız mənə olduqca böyük təsir bağışladı. Dedim ki, əgər
belə prezident varsa, bu respublikada teatr tənqidçilərinə iş yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mixail Yefimoviç, bilirsinizmi, onlar öyrəşiblər: əgər mən teatra gəlmişəmsə, deməli,
mütləq səhnə arxasına getməliyəm.
M i x a i l Q u s m a n: Tamaşanın məziyyətlərini saf-çürük etmək üçün.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sadəcə olaraq gəlib "sağ olun, çox yaxşıdır" demirəm. Mən hökmən pyesin
özünün, müəllifin, sonra da tamaşanın quruluşunun məziyyətlərini saf-çürük etməliyəm. Bax, belə ənənə
yaranmışdır. Bu heç kimdən – nə məndən, nə də onlardan asılıdır. Bunu heç kim düşünüb tapmamışdır. Bu,
sadəcə, həmişə, bütün həyat boyu olmuşdur. 30 ildən də əvvəl Azərbaycanın rəhbəri olduğum vaxtdan bəri mən
biganə qala bilmirəm. Mən öz fikrimi, öz rəyimi söyləməliyəm. Məsələn, mən bir neçə dəfə demişəm ki, səhnə
xadimlərinin əməyi ən ağır əməkdir, hətta şaxtaçıların əməyindən də ağırdır, dənizdə neft çıxaran neftçilərin
əməyindən də ağırdır. Bir sözlə, mən bunu təsəvvür edirəm. Mən teatrın səhnə arxasındakı bütün həyatını
təsəvvür edirəm, səhnədə nələr baş verdiyini təsəvvür edirəm. Buna görə də bütün bunları bilərək və
qiymətləndirərək sadəcə, "sağ olun, yaxşıdır, sizə təşəkkür edirəm" sözləri ilə kifayətlənə bilmirəm. Bunu
tamaşaya baxmağa gələn hər kəs edə bilər. Mən isə elə bir insanam ki, rəyimi eşitmək istəyirlər. Zənnimcə,
dünən mən bu pyesə və Elçinə elə təhlil verdim ki, bunu onun özü də gözləmirdi. O çox istedadlıdır. Başa
düşdüm, o anladı ki, mən düz deyirəm.
Lakin bilirsinizmi, artistlərin dəstəklənməyə ehtiyacı var. Səhnə adamının əməyi ağırdır, onun dəstəyə
ehtiyacı var. O istəyir onun əməyi qiymətləndirilsin. Ehtiyac duyur ki, onun haqqında hansısa ümumi ifadələrlə
deyil, ürəkdən gələn xoş sözlər söyləsinlər, elə sözlər ki, həqiqətə uyğun olsun. Mən heç zaman basmaqəlib
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ifadələrdən istifadə etməmişəm. Salonda əyləşib hiss etdiklərimin hamısı ürəyimdən keçir. Məsələn, mən pyeslə
əsla tanış deyildim. Klassik pyeslər var, mən onları oxumuşam. Bu yaxınlarda görkəmli dramaturqumuz,
klassikimiz Cəfər Cabbarlının "Aydın" pyesi göstərildi. Mən bu pyesi bir neçə dəfə, yeniyetmə, gənclik
çağlarımda görmüşəm, yəni bu pyeslə tanışam. Lakin indi mən bu pyesə 30–40 il bundan əvvəl baxmış adam
deyiləm. Ona görə də indi mən başqa nəzərlə baxıram. Eyni zamanda, o vaxtlar mən bu pyesdə rolları ifa etmiş
ən görkəmli artistlərimizi görmüşəm – çox güclü pyesdir. Lakin bu gün də yaxşı artistlər yetişmişdir. Bəzən elə
olur ki, ensiklopediyalarda, əsərlərdə qeyd edilmiş hansısa adları növbəti nəsil, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci
nəsillər belə deyil, başqa cür qavrayırlar. Halbuki həyatda heç də belə deyildir. Elə hallar olur ki, görürsən o da
dahidir, əgər növbəti dahi deyilsə, birindən, digərindən sonra dahi olacaqdır. Buna görə də təbii ki, dünən mən
öz rollarını yaxşı oynamış artistləri qeyd etmək istəyirdim.
Məni bu pyesə baxmağa çoxdan dəvət edirdilər, amma vaxtım olmurdu. Mən hətta öz proqramım barədə
düşünmədən, şənbə gününə təyin etdim. Birdən mühafizə dəstəsinin rəisi mənə dedi: "Bilirsinizmi, şənbə günü
Sizin tədbiriniz var, xarici qonaqlar gəlirlər, axşam onlarla görüşməlisiniz". Mən zəng vurub soruşdum ki,
tamaşanı bazar gününə keçirmək olarmı? Hərçənd mənim burada bazar günü də çoxlu işim var idi. Bazar günü
mən çoxlu adamın əfv edilməsi məsələsinə baxırdım və əfvolunma haqqında fərman verdim. Mən hər bir
adamın işini, onun nə kimi cinayəti olduğunu, nə kimi cinayət törətdiyini, həbsdə nə qədər qaldığını, onu nə
üçün əfv etməli olduğumuzu nəzərdən keçirməli idim. Bu, ciddi işdir. Mən ona bir neçə saat vaxt sərf etdim.
Sonra isə biz hələ teatra da getməli idik. Bu gün isə Silahlı Qüvvələr günüdür.
Yeri gəlmişkən, mənim orada iştirakım planlaşdırılmamışdı. Mən təbrik məktubu göndərmişdim, o məktub
mətbuatda dərc edilmişdir. Mən işə gəldim. Müdafiə naziri mənə dedi ki, Sizin təbrikiniz var, proqram belədir,
ordumuzun bütün komanda heyəti toplaşacaqdır. Dedim ki, yaxşı, gələrəm. Bu, tədbirin başlanmasına iki saat qalmış
oldu. Başa düşürəm, nəinki onlar, həm də mənim mühafizə dəstəm öz işini yenidən qurmalı idilər. Amma mən
məmnunam – orada oldum, təxminən bir saat on dəqiqə çıxış etdim. Bir sözlə, pis olmadı.
Bir az əvvəl Rusiya Federasiyası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri ilə görüşdüm. Odur ki, Rusiya Federasiyasının
səfiri vəzifəsini icra edənlə ikinci dəfə görüşürəm. O, Marat Baqlayı müşayiət edirdi. Baqlay həmyerlimizdir, böyük
hüquqşünasdır. Bilirsinizmi, bu çox xoş idi. O da mənə Azərbaycanda baş vermiş dəyişikliklərdən danışdı. O burada
vaxtaşırı olur, doğulduğu həyətə gedib, öz mənzilinə daxil olmaq istəyib, lakin mənzilin qapısı bağlı olubdur. Mən
dedim ki, mənzil sahibini tapın, qoy açsın, o, mənzilinə baxsın. O öz həyətinə baxmağa gedib və böyük dəyişikliklər
görüb, halbuki həmin həyətdə iki il əvvəl olmuşdu. Bu çox xoş amildir. O mənada xoşdur ki, insan doğulduğu,
böyüyüb başa çatdığı, öz ömrünün illərini keçirdiyi torpağı unutmur. Bu çox xoşdur.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Mən Bakıda dörd ildir olmamışam. Bu illər ərzində çox böyük dəyişikliklər baş
veribdir. Şəhərin necə inkişaf etdiyi, yaxşılaşdığı görünür, olduqca təmiz şəhərdir. Cənubda isə bunu etmək heç
də asan deyildir. Şəhər həyatının dinamikası çox yüksəkdir. Adamlar başqa cür, daha yaxşı geyinməyə
başlamışlar, sifətlərində təbəssüm var. Bu bəzən illərlə əmələ gəlir.
M i x a i l Q u s m a n: Axşamdan keçmiş biz gəzişərkən şəhərin yaşaması Mixail Yefimoviçə böyük təsir
bağışladı. Biz gecə saat 3-də Bakıda, bulvarda gəzirdik, gənclər rəqs edir, şəhərdə rahatca gəzişirdilər. Biz
həmkarlarımıza, Polada dedik ki, gənclərin gecədən keçmiş belə arxayınca, qorxub çəkinmədən gəzdikləri
şəhərləri keçmiş Sovet İttifaqında az-az taparsan.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu mənə Marat Baqlay da dedi. Dünən o da həmkarı ilə gəzintiyə çıxmışdır.
İncəsənətin dövlətin köməyinə ehtiyacı var. Mən bu köməyi göstərirəm. Mən bu yaxınlarda, bir neçə ay
əvvəl balet truppasının əmək haqqını altı dəfə, xor kopellasının maaşını dörd dəfə qaldırdım. Bundan əvvəl isə
simfonik orkestr üçün çox böyük məbləğdə vəsait ayırdım və çox yüksək maaşlar müəyyən etdim. Kostyumlar,
alətlər alınması üçün vəsait ayırdım və sair. Mən bir milyon manat məbləğində prezident təqaüdü təyin etmişəm,
bu, ayda təxminən 250 dollardır, bunun əksər hissəsini mədəniyyət xadimləri alırlar. Bu prezident təqaüdünü 60
nəfər alır.
T a l q a t S a g i t o v: Hər ay?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, hər ay, özü də əmək haqqından, pesniyadan savayı. Mədəniyyət xadimləri
onların 90 faizini təşkil edirlər. Həm də bu təqaüdlər ömürlükdür.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Bu, incəsənətin səviyyəsini qoruyub saxlamaq üçün çox vacibdir. Azərbaycanda
həmişə böyük artistlər olmuşdur, Azərbaycan Dram Teatrında Mehdi Məmmədovla yanaşı, Tofiq Kazımov,
böyük artistlər işləmişlər, bu, böyük truppa idi. Bir çox Azərbaycan musiqiçilərinin, rəqqaslarının səviyyəsi bu
gün də yüksəkdir, onları bütün dünyada qəbul edirlər, yaxın ölkələrdə Azərbaycandakı kimi belə yüksək səviyyə
yoxdur. Əlbəttə, bu onlara yeganə maliyyə yardımıdır – Türkiyədə 500 dollara işləməkdənsə, evdə 200 dollara
işləmək daha yaxşıdır.
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Biz də onu deyirdik ki, xoreoqrafiya təhsilinin səviyyəsini qoruyub saxlamaq, xoreoqrafiya sahəsində
mütəxəssislər mübadiləsi, ümumiyyətlə, mütəxəssislər mübadiləsi aparmaq çox vacibdir.
Əlbəttə, mədəniyyət günləri çox qeyri-adi hadisədir və onu təşkil etmək hər dəfə çətinləşir. Ümidvaram ki,
gələn il biz Rusiyada Azərbaycan günlərini tam miqyasda və bayramsayağı keçirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mütləq.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Lakin mütəxəssislər mübadiləsi muzey işində, xoreoqrafiyada da çox vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoreoqrafiya məktəbi fəaliyyət göstərirmi?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir vaxtlar xoreoqrafiya məktəbi üçün pansionatı və s. olan xüsusi kompleks
tikdirmişdim ki, milli kadrlar hazırlansın. Doğrudur, mənim o niyyətlərim indiyədək həyata keçirilməyibdir.
Çünki imkan yoxdur.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Bu il məktəbdə buraxılış imtahanlarına Peterburq məktəbindən mütəxəssis
dəvət etdik, ustad dərsi keçirdik. Bütöv bir proqram hazırlayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Klassikaya xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Çünki milli rəqslərimizi xüsusi təhsil
olmadan da yaxşı ifa edirlər. Bizdə elə istedadlı qızlar var ki, onların xüsusi təhsili yoxdur, amma peşəkarlıqla
rəqs edirlər.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Mixail Yefimoviç diqqət yetirdi, doğrudan da, yaxşı rəqs edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sabah nə edəcəyik?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Sabah Şəhidlər xiyabanına əklillər qoyulacaq, Şuşadan çıxarılmış abidələrə
baxılacaq. Sonra iki sərgi açacağıq və saat 18-də Respublika sarayında təntənəli konsert olacaqdır. Biz Sizi oraya
dəvət edirik. Orada konsertin birinci hissəsində Osipov adına orkestr «Marinski» teatrından olan solistlərlə çıxış
edəcəkdir. Başqırdıstanın Mədəniyyət naziri kiçik bir truppa gətirmişdir, onlar da iştirak edəcəklər. İkinci hissə də
müxtəlif çıxışlardan ibarət olacaq – Perm baleti, Böyük Teatrın baleti.
H e y d ə r Ə l i y e v: O bir dəfə özünə yubiley təşkil etdi, 5–6 saat çəkdi.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Biz çalışacağıq ki, sabah hər şey ağlabatan çərçivədə, vaxt çərçivəsində olsun.
Lakin ümidvarıq ki, konsert xoşunuza gələcəkdir. Biz çox istərdik ki, kino həftəsi də keçirək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Mənə elə gəlir ki, respublikada baş verən real proseslər barədə informasiyanın
ümumən azlığı çox duyulur və zənnimcə, bunu yazıçıların görüşü vasitəsilə aradan qaldırmaq mümkündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnformasiya qıtlığı var və Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrində həddindən çox
dezinformasiya verilir. Bu yaxınlarda mən Moskvada olarkən Andrey Karaulov məndən müsahibə almağı çox
istəyirdi, mən bütün bunları ona açıqca dedim. Bundan əvvəl isə mənim "Mir" teleradio şirkəti, "Mayak"
radiostansiyası və "Nezavisimaya qazeta" ilə birbaşa efir görüşüm oldu. Onlar mənə suallar verdilər, mən onları
görür, suallarına cavab verirdim. Bunu onlara da dedim. Mən bunu Vladimir Vladimiroviç Putinə də dedim. O
da dedi ki, bizdə mətbuat azaddır. Amma hər gün Azərbaycan haqqında nə qədər böhtan xarakterli, uydurma
məqalələr verilir. Bəzi Moskva qəzetləri, televiziya münasibətləri sadəcə olaraq mürəkkəbləşdirməyə çalışır.
Onlar bundan ötrü Çeçenistan hadisələrindən, digər məsələlərdən istifadə edirlər. Buna görə də mən "Mayak"
radiostansiyasına, Karaulova müsahibə verdim. Mənə dedilər ki, onu hələlik göstərməyiblər. Ümumiyyətlə, biz
bunu hər iki tərəfdən aradan qaldırmalıyıq. Əlbəttə, burada incəsənət xadimləri böyük rol oynamalıdırlar.
M i x a i l Q u s m a n: Heydər Əliyeviç, yaxşı ki, Siz bu məsələni qaldırırsınız. Azərbaycanın kütləvi
informasiya vasitələri respublikada baş verən konkret hadisələr haqqında xəbərlər yaymaqda informasiya
meydanında daha fəal və mübariz olmalıdır. Çünki qonşularımızla müqayisə etsək görərik ki, biz buna həmişə
çox-çox ehtiyac duyuruq. Hətta yadımdadır, Siz də xatırlayırsınız, bir vaxtlar pambıqçılıq rayonlarına Sizin hər
bir səfəriniz Ümumittifaq informasiya meydanında hadisəyə çevrilirdi. Bu, hər şeylə yanaşı, konkret hadisə ətrafında çox düzgün təşkil edilmiş iş idi. Bax, bu, respublikada bütün sahələrdə – mədəniyyət sahəsində, sənayedə baş
verən müsbət hadisələr ətrafında düzgün təşkil edilmiş iş çatışmır. Respublikanın təəssübünü çəkən bir informasiyaçı
kimi, mənim buna ehtiyacım var. Bax, bu yaxınlarda Siz Moskvada oldunuz, mən bunu hətta dostlarıma, köhnə
yoldaşlarıma, həmkarlarıma, Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinin işçilərinə də dedim, səfirlikdə həmvətənlərinizlə
çox mühüm, çox vacib görüşünüz oldu, mətbuat isə yox idi. Dünya informasiya agentliyinin rəhbərlərindən biri kimi,
mən bundan təsadüfən xəbər tutdum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu mənim təqsirim deyildir, görüşü səfir təşkil etmişdi. Bu gün mən səfirin vəzifəsini
icra edən şəxsə dedim və ondan xahiş etdim ki, – mənim nitqim sabah "Bakinski raboçi"də dərc olunacaq –
(prezidentin köməkçisi Dilarə Seyidzadəyə müraciətlə: bizim televiziya şirkətinə deyin ki, qoy üzünü
köçürsünlər) kasetləri də, "Bakinski raboçi" qəzetinin bir nüsxəsini də Xarici İşlər Nazirliyinə, Putinin
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katibliyinə göndərsinlər. Bundan əlavə, düşünürəm ki, icmalarımıza kasetlərdən də, qəzetdən də çoxlu göndərmək lazımdır. Çünki səfirlikdə görüşdə azərbaycanlıların 50 vilayətdəki icmalarının nümayəndələri var idi.
M i x a i l Q u s m a n: Çox güclü qüvvədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həqiqətən, görüş maraqlı oldu və məncə, çıxışım da maraqlı oldu. İstərdim ki, bunu
təkcə azərbaycanlılar deyil, Rusiya ictimaiyyəti də bilsin. Yoxsa ki, bütün azərbaycanlıların bundan xəbər
tutmağa imkanı yoxdur. Məsələn, Ulyanovskda 30 min azərbaycanlı var, görüşdə isə bir nəfər iştirak edirdi. O
bütün bunları necə çatdıra bilər? Əgər biz oraya, tutalım, hər bir vilayətə kaseti və qəzetin bir neçə nüsxəsini
göndərsək, onlar toplaşar və kaseti özləri çoxaldar, hər bir kəsin evində televizor var. O ki qaldı mətbuatın oraya
dəvət edilməməsinə, mən buna çox təəssüflənirəm. Orada ancaq məni müşayiət edən mətbuat vardı.
Bəzən dezinformasiyanı bizim adamlar Moskva qəzetlərinə buradan verirlər. Yeri gəlmişkən, bəzi qəzetlərdə
belə bir qayda və ya prinsip var, onlar burada öz xalqı, öz ölkəsi barədə çox mənfi ovqatlı adamlar axtarıb tapır,
onları işə götürürlər. Onlar da yarınmaq üçün və ya pul qazanmaq üçün hər cür yalan informasiya verirlər.
Bəzən mənə hansısa bir məqaləni gətirirlər, soruşuram ki, onu kim yazmışdır, deyirlər ki, o qədər də sağlam
olmayan filan qız, filan oğlan. Ümumiyyətlə, bu bizim bəlamızdır, nə edəsən.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Mətbuat azadlığı bir də ondan ibarətdir ki, biz onu oxumaya da bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təəssüf ki, mən oxuyuram.
M i x a i l Ş v ı d k o y: Heydər Əliyeviç, icazə verin Sizə kiçik bir hədiyyə təqdim edim. Bu, nadir bir
şeydir – tozağacı qabığından düzəldilmiş un qabıdır. Amma Siz o qədər xeyirxah işlər etmisiniz ki, onlar buraya
yerləşməyəcəkdir. Bu nadir hədiyyəni xalq sənətkarları düzəltmişlər.
O l e q B e l i k o v: Heydər Əliyeviç, buraya şənbə günü – mədəniyyət günlərinin bağlanışı günü gələcək
Moskvanın nümayəndə heyəti adından biz Sizə, Bakıya Moskva nəşriyyatlarının kitablarından, Moskvanın
tarixinə dair kitablardan ibarət sərgi gətirmişik. Hədiyyə olaraq Sizə kitab bağışlayırıq. Eynilə bu cür kitabı
Axundov kitabxanasına da verəcəyik. Biz Sizi moskvalı hesab edirik – Siz orada çox işləmisiniz, öz izinizi
qoymusunuz. Çox sağ olun.
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RUSİYA KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ MARAT BAQLAY İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
26 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Marat Viktoroviç, sizi doğma torpağınızda, Azərbaycanda salamlayıram! Sizinlə
yeni görüşə şadam. Vaxt tapıb Azərbaycana gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, yaxşı
görüşləriniz, xoş görüşləriniz olub və Bakı Dövlət Universiteti sizə fəxri hüquq doktoru adı veribdir və sizi bu
münasibətlə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Bizim üçün, əlbəttə, ən başlıcası Konstitusiya quruluşu, xüsusən
Konstitusiya Məhkəməsi məsələlərində sizin məsləhətiniz, sizin təcrübənizdir. Siz bu sahədə böyük
mütəxəssissiniz, uzun illərdir elmi fəaliyyətlə məşğulsunuz, əsərlər də yazmısınız, dissertasiyalar da müdafiə
etmisiniz. İndi isə 1996-cı ildən Rusiya Federasiyası Konstitusiya Məhkəməsinin sədrisiniz.
Bizim Konstitusiya Məhkəməmiz isə gəncdir və indi yaxşı irəliləyir. Amma onun, təbii ki, məsləhətlərə,
dəstəyə, təcrübə mübadiləsinə ehtiyacı var. Odur ki, sizin gəlişiniz bizim üçün hər cəhətdən çox əlamətdar
hadisədir. Bilmirəm, siz doğulduğunuz və gənclik illərinizi keçirdiyiniz şəhərə gəlməyinizlə bağlı burada, yəqin
ki, şəxsi bir əlaqə də hiss edirsiniz.
M a r a t B a q l a y: Heydər Əliyeviç, məni qəbul etməyi lazım bildiyinizə görə sağ olun. Universitetin
mənə çox yüksək ad – fəxri doktor adı verməsinə görə Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu
gün dediyim kimi, mənə xüsusilə xoşdur ki, Siz də belə fəxri ada layiq görülmüsünüz. İndi mən də Sizin
durduğunuz cərgədə dururam. Çox sağ olun.
Bilirsinizmi, bu mənim üçün bir qədər gözlənilməz oldu. Axı mən əlaqələri kəsməsəm də, Bakıdan, hər
halda, çoxdan getmişəm. Ancaq gizlətmirəm, çox şadam. Dediyim kimi, əvvəla, ona görə ki, mən burada
ölkələrimiz arasında elmi əlaqələrin, şükürlər olsun, inkişaf etdiyini görürəm. Deməli, bir-birimizə fəxri ad
verməyimizin müəyyən əhəmiyyəti var. İkincisi isə, Sizin dediyiniz kimi, bu ad mənim doğma şəhərimdə
verilmişdir. Mən bu gün dedim ki, əgər buradan getməsəydim, yəqin bu universitetdə olardım. Bu gün Sizinlə
birlikdə oturardım, ancaq onda mənə fəxri doktor adı verməzdilər, çünki bu ad özününkülərə verilmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə vermirlər?
M a r a t B a q l a y: Ona görə ki, ştatda olan müəllimlərə heç vaxt vermirlər. Deməliyəm ki, Siz,
həqiqətən, çox dəqiq, doğru söylədiniz, Konstitusiya məhkəmələrimiz arasında əlaqələr çox yaxşı inkişaf edir.
Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi gəncdir, lakin o qədər də yox. Məgər biz çox təcrübəliyik? Biz də
çoxdan deyil, 1991-ci ildən fəaliyyət göstəririk. Üstəlik, 1993-cü ildə elə böhran keçirdik ki, ondan böyük
çətinliklə çıxdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxt Konstitusiya Məhkəməsi üçün çox çətin idi.
M a r a t B a q l a y: Hətta onun buraxılması haqqında fərman da hazır idi. Əslində, məhkəmə 1995-ci
ildən işləməyə başlamışdır. Çünki qanuna görə, tam heyətin olması tələb edilirdi, axırıncı gələn isə mən oldum.
Bundan sonra məhkəmə işləməyə başladı.
Bəli, təcrübə mübadiləsi bizim üçün həqiqətən faydalıdır. Sizə deyə bilərəm ki, bax, bu kiçik kitabça
Konstitusiya Məhkəməsinin ilk on qərarıdır və biz onu diqqətlə öyrənmişik. Bir sözlə, burada təcrübə
mübadiləsi hər iki tərəf üçün faydalıdır. Bundan əlavə, bəzi müddəalar Sizin qanunda, məncə, daha yaxşı
yazılmışdır və istərdik ki, bizdə də belə olsun. Biz Xanlar Hacıyevlə Moskvada tez-tez görüşürük, gördüyünüz
kimi, burada da görüşmüşük. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu çox faydalıdır.
Sizə demək istərdim ki, Konstitusiya məhkəmələri, demək olar, bütün MDB ölkələrində yaradılmışdır.
Amma cəsarətlə Sizə deyə bilərəm ki, onlar heç də hər yerdə dövlət həyatında belə nəzərəçarpacaq yer tutmur.
Ona görə də indi elə bir mərhələdir ki, hüquqi dövlətin bu vasitəsinin təşəkkülünə çox ciddi yardım göstərmək
üçün biz hamımız bir-birimizə kömək etməliyik. Bu gün mən belə bir fikir söylədim ki, – bilmirəm, Siz ona
şəriksiniz, ya yox – indi Konstitusiya məhkəmələrinin rolu ilə bağlı dövlətlərimizin həyatının çətin cəhəti
bundan ibarətdir ki, hamımızın xülyaya qapıldığı, azadlıqdan, demokratiyadan, hüquqlardan və başqa
məsələlərdən danışdığı vaxt arxada qalmışdır. Unudurduq ki, güclü dövlət olmasa, heç bir hüquq da ola bilməz,
insan hüquqlarının ilk növbədə müdafiə edilməsi ilə güclü dövlətçilik arasında nisbət nəzəri cəhətdən labüddür.
Bax, məhz bu ziddiyyətlərin həllinə indi hüquq elmində, xüsusilə bizdə çox böyük diqqət yetirilir. Ona görə
ki, bildiyiniz kimi, prezident Putin güclü dövlət, onu inkişaf etdirmək ideyasını irəli sürmüşdür. Hamı dərhal
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hay-küy qopardı ki, bu avtoritarizmdir, başqa səmtə doğru hərəkətdir. Əlbəttə, qətiyyən, əsla doğru deyildir.
Amma, şübhəsiz, təhlükəlidir. Bu meyl təhlükəlidir və bizim hamımızın yaşadığımız geriyə dönüş meyli də
təhlükəlidir. Ona görə də bu ortaq məxrəc məhz bunda axtarılmalıdır ki, həm dövlətçilik ciddi, möhkəm və
güclü olsun, həm də hüquqlar təmin edilsin. Bu yalnız onda mümkündür. Zənnimcə, nəzəri müddəa məhz
bundan ibarətdir, lakin onun dövlətlərimiz üçün böyük əməli mənası var. Mən belə düşünürəm. Məsələn, bu gün
mən çıxış edərkən bunu ölkələrimizdə hüquq elminin inkişafının mühüm istiqaməti kimi nəzərə çarpdırmağı
lazım bildim.
Bakı haqqında təəssüratımdan danışmalı olsam, əlbəttə, mən bu şəhərə həmişə heyranam. Mən buraya hər
dəfə gələndə yeniliklər görürəm. Şəhər böyüyür, getdikcə gözəlləşir. Məsələn, doğulduğum həyətə girdim. Bu
həyət Bülbül prospektində Azadlıq meydanı ilə üzbəüzdür. Adi bir Bakı həyətidir, ötən il çox çirkli idi,
anlaşılmaz bir hal idi, indi isə oraya gələndə tikinti işləri getdiyini gördüm. Onlar tikməyə, evin görkəmini
yaxşılaşdırmağa başlamışlar. Doğulduğum, böyüyüb başa çatdığım mənzili tanımaq olmur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz mənzildə oldunuzmu?
M a r a t B a q l a y: Bağlı idi, mənzilin sahibi evdə deyildi. Mən bunu, sadəcə olaraq, kiçik bir misal kimi
deyirəm. Amma daha geniş miqyasda götürdükdə şəhərdə nələr baş verdiyini görürsən. Şəhər böyüyür,
gözəlləşir, hiss olunur ki, adamlar daha yaxşı yaşayırlar, mağazalarda mal bolluğu da hiss edilir. Məsələn, bizim
həyətin yanında bomboş bir bina vardı, əvvəllər, çox-çox uzaq illərdə bura tikiş fabrikinin klubu olmuşdu.
Oraya daha nələr doldurulmamışdı? Dünən oraya yaxınlaşdıq, orada əla bir mağaza, çox zəngin bir mağaza,
mağazada da mallar var. Əgər mən bu cür mallar olan belə mağazanın yaxınlığında böyüsəydim, başqa adam
olardım. Bax, indiki bakılılar da başqa adamlar olacaqlar.
Odur ki, Azərbaycanın inkişafındakı belə böyük tərəqqini qeyd etmək çox fərəhlidir. Mən hələ onu demirəm
ki, bütün bunları Bakıdan Moskvaya gələnlərin hamısı danışır. Amma bilirsinizmi, yüz dəfə eşitməkdənsə, bir
dəfə görmək yaxşıdır. Çünki görəndə yəqin edirsən ki, bunların hamısı həqiqətdir. Odur ki, öz rəhbərliyinizlə
Azərbaycanın və Bakının inkişafında belə tərəqqini təmin etdiyinizə görə biz bakılılar hamımız Sizə minnətdar
olmalıyıq. Biz həmişə sizinləyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, Marat Viktoroviç. Mən sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Siz
bilirsiniz ki, harada olurlar-olsunlar, biz öz həmyerlilərimizlə fəxr edirik. Bu da xoşdur ki, həmyerlilərimiz də
buradan nə zaman, nə vaxt getmələrindən asılı olmayaraq Azərbaycanı, Bakını unutmurlar. Mən bunu
həyatımda dəfələrlə, tez-tez sınaqdan keçirmişəm. Ona görə də sizin bir alim kimi məşhurlaşdığınızı, Rusiya
Konstitusiya Məhkəməsinin sədri olduğunuzu eşitdikdə, bilirsinizmi, özümüzün doğma bir adamımız kimi sizə
görə sevindim, axı siz bakılısınız, burada doğulmuş insansınız.
M a r a t B a q l a y: Deməli, Azərbaycana qarşı heç bir qərar ola bilməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzdür. Bilirsinizmi, sizin bağlılığınız, söhbətiniz mənə ona görə xoşdur ki, siz öz
evinizi, hətta yaşadığınız mənzili unutmursunuz, onu görmək istəmisiniz. Bu hiss çox böyük və eyni zamanda
doğma hissdir. Ona görə ki, bunu mən də unutmuram. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, 1952-ci ildə mən dövlət
təhlükəsizliyi orqanlarında işləyərkən Bakıda ilk dəfə ikiotaqlı mənzil aldım. Bilirsinizmi, bir vaxtlar, iki il
müxtəlif yerlərdə kirayədə qalmışdım. İndi yaşadığım iqamətgaha yolum həmin küçədən keçir. Mən maşında
gedəndə ətrafa az baxıram, amma bu evin yanından keçəndə başımı qaldırıb üçüncü mərtəbəyə, həmin eyvana
baxıram, hərçənd orada cəmi iki il yaşamışam. Ona görə ki, insan müəyyən vaxt yaşadığı hər bir yeri,
doğulduğu yeri unutmur, mənzildə bütün ailəsi ilə–anası, qardaşları, bacıları ilə birlikdə yaşadığı bu 30
kvadratmetrlik ikiotaqlı mənzil tamamilə dəyişilsə də, unutmur.
M a r a t B a q l a y: Onda isə bu, xoşbəxtlik sayılırdı…
H e y d ə r Ə l i y e v: Özü də necə bir xoşbəxtlik? Üstəlik, bir neçə ay sonra, qızmar yay günlərinin birində
müavinim yanıma gəlib dedi ki, bilirsənmi, soyuducu var. Soruşdum ki, nə cür soyuducudur? Deyir ki, «Zim»
soyuducudur, xeyli iridir, lakin ondan bir qədər balaca olan «Saratov» soyuducuları da gətirilib. İri soyuducu
baha idi, xatirimdədir, o vaxtın pulu ilə 200 manat idi, «Saratov»un qiyməti isə 100 manatdan az idi. Nə isə, biz
bu soyuducunu ona aldıq. Üç gün olardı ki, evdə yaşayırdıq – yaydır, istidir. O mənə dedi ki, sən də al. Mən
əvvəlcə fikirləşdim ki, alım, ya almayım, bu qədər pulum olacaqmı? Hər halda, onunla getdik və ilk dəfə
soyuducu aldım. Amma ondan necə istifadə etməyi bilmirdim, o isə bilirdi. O, soyuducunu qurub işə saldı. Biz
oraya su, bir şüşə araq və bəzi başqa şeylər qoyduq. Oturub söhbət etdik və iki saatdan sonra gördük ki, hər şey
sərindir. Bax, o günü mən heç zaman unutmuram. Ona görə ki, insanın həyatında çox şey olur. Mənim, Allah
bilir, nə qədər görüşlərim olub, nə qədər şəhərlərdə, nə qədər paytaxtlarda, nə qədər ölkələrdə olmuşam. Amma
bunu unutmuram, o günü unutmuram.
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Bu, insanda yaxşı hissdir və indi sizin öz həyətinizdən danışmağınız, mənim isə öz mənzilimdən danışmağım
mənə xoşdur. Xüsusən ona görə xoşdur ki, siz dəyişiklikləri görürsünüz.
Ona görə ki, axı siz bilirsiniz, Sovetlər İttifaqı süqut edəndə Azərbaycan ağır bir dövr keçirdi: Ermənistanla
müharibə, təcavüz, sonra daxili çəkişmələr, sonra yanvarın 20-də buraya qoşun yeridilməsi. Siz yəqin ki,
Şəhidlər xiyabanında oldunuz...
M a r a t B a q l a y: Mən hər şeyi xatırlayıram və hər şeyi bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, keçmiş müttəfiq respublikaların paytaxtlarından fərqli olaraq,
Azərbaycanda daha ağır vaxtlar olmuşdur. Lakin biz bütün bunları aradan qaldırdıqdan və Azərbaycanda artıq
bir neçə ildir sabitliyi təmin etdikdən sonra, sözün əsl mənasında, inkişaf gedir. Mən özüm şəhərdə gedərkən
birdən nə isə yeni bir şey görürəm, halbuki bir ay əvvəl onu görməmişdim. Ona görə də mənə xoşdur ki, siz
bunları görürsünüz və bu barədə danışırsınız. Bu bizi daha çox ruhlandırır.
Söz düşmüşkən, dəyişikliklər haqqında. Bu gün mən Xorvatiyanın səfirini də qəbul etdim. O, əsasən
Ankarada oturur, lakin əvəzçiliklə bizdə də işləyir. O buraya gəldi və onun ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət
olunmağım barədə Xorvatiya prezidentinin məktubunu mənə təqdim etdi. O da burada olur, amma ildə bir dəfə,
ona görə ki, daim Ankarada oturur. O deyir, bilirsinizmi, mən bir il əvvəl burada olmuşam, ancaq bu bir ildə nə
qədər dəyişikliklər baş vermişdir, hər şey necə də yaxşılaşmışdır. Budur, bu gün ikinci adam da bundan danışır.
Bilirsinizmi, mən sizə dediklərimi ona da söylədim. Mənə xoşdur. Nəyə görə? Ona görə ki, bütün bunları biz
həyata keçiririk, bütün bunları biz özümüz görürük. Bəlkə də bu dəyişiklikləri burada vaxt-vaxt olan adamın
gördüyü kimi görmürük. Bu birincisi. İkincisi isə, öz rəyimiz subyektiv ola bilər, necə deyərlər, kənar adamın,
indiki halda, moskvalının rəyi bizim üçün daha mühümdür.
M a r a t B a q l a y: Mənim rəyim o qədər də kənar adamın rəyi deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən dərhal əlavə edim ki, indiki halda bu, moskvalının rəyidir. "Kənar adam"
deyəndə, siz məni başa düşdünüz. Siz kənar adam deyilsiniz, amma daim Moskvada yaşayırsınız, burada
vaxtaşırı olursunuz. Mən ona görə belə dedim. Buna görə sağ olun.
Sizin toxunduğunuz ikinci məsələ isə çox mühüm məsələdir. Mən sizinlə tam razıyam ki, Sovetlər İttifaqı
dağılan zaman, hələ bundan əvvəl də yenidənqurma deyilən proseslər gedirdi, sonra bunlar anarxiyaya çevrildi.
Xatirimdədir, tanınmış alimlər, iqtisadçılar, hüquqşünaslar Ali Sovetdə, başqa yerlərdə çıxış edərək sovet
quruluşuna böhtanlar yağdırırdılar: "Sosializm, bəli, sosializm lazımdır. Məsələn, İsveçdə sosializm var,
İsveçrədə sosializm var, odur ki, gəlin, bizdə də belə sosializm, belə demokratiya quraq". Mən bunların hamısının şahidi olmuşam. Bütün bu proseslər mənim gözlərim qarşısında baş vermişdir. Lakin bu dalğa Sovetlər
İttifaqı dağıldıqdan sonra da getdi. Bu, artıq tam demokratiyaya keçid dalğası idi və sair. Ola bilsin, bütün
bunlar qanunauyğun hallardır, hərçənd bunu da belə sarsıntılarla deyil, daha rəvan, necə deyərlər, daha qəşəng
etmək mümkün idi. Lakin bu, artıq tarixdə qalmış başqa məsələdir.
Ancaq sonra "demokratiya, demokratiya, demokratiya, insan hüquqları, insan hüquqları" deyə car çəkən
adamlar peyda oldular. Əgər dövlət yoxdursa, dövlətçilik yoxdursa, bu demokratiya kimə gərəkdir? Bu
demokratiya nəyə lazımdır? Nəyə? Bu anarxiyadır. Buna görə də mən sizinlə tam razıyam. Bu adamlar 1992-ci
ildə hakimiyyətdə oldular, ancaq Azərbaycanda demokratiyanı demokratiya şəraitində də təmin edə bilmədilər.
İnsan hüquqları? Bu onlara lazımdırmı? Yox, ona görə ki, onlar hakimiyyətdə olduqları bir ildə insan
hüquqlarını çox güclü surətdə pozdular. Mən sizə bir misal çəkəcəyəm.
1990-cı ildən bəri bir dənə də ölüm hökmü icra edilməmişdi. 1993-cü ildə mən buraya gələndə
həbsxanalarda ölüm hökmünə məhkum olunmuş təxminən 140 adam vardı. Bizdə hansı hadisələr baş verdiyini
bilirsiniz – vətəndaş müharibəsi, ondan sonra bir dövlət çevrilişi cəhdi, ikinci dövlət çevrilişi cəhdi oldu. Ona
görə də məhkəmə bəzi adamları da ölüm cəzasına məhkum etmişdi.
Ancaq bu üzdəniraq "demokratlar" hakimiyyətdə olduqları bir ildə cinayətlər törətmiş 8 adamı
güllələtdirmişdilər. Buna qədər, 1990-cı ildən isə bir dənə də ölüm hökmü yerinə yetirilməmişdi. Mənim
dövrümdə – biz 1998-ci ildə ölüm hökmünü ləğv etdiyimiz dövrə qədər, 1993-cü ildən bəri mənim dövrümdə də
heç bir ölüm hökmünü həyata keçirməmişik. 1998-ci ildə biz ölüm cəzasını ləğv etdik. Ölüm cəzası bəzi MDB
ölkələrində, məncə, hələ ləğv olunmayıbdır, hətta Türkiyədə də ləğv edilməyibdir.
Baxın, bu "demokratlar" kimlərdir. Onlar indi də "demokratiya, demokratiya" deyə haray-həşir salıb dövləti
dağıtmaq istəyirlər. Ona görə də bu, yeri gəlmişkən, dövlət hüququ ilə, Konstitusiya hüququ ilə bağlı olan çox
ciddi mövzudur.
Çin Parlamentinin sədri Li Pen bu yaxınlarda burada oldu. Əlbəttə, onların öz inkişaf yolu var. Məsələn, o,
çıxışında açıqca dedi ki, öz ölkəmizin ərazi bütövlüyü bizim üçün üstün əhəmiyyətə malikdir, demokratiya,
insan hüquqları isə artıq bundan sonra gəlir. Söz yox ki, bu onların öz işidir. Amma biz buna yol verə bilmərik.
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Kimsə cinayətə görə məhkum edilmişdir, hansısa bir hüquq müdafiəsi təşkilatı, hüquq müdafiəsi təşkilatının
hansısa mərkəzi bəyan edir ki, görürsünüz, "onun hüquqları pozulmuşdur". Amma onun cinayət törətməsi,
başqa bir insanın hüquqlarını pozması, başqa bir adama və ya dövlətə xeyli ziyan vurması hüquqların pozulması
sayılmır?
M a r a t B a q l a y: Çox dəqiq misaldır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə də siz bu mövzunu çox düzgün qaldırdınız. Hesab edirəm ki, bu baxımdan
Rusiya Konstitusiya hüququ üzrə mütəxəssislərin də, ümumiyyətlə, hüquqşünasların da böyük potensialına
malikdir və biz sizinlə həmrəy olacağıq. Azərbaycanda biz hüquqi dövlət, demokratik dövlət, dünyəvi dövlət,
bazar iqtisadiyyatlı dövlət quruculuğunda möhkəm dayanmışıq. Sizin burada gördüklərinizin çoxu – mağazalar
və sair bazar iqtisadiyyatının, iqtisadiyyatın sərbəstləşdirilməsinin nəticəsidir, bunu bilirsiniz. Biz bu mövqedə
möhkəm dayanmışıq. Biz əməli nəticələri görmüşük, lakin bir daha yol vermərik ki, dövlətimizi 1990-cı, 1991ci, 1992-ci, 1993-cü illərdə və hətta 1994-cü ildə sarsıtdıqları kimi sarsıtsınlar. Odur ki, biz sizinlə həm elmi
səpkidə, həm də praktiki səpkidə yaxşı, maraqlı mövzu tapdıq.
M a r a t B a q l a y: Sizin sözlərinizin arxasında bu baxımdan real, böyük işlər də durur. Biz bunu ancaq
alqışlayırıq. Biz buraya gələndə görürük ki, dövlətdə, hər halda, qayda-qanun var. Bütün sahələrdə, məsələn,
cinayətkarlıqla mübarizə ilə bağlı sahələrdə hər şeyin təmin edilib-edilmədiyini bilmirəm, lakin göz qabağında
olan bəzi şeylər aşkar şəkildə göstərir ki, qayda-qanun var, küçələrdə, hər halda, azğınlıq yoxdur. Bu da çox
mühümdür. Hər hansı bir mafioz qrupun, yaxud mütəşəkkil cinayətkarlığın olduğu eşidilir, bəlkə mən
eşitmirəm, bəlkə də eşitmək istəmirəm. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu, Rusiya üçün əsas məsələlərdən biridir. Ona
görə də Putin bu işə girişmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düz edir.
M a r a t B a q l a y: O düz etmişdir. Lakin bunu 89 subyektin olduğu və hərəsinin də öz istədiyini etdiyi
bizim böyük ölkəmizdə hakimiyyətin vahid nərdivanını hansısa bir vəhdət yaratmadan etmək qeyrimümkündür. Əlbəttə, bütün bunlar müxtəlif subyektlərdə əsasən nəzarət altında idi, istiqamətləndirilirdi. Ancaq
prezident bu işi gücləndirməyə başlayanda onu bu mərkəzləşdirməyə görə söyürlər. Deyirlər ki, bu, demokratik
hal deyildir. Halbuki onun dövlət hakimiyyətini gücləndirməyə, məsələləri əsla imtina etmədiyi federalizm
çərçivəsində həll etməyə girişməsində demokratiyaya zidd olan heç nə yoxdur. Lakin ictimaiyyətimiz federalizm çərçivəsində hüquqi dövlətin qorunub saxlanmasını, vahid, güclü hakimiyyət yaradılmasını dəstəkləmişdir.
Elə Dumada keçirilmiş səsvermənin nəticələri aydın göstərdi ki, deputatlar da başa düşürlər ki, bunu etmək
lazımdır. Bu da mühüm məsələdir. Əlbəttə, başqa məsələlər də var. Gördüyünüz kimi, indi oliqarxlarla məşğul
olmağa başlamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ümumiyyətlə, biz "oliqarxlar" sözünü çoxdan unutmuşuq və bildiyiniz kimi, yaxın
keçmişimizdə, sovet dövründə "oliqarx" çox pis səslənirdi. İndi isə oliqarxlar açıqca deyirlər ki, biz oliqarxıq və
bizimlə hesablaşmaq lazımdır. Oliqarxlar artıq sanki bir sinfə çevrilmişlər.
M a r a t B a q l a y: Onlar hesab edirlər ki, iqtisadiyyatın başlıca təşkilatçılarıdır. Bu, qismən doğrudur,
qismən. Əgər onlar həmişə dövlətin mənafeləri naminə fəaliyyət göstərsəydilər, qazandıqlarını bölüşə
bilsəydilər, qanunlara riayət etsəydilər, olduqca böyük məbləğdə pulu xaricə göndərməsəydilər, bir sözlə, bütün
bunlar olmasaydı, zənnimcə, heç kəs onlara etiraz etməzdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, indi Azərbaycanda məhz bu cür vəziyyətdir, ona görə ki, biz respublikada
dövlət hakimiyyətini möhkəmlətməyə, qayda-qanun yaratmağa və ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməyə
başlamışıq. Bu hər şeydən vacibdir. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, ərazimizin 20 faizi işğal edilmişdir və biz
Ermənistanla müharibə vəziyyətindəyik, atəşkəs rejimi var və işğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox
adam öz yaşayış yerlərindən didərgin salınmışdır və çadırlarda yaşayır. Hətta, bütün bunlara baxmayaraq, hansı
ki, təbii olaraq ölkədə ictimai-siyasi vəziyyəti mürəkkəbləşdirir, biz dözürük. Lakin insanlar bulvarda rahatca
gəzişirlər. Sizin tanıdığınız həmin sahil bulvarında gəzişən, istirahət edən adamları da görmək olar. Ümumiyyətlə, adamların böyük əksəriyyəti çox razıdır. Özü də bu adamlar – onlar siyasi işlərlə o qədər də məşğul deyillər
– mənimlə görüşəndə deyirlər ki, belə dinc yaşadığımıza görə sağ olun, Heydər Əliyev, sağ olun, Prezident.
M a r a t B a q l a y: Bu, insanlara çox lazımdır. Amma bizdə insanlar bunun həsrətini çox çəkirlər. Sadəcə
olaraq, həsrətini çəkirlər. Bir görün, belə qayda-qanun yaratmaq nə deməkdir. Əvvəlcə, adicə, ikincisi isə,
dövlət işlərində qayda-qanun yaratmaq, sonra isə korrupsiya ilə işə başlanır. Ən başlıcası isə mütəşəkkil
cinayətkarlıq, küçə cinayətkarlığı ilə mübarizəyə başlamaqdır. Bu, qayda-qanun yaradılmasının başlanğıcıdır.
Ondan sonra böyük iş gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə düşünürəm ki, sizin buraya gəlişiniz də Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinin və möhkəmləndirilməsinin mühüm amillərindən biridir. Mən bu
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yaxınlarda Moskvada olarkən prezident Putinlə görüşdüm. Biz kifayət qədər əsaslı surətdə söhbət etdik, bizim
iki mövzumuz vardı: birinci mövzu Rusiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələri yaxşılaşdırmaq, əməkdaşlığı
genişləndirmək, inkişaf etdirmək problemi, ikinci mövzu isə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi problemi idi.
Biz çox yaxşı söhbət etdik, mən çox razı qaldım. Siz çox düz dediniz. Ümumiyyətlə, hazırda Rusiyada vəziyyət
çox çətin olsa da, Rusiya rahat nəfəs ala bilər, çünki bütün bunları təmin edə bilən lider var.
Ona görə də belə səfərlər, görüşlər və sair çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Mən bu gün sizdən sonra Rusiya
Federasiyasının Mədəniyyət naziri ilə görüşəcəyəm. Sabah burada Rusiya Federasiyasının mədəniyyət günləri
başlayır, teatr xadimləri və "Qu gölü" baletini göstərəcək truppa və başqaları buraya gəlmişlər və gəlirlər. Mən
Moskvada olarkən, hər halda, vaxt tapdım və Rusiyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşdüm.
İndi Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Onların sayını heç kim dəqiq bilmir.
M a r a t B a q l a y: Deyirlər ki, iki milyondur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəziləri iki milyon, başqaları milyon yarım deyir. Ümumiyyətlə, heç kim hesablamayıb,
heç kəs bilmir. Hər halda, Rusiyanın 50 vilayətində icmalar yaradılmışdır və onların nümayəndələri mənim
Moskvada olduğumu eşidərək oraya gəlmişdilər və mən onlarla görüşdüm. Yaxşı söhbət oldu. Yeri gəlmişkən, onu
televiziya ilə göstərdilər. Bilmirəm, bu söhbəti dinləməyə vaxtınız oldumu?
M a r a t B a q l a y: Bəli, Heydər Əliyeviç, Sizin bu çıxışınızı göstərirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün qəzetlər çıxmır, mənim bu çıxışımın mətni sabah "Bakinski raboçi"də çap
olunacaqdır. (A.Prişşepova müraciətlə): Xahiş edirəm, mənim çıxışım olan qəzetin bu nömrəsini və çıxışımın
yazıldığı videokaseti prezident Putinin mətbuat katibinə çatdırasınız.
A l e k s a n d r P r i ş ş e p o v: Bəli, cənab Prezident, mən bunu yerinə yetirərəm.
M a r a t B a q l a y: Moskva qəzetlərində məlumat var idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən orada hər şeyi şərh etmişəm. Həm Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların nöqteyinəzərindən, həm münasibətlərimizin inkişafına onların necə təkan verməli olmaları baxımından, həm onların
mənafelərini necə müdafiə etməyimiz baxımından, həm də bizim burada rusdilli əhalinin, rusların mənafelərini
necə qorumağımız baxımından və sair. Bilirsiniz ki, mən əvvəlcədən hazırlaşmadan, mətnsiz çıxış edirəm.
Dünən mən teatrda idim. Teatrdan evə gələndən sonra televizoru açanda gördüm ki, çıxışımı verirlər, doğrudur,
onun ikinci hissəsini verirdilər, səhər isə televiziya ilə birinci hissəni verdilər. Bir var, özün danışasan, bir də var
dinləyəsən. Mənə elə gəlir ki, orada görüş uğurlu oldu.
Bir sözlə, mənim baxışlarım belədir. Sizinlə biz də eyni bir vəzifəni yerinə yetiririk.
M a r a t B a q l a y: Əlbəttə, əlbəttə.
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RUSİYA NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
30 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu gün mən Moskvanın nümayəndə heyətini qəbul edirəm. Siz hazırda Moskva
merinin birinci müavinisiniz?
L y u d m i l a Ş v e t s o v a (Moskva hökuməti sədrinin birinci müavini): Bəli, həm də Azərbaycanla
əməkdaşlıq qrupunun rəhbəriyəm.Merin birinci müavini vəzifəsi kimi, bu vəzifə də mənim üçün çox
mühümdür. Bu gün Tatyana Qriqoryevna Rusiya tərəfini artıq beynəlxalq səviyyədə də təmsil edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O burada bütün rollardadır, həm Rusiya, həm də MDB-dədir. Mən sizi
Azərbaycanda salamlayıram və buraya gəldiyinizə görə şadam. Artıq üçüncü, yaxud dördüncü gündür ki,
Azərbaycan Rusiyanın, Moskvanın mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə birlikdə yaşayır. Nə qədər xoş
görüşlər olmuşdur və deyirlər ki, mədəniyyət xadimlərinin çıxışları çox uğurla keçmişdir. Bütün teatrlarımız
tamaşaçılarla dolu və mənəvi əhval-ruhiyyə çox yüksək idi. Azərbaycan vətəndaşları Rusiyanın, Moskvanın
mədəniyyət xadimləri ilə görüşməyə müvəffəq oldular. Nəhayət, bu hadisə Azərbaycan və Rusiya üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir. Mən bir neçə gün əvvəl Rusiyanın nümayəndə heyəti ilə görüşdüm və köhnə, xoş, yaxşı
ənənələr var. Xoş, yaxşı olan nə varsa, onları unutmaq olmaz, əksinə, onlardan ümumi mənafelər, əməkdaşlığın,
dostluğun möhkəmləndirilməsi üçün istifadə etmək lazımdır. Zənnimcə, buna böyük zərurət var.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Heydər Əliyev, biz, Moskvanın nümayəndə heyəti dünən gəlmişik. Təəssüf
ki, bir qədər vaxt itirdik, çünki Moskvada leysan yağışı yağırdı və vaxtında gələ bilmədik. Təbii fəlakət baş
vermişdir, sellər axırdı, ola bilsin, bütün il ərzində bu qədər yağış yağmamışdır. Buna baxmayaraq, dünən biz
proqrama qoşulduq, Opera və Balet Teatrında olduq. Perm baletinin ifasında «Qu gölü» baletinə bir az baxdıq.
Bu gün şəhərə çox yaxşı ekskursiyaya çıxdıq, şəhərin necə tikildiyini gördük. Yeri gəlmişkən, demək istəyirəm
ki, mən bir neçə il əvvəl Bakıda olmuşam. Dəyişikliklər dərhal nəzərə çarpır, çünki şəhərdə çox fəal tikinti işləri
aparılır. Çoxlu yeni binalar ucaldılmışdır, şəhər gözəlləşir. Biz buna çox şadıq və bu, olduqca xoşdur.
Bu gün biz bir sıra danışıqlar apardıq. Təəssüf ki, dünən mən Sumqayıtda ola bilmədim, çünki gecikdik.
Amma həmkarlarım mənə dedilər ki, Sumqayıtda necə qarşılandıqlarından heyran qalmışlar. Sözün düzü,
gələndə bir qədər ehtiyat edirdik – axı şəhər adi bir şəhər deyildir və tarixin son illəri qüssə-kədərlə və
sarsıntılarla bağlıdır. Lakin çox gözəl birlik, dostluq, qarşılıqlı anlaşma mühiti var idi. Deyilənlərə görə, orada
hər artistə dörd gül-çiçək dəstəsi düşürdü. Sumqayıtın bütün gülləri aktyorlarımıza bağışlanmışdı və bu çox
sevindirici haldır.
Biz buraya həqiqətən xoş niyyətlə gəlmişik. Biz buraya incəsənətimizlə gəlmişik, gələrkən bilirdik ki, burada
yolumuzu gözləyirlər. Bu da çox əhəmiyyətlidir. Mən də çox şadam ki, Azərbaycan torpağında Rusiyanın da,
Rusiyanın paytaxtı olaraq Moskvanın da birgə mədəniyyət günləri keçirilir. Onu da bilirəm ki, Siz iştirakınızla
mədəniyyət günlərini şərəfləndirdiniz və onların gedişini daim izləmisiniz. Buna görə çox sağ olun.
Mən fürsətdən istifadə edərək, əvvəla, Sizə Moskva hökumətindəki bütün həmkarlarımdan, Yuri Mixayloviç
Lujkovdan salamlar yetirmək istəyirəm. Yuri Mixayloviç Sizə böyük hörmət bəsləyir, bütün bu illər ərzində
aranızda yaranmış dostluğu yüksək qiymətləndirir. Ona görə də Sizə rəsmən bildirmək istəyirəm ki, Rusiyada,
Moskvada biz Sizi çox sevirik. Sizi həm gözəl dostumuz kimi, həm də Sovet İttifaqı üçün, Rusiya üçün çox işlər
görmüş bir insan kimi sevirik.
Mən Sizin SSRİ hökuməti sədrinin birinci müavini olduğunuz dövrləri xatırlayıram, onu da xatırlayıram ki,
Siz sosial problemlərlə məşğul olarkən mədəniyyət üçün, uşaqlar üçün çox böyük, xeyirxah işlər görürdünüz.
Buna görə çox sağ olun, Sizə bizim hamımızın böyük məhəbbətini yetirirəm. Əlbəttə, fəxr edirik ki, Siz burada,
öz ölkənizdə, öz vətəninizdə də, məncə, respublikaya hamıdan çox başçılıq edən adamsınız. Keçmiş Sovet
İttifaqının ölkələrində heç kəs bu qədər rəhbərlikdə olmayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fasilələrlə.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Bax, bu fasilə yəqin ki, bu ölkənin tarixində ən kədərli vaxtdır. Siz nəinki
Azərbaycanda, həm də Qafqazda, ümumiyyətlə, MDB ölkələrində elə bir insansınız ki, çoxları Sizdən nümunə
götürürlər. Siz burada Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərin dayağısınız. Hər halda, mən bunu Rusiya adından
bəyan etmək üçün rəsmi şəxs deyiləm, amma bir rusiyalı olaraq bunu duyuram, bilirəm, başa düşürəm. Ona
görə də ən səmimi sözləri Sizə yetirmək və Sizi salamlamaq istəyirəm. Şübhəsiz, arzu edirəm ki, Siz hələ çox-
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çox illər ərzində öz istedadınızdan və öz zəkanızdan Azərbaycanın çiçəklənməsi üçün və əlbəttə, Rusiya ilə
dostluğun daha möhkəm olması üçün istifadə edəsiniz. Ona görə ki, yeni əsrə qədəm qoyuruq və bu əsrdə biz
nəinki baş vermiş hadisələr barəsində, eləcə də, ən başlıcası, nə olacağı barədə düşünməliyik. Zənnimcə, biz
birlikdə olmağa, bir-birimizi başa düşməyə məhkumuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Azərbaycanda gördüyünüz dəyişikliklər barəsində də, mənim barəmdə
də, keçmiş işimiz haqqında da, dostluğumuz barədə də dediyiniz sözlərə görə sizə çox minnətdaram. Bunların
hamısı doğrudur. Uzun illər ərzində mənim Azərbaycanda, sizin isə komsomolda birgə işimizə şadam,
xatirimdədir, siz buraya gəlirdiniz...
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Bəli, yadımdadır, ölkənin tarixində ilk dəfə olaraq biz Sizinlə birlikdə uşaq
evlərini abadlaşdırırdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sonra isə Moskvada biz birlikdə işlədik. Biz böyük işlər, yaxşı işlər görürdük.
Ancaq biz indi də birlikdəyik. Mən dedim ki, kiçik fasilələrlə, ona görə ki, siz yəqin bilirsiniz, mən müəyyən
müddət hər şeydən uzaqlaşdırıldım, sürgündə oldum. Amma sonra tale məni buraya gətirdi. Taleyin hökmü belə
oldu.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Taleyin və Azərbaycan xalqının.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şübhəsiz, xalqın da. Əgər xalq olmasaydı, mən Bakıya necə qayıdardım? Mən artıq
yeddi ildir buradayam. Biz o vaxtlar da birlikdə yaşayırdıq və hesab edirəm ki, indi də birlikdəyik. O vaxtlar biz
bir dövlətin tərkibində idik, indi isə müxtəlif dövlətlərdəyik, buna baxmayaraq, hisslər dəyişməyibdir. Yəqin ki,
siz Sumqayıtda keçirilmiş görüşlərdən danışarkən bu hissləri keçirirdiniz. Sumqayıt mürəkkəb şəhərdir, böyük
sənaye şəhəridir. Bir vaxtlar biz bir çox iri sənaye müəssisələri yaratmışdıq. Siz Rusiyanın həyatından bilirsiniz
ki, indi iri sənaye müəssisələri necə narahat bir dövr keçirir. Odur ki, orada işsizlər də, yaxşı yaşamayan adamlar
da var.
Amma bir baxın, sizin dediyiniz kimi, necə bir görüş oldu. Bu mənim çox xoşuma gəlir. O ki qaldı Bakıda
keçirilmiş bu cür görüşlərə, hesab edirəm ki, müəyyən dərəcədə belə də olmalıdır. Ancaq Sumqayıtdakı görüş
də, hesab edirəm, məhz belə olmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, başlıcası insanın bu gün işləyibişləməməsi deyil, onun qəlbidir, onun keçirdiyi hisslərdir. Əsl insan öz hisslərini heç zaman dəyişmir, öz
baxışlarını heç zaman dəyişmir. Sumqayıtlılar da belə insanlardır. Yeri gəlmişkən, əgər sizin adamlar respublikamızın başqa regionlarına getsəydilər, görərdilər ki, çətinliklərimiz hər hansı digər MDB ölkəsində olduğundan
qat-qat çoxdur.
Bilirsiniz ki, ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı adtındadır və bu torpaqlardan bir
milyon azərbaycanlı didərgin salınmışdır, onlar çadırlarda yaşayırlar.
Yeri gəlmişkən, elə həmin Sumqayıtda yerli sakinlərlə birgə yaşayırlar. Sumqayıt gənc şəhərdir. Əlli il
bundan öncə, boru-prokat zavodu tikilməyə başlandığı vaxtlarda salınmağa başlanmışdı. Sonra digər zavodlar
tikildi, biz orada böyük kimya müəssisələri yaratdıq. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından sonra öz doğma
yaşayış yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qalmış bir çox insanlar bu şəhərdə yaşayırlar. Şübhə etmirəm ki,
Rusiyanın və Moskvanın mədəniyyət xadimlərini mehribanlıqla qarşılayanlar arasında onlar da var idi. Onlar bu
şəhərdə olduqca çoxdur. Demək istəyirəm ki, bir özünüz diqqət yetirin, insan öz torpağını itirmişdir, öz evini
itirmişdir, hər şeyini itirmişdir, çox adam itirmişdir – ona görə ki, orada müharibə gedirdi. Biz onu altı il bundan
əvvəl dayandırdıq, bundan əvvəl isə aramsız surətdə müharibə gedirdi – amma hər şeyi itirməsinə baxmayaraq,
onda belə ülvi hisslər var. Sizə açığını deyəcəyəm, xalqımızın qəlbi və Rusiyaya münasibəti də, rus
incəsənətinə, Rusiya mədəniyyətinə də münasibəti belədir. Daim belədir, özü də nəinki yaxşıdır, həm də çox
gözəldir. Mənə söylədilər ki, burada tamaşalar çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi, bütün salonlar tamaşaçılarla
dolu idi. Təəssüflənirəm ki, hər yerdə olmağa imkanım yox idi. Amma açılışda oldum, çox yaxşı konsert
verildi, bu gün isə...
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Bu gün isə estrada daha çox olacaq, akademik konsert isə az.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, biz incəsənətin bütün növlərini xoşlayırıq. Perm baleti də, şübhəsiz,
xalq çalğı alətləri orkestri də çox uğurlu çıxış etdi. Belə düşünürəm ki, bu gün də yaxşı konsert olacaq, biz
birlikdə olacağıq. Əlbəttə, bunun əhəmiyyəti mədəniyyət və incəsənətin hüdudlarından çox-çox kənara çıxır.
Bu, mədəniyyət və incəsənətin məhz belə bir vasitəsidir ki, biz insanlar arasında, xalqlar arasında, ölkələr
arasında qarşılıqlı münasibətləri onun köməyi ilə daha çox möhkəmləndirə bilərik. İqtisadi əlaqələr və qalan
digər əlaqələr də rol oynayır, amma onlar hansısa bir sahə, ticarət xarakteri daşıyır: biz nəsə satırıq, nəsə alırıq,
buradan nəsə aparırıq, buraya nəsə gətiririk. Amma incəsənət, mədəniyyət adamlarının görüşməsi, mahnılar,
rəqslər, musiqi, bədii söz və sairə – bütün bunlar çox güclü vasitədir və həmişə belə də olmuşdur. Biz keçmiş
Sovetlər İttifaqında bu vasitədən fəal istifadə edirdik. Zənnimcə, çox yaxşıdır ki, biz ondan istifadə edirik. Biz
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artıq bir neçə dəfə Bakıda, Azərbaycanda Rusiya, Moskva günləri keçirmişik. Bir dəfə Yuri Mixayloviç Lujkovun özü də gəlmişdi. Eləcə də Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilmişdir.
Odur ki, mən bu hadisəyə şadam. Bu günlərdə Azərbaycanda böyük bayramdır. Yuri Mixayloviç Lujkovdan
yetirdiyiniz səmimi salama görə sizə təşəkkür edirəm. Ona mənim dərin hörmət hisslərimi bildirən ən atəşin, ən
səmimi qardaşlıq salamımı yetirin. O bizim dostumuzdur. Onunla yaxşı, dostluq münasibətlərimiz var. Onunla
keçmişdə birlikdə necə işlədiyimizi də xatırlayıram. Ancaq mən bunu xüsusilə xatırlayıram ki, Azərbaycanla
Moskva arasında, təbii olaraq, Moskvanın meri ilə Azərbaycanın prezidenti arasında çox yaxşı münasibətlər
yaranmışdır. Bu çox lazımdır, çox vacibdir. Rusiyada, o cümlədən Moskvada xeyli azərbaycanlı yaşayır.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: 100 mindən çox. Siyahıyaalmaya görə deyil, faktiki olaraq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma rəqəmlər müxtəlifdir. Bəziləri deyirlər ki, bütün Rusiyada iki milyon,
başqaları isə deyirlər ki, milyon yarımdır. Hər halda, mən bu yaxınlarda Moskvada olarkən Azərbaycan
icmalarının nümayəndələri ilə görüşdüm. Onlar 50 vilayətdən gəlmişdilər.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Yeri gəlmişkən, Sizin bu görüşünüz çox böyük əks-səda doğurdu. Sizin
adamlarla söhbətlər edildi. Mətbuatda da çox yaxşı rəylər oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, onlar 50 vilayətdən gəlmişdilər. Bilirəm ki, kiçik bir vilayət olan İvanovo
vilayətində 30 min azərbaycanlı yaşayır. Məsələn, Tümeni götürək. Tümenin yataqları mənimsənilərkən
Azərbaycan neftçiləri oraya gəldilər, orada məskən saldılar, yerli sakinlər oldular. Bu adamların əksər hissəsi
Rusiyada çoxdan məskən salmışlar, kiçik bir hissəsi isə orada müvəqqəti yaşayan və ya hansısa bir işə düzələn
adamlardır. Mən onların qarşısında çıxış etdim və Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar barədə, ümumiyyətlə, çox
açıq danışdım. Yeri gəlmişkən, «Bakinski raboçi» qızeti var. Xahiş edirəm, bu qəzeti onlara verin, qoy mənim
nitqimi oxusunlar. Siz vermisiniz, kaseti də vermisiniz?
A l e k s a n d r P r i ş ş e p o v (Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili): Bəli, mən artıq Moskvaya
göndərmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Zənnimcə, mən orada bir saatdan çox danışdım. Amma əsas məsələ bunda deyildir.
Başlıcası onların, əvvəla, fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, borcları və vəzifələridir – axı onlar orada yaşayırlar –
ikincisi, Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Onlar bu
işdə çox böyük rol oynaya bilərlər.
Gördüyünüz kimi, indi bu proses yeni bir proses deyildir, çoxdan, hələ Sovetlər İttifaqının dövründən gedir.
Bunun da böyük əhəmiyyəti var. Bizdə ruslar da yaşayırlar. Onlar Azərbaycanın bərabərhüquqlu
vətəndaşlarıdır. Doğrudur, onlar əvvəllər daha çox idi. Yadımdadır, mən buraya gələndə təxminən 400 min
nəfər idi. Azərbaycanda sizə məlum olan proseslər dövründə onların bir qismi köçüb getdi, amma burada
qalanlar – məncə, onlar 150 min nəfərdir – Azərbaycanın sabit sakinləridir. Onlar öz həyatından razıdırlar. Onların heç bir problemi yoxdur. Gah orada, gah burada eşidirsən ki, MDB-nin hansısa ölkələrində rusdilli əhalinin
problemləri var. Burada belə şey qətiyyən yoxdur, rus dilində məktəblər fəaliyyət göstərir. Özü də bu
məktəblərə təkcə rusların uşaqları deyil, azərbaycanlılar da gedirlər. Bizdə hətta ali məktəblərdə rus sektorları
var. Onlar necə vardısa, eləcə də saxlanmışdır. Bir sözlə,belə faktlardan çox gətirmək olar. Bu faktlar sübut edir
ki, biz ayrı-ayrı dövlətlər olduqdan sonra da münasibətlər dəyişməyibdir. Münasibətlər yeni formalar kəsb edir
və eyni zamanda getdikcə möhkəmlənir və inkişaf edir.
O dövr sizə məlumdur. Ona görə də danışmaq istəmirəm. Deyə bilərəm ki, mən buraya 1993-cü ildə
gəlmişəm və o vaxtdan bəri böyük müsbət proses gedir. Elə sizin burada olmağınız da buna inandırıcı sübutdur.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Heydər Əliyeviç, biz bunu görürük və bilirik. Ancaq mən demək istəyirəm
ki, bu müsbət prosesin, əlbəttə, öz obyektiv səbəbləri də var. Amma, digər tərəfdən, hesab edirəm ki, burada,
əlbəttə, subyektiv amillər də var. Bu amillər onunla bağlıdır ki, ölkəyə məhz Siz rəhbərlik edirsiniz. Bu amillər də
böyük rol oynayır. Ona görə də, məsələn, digər MDB ölkələrinin tarixində bəzi faktlar var, – indi mən bunu
araşdırmaq istəmirəm – məsələn, Lvovda əyləncə müəssisələrində hər yerdə rus mahnılarının ifasını, ümumiyyətlə, qadağan etmişlər və bunun üstündə hətta inzibati sənəd də tərtib oluna bilər. Bu, Konstitusiyaya və sağlam
düşüncəyə ziddir. Demək istəyirəm ki, təəssüflər olsun, hələ də elə adamlar var ki, düşmənçilik toxumu
səpməyə hər vasitə ilə can atırlar, özü də elə məsələlərdə ki, onlara artıq çoxdan heç kəs məhəl qoymur.
Burada, sizdə isə həqiqətən çoxlu rus məktəbi də var, rus diasporuna da həmişə çox yüksək diqqət
yetirilmişdir. Hətta yadımdadır, Siz bizim qarşımızda məsələ qaldırmışdınız ki, biz onlara kostyum, musiqi
alətləri və kitab, dərslik sarıdan kömək edək. Biz də öz növbəmizdə şəhərimizdəki Azərbaycan diasporuna qayğı
göstərməyə çalışırıq. Demək lazımdır ki, bu il biz belə mədəni milli birliklər yaradılmasının 10 illiyini qeyd
etdik və bizdə ilk dəfə məhz Azərbaycan birliyi yaradılmışdır. Biz bunu bələdiyyə idarəsinin salonunda qeyd
etdik, bu münasibətlə orada şənliklər keçirdik və bütün milli birliklərin nümayəndələri Azərbaycan
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diasporunun qonağı oldular. Bu birliyə Tofiq Davudoviç Məlikov başçılıq edir. O, ziyalı bir insandır. Əlbəttə,
daha çox və daha geniş işlər görmək olardı. Bizdə məktəb də var. Biz bu təşkilatı dəstəkləyirik.
Sizə məlumdur ki, şəhərin və Rusiyanın həyatında hadisələr baş vermişdi və bu hadisələr diqqəti millətlərarası
münasibətlərə cəlb etmişdi, ədavəti qızışdırmaq üçün bəhanə axtarırdılar. Mən Sizin burada atdığınız addımları və
Sizin adınızdan Ramiz Həsənoviçin gördüyü tədbirləri xatırlayıram. O, haradasa bu ədavət alovunun söndürülməsi
üçün, adamların başa düşməsi üçün ki, onlar təhlükəli dünyada yaşasalar da, milli amilin bu və ya digər insanların
cinayətkar əməllərinə qiymət verilməsindən ötrü səbəb olmadığını dərk etmələri üçün bizimlə dəfələrlə görüşdü.
Halbuki onda çox ağır vaxt idi. Əgər bizim şəhərdə evlər partladılmasaydı, terror olmasaydı, ümumiyyətlə, həyat
daha yaxşı olsaydı, belə sosial problemlər olmazdı, bəlkə millətlərarası münasibətlər də daha sakit olardı. Amma
Moskva əhalisinin yarısının dolanışığı yaşayış minimumundan aşağıdırsa və ən varlıların gəliri ən yoxsul adamların
gəlirindən 62 dəfə artıqdırsa – əlbəttə, bütün bunların fonunda bir kibrit böyük yanğın törədir. Sivilizasiyalı, normal
həyatda isə belə olmazdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, MDB çərçivəsində münasibətlərimizi hərə öz evində ümumi səylərlə
möhkəmləndirib inkişaf etdirərsə, biz bütün bunları aradan qaldırarıq.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Mən Mədəniyyət Nazirliyinə və şəxsən Polada təşəkkür etmək istəyirəm,
çünki şəhərdə 250 qonaq var və onların hamısı qayğı ilə əhatə olunmuş və yerbəyer edilmişdir. Ən yaxşı
səhnələr onların ixtiyarına verilmiş, çox böyük iş görülmüşdür. Dünən mən maşında diqqət yetirdim ki, o, gedəgedə necə operativ müşavirə keçirir. Belə düşünürəm ki, onun bütün həmkarları da xoş sözlərə layiqdirlər.
Zənnimcə, səfirin nümayəndə heyətlərimizlə birlikdə bu tədbirlərdə iştirak etməsi mədəniyyət günlərimizə
münasibətdə rəmzi əlamətdir.
Yeri gəlmişkən, əgər o burada olmasaydı, mən bu barədə daha açıq və aydın danışardım. Amma onun yanında bir
qədər utanıram, amma ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, Ramiz Həsənoviç bizdəki səfirlər arasında xüsusi bir
adamdır. Məsələn, mən bu yaxınlarda onun növbəti xeyirxah bir işinin şahidi oldum. O, 9 Mayın ertəsi günü səfirliyə
çoxlu adam, məncə, yüzdən çox adam toplamışdı. Onlar Azərbaycanın Moskva elitası sırasından olan dostları idi.
Orada hərbçilər də, rəhbər işçilər də, mədəniyyət xadimləri də vardı. Xoş münasibətlərimiz naminə təşkil olunmuş
çox səmimi və mehriban gecə idi. Əlbəttə, o, narahat adamdır və bizə də dinclik vermir, böyük fəallıq göstərir.
Zənnimcə, o hələlik etmədiyimiz işlərdən yaxşı mənada narazıdır. Çox problemlər var, elə pestoran məsələsini də heç
cür həll elə bilmirik. Buna baxmayaraq, biz canlı prosesin içindəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim Moskvaya daha bir tapşırığım var. Biz Rusiyadakı Azərbaycan icmalarının
birinci konqresini keçirdik. İndi onlara Moskvada iqamətgah, otaqlar lazımdır. Mən ona belə tapşırıq vermişəm
və demişəm ki, bunu etmək sənin üçün çətin olmayacaq, çünki Yuri Mixayloviç də, Lyudmila İvanovna da
dostumuzdur.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: İndi biz Moskvada böyük bir millətlər evi yaradırıq. İri bina almışıq, təmir
edirik. Biz onları ilk vaxt orada yerləşdirəcəyik, sonrasına baxarıq. Əlbəttə, istərdik ki, Azərbaycanın
perspektivli binası olsun.
Heydər Əliyeviç, demək istərdim ki, buraya, əlbəttə, çox beynəlmiləl nümayəndə heyətimiz gəlmişdir.
Əvvəla, sizin də, bizim də görkəmli azərbaycanlılarımızı dəvət etmişik ki, onlar nümayəndə heyətində olsunlar.
Məsələn, nümayəndə heyətimizə David Georgiyeviç İoseliani də daxildir. Doğrudur, o, azərbaycanlı deyil,
gürcüdür, amma Azərbaycanı çox sevir və Bakıya ilk dəfə gəlir. O, Moskvanın baş kardioloqu, şəhərimizdə çox
mühüm, ciddi bir mərkəzin direktorudur, professor, elmlər doktoru, neçə-neçə məqalələrin müəllifidir, bir sözlə,
Moskvada çox məşhur adamdır. Biz onu da dəvət etmişik.
Mən çox şadam ki, Sizin dəvətiniz bizim dəvətimizlə üst-üstə düşdü və biz Tatyana Qriqoryevna Anodinanı
dəvət etdik ki, o da gəlsin və iştirak etsin. Bilirəm ki, Siz onu dəvət etmişdiniz. Ona görə də mən tez bu prosesə
qoşuldum. Biz səfirlə birlikdə bunu təşkil etdik.
T a t y a n a A n o d i n a (MDB dövlətləri Beynəlxalq Aviasiya Komitəsinin sədri): Hörmətli Heydər
Əliyeviç, hörmətli həmkarlar, mən fikirləşirdim ki, axı mədəniyyətin aviasiya ilə hansı qeyri-adi əlaqəsi var. Siz
çox mühüm bir fikir söylədiniz ki, mədəniyyət insanları birləşdirir. İnsanların həyatındakı bu ən yüksək mənəvi
səviyyə sərhədləri aradan qaldırır. Amma aviasiya mahiyyətcə belə bir beynəlxalq sahədir ki, orada açıqca
yazılmışdır ki, mülki aviasiya xalqların yaxınlaşmasına, dövlətlərin yaxınlaşmasına xidmət edir. Bu gün biz
təyyarəçi və tanınmış yazıçı, maraqlı şəxsiyyət olmuş Sent-Ekzüperinin 100 illiyini qeyd edirik. Göründüyü
kimi, mədəniyyətlə aviasiyanın vəhdəti təsadüfi deyildir.
Mən sizin vaxtınızı çox almayacağam. Xatirimdədir, Heydər Əliyeviç hələ Sovet İttifaqında bir çox mühüm
işlərin təşəbbüsçüsü olmuşdur. Heydər Əliyeviç, bu gün mən Azərbaycan torpağına qədəm qoydum və sizin
hava limanını gördüm, bu, postsovet məkanında ən yaxşı hava limanıdır. Mən Sizə deyim ki, onun böyük
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perspektivi var və mənası da dərindir, çünki o, dövlətin simasıdır. Təyyarənin elə pilləkəni yanında məndən öz
təəssüratımı soruşdular və bildirdim ki, müasir Azərbaycanın nə demək olduğu əyani surətdə görünür. Dedim ki,
Lion şəhərinin hava limanına Sent-Ekzüperinin adı verilmişdir. Düşünürəm ki, bu hava limanına Heydər
Əliyevin adını verməyi təklif etmək olar.
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin yaradıldığı vaxtdan 10 il keçmişdir və biz postsovet məkanında
həqiqətən yeganə təşkilatıq ki, heç də təkcə aviasiya mədəniyyətini, təhlükəsizliyi qoruyub saxlamamışıq.
Demək lazımdır ki, üç ildə müntəzəm reyslərdə bir nəfər də insan tələfatı olmamışdır. Bu, dünyada böyük
nailiyyətdir. Biz bütün aviasiya mərkəzlərimizi, sertifikasiya və təhlükəsizliyin vahid sistemini qoruyub
saxlamışıq. İndi bizi tanıyırlar. İlk dəfədir ki, bizim sistem Birləşmiş Ştatlar tərəfindən rəsmən tanınmışdır. ABŞ
bu sahədə, necə deyərlər, qanunvericidir. Hazırda biz Avropa Birliyi ilə danışıqlar aparırıq, saziş imzalayacağıq
və biz də Amerika, Avropa sistemi kimi bir sistem olacağıq. Hesab edirik, bu həmin sahədə nadir nailiyyətdir,
çünki bizim standartlarımız, normalarımız beynəlxalq standartlar, normalar olmuşdur.
Fürsət düşmüşkən, Avropa Şurasına daxil olmağınız münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu, böyük hadisədir.
Həmçinin demək istəyirəm ki, siz milli mülki aviasiyanızı tənqid etmişdiniz. Mən oxuyuram, izləyirəm. Mən
hətta bizi çox sərt tənqid etdiyiniz, bir sıra iradlarınızı bildirdiyiniz vaxtları da xatırladım. Lakin demək
istəyirəm ki, Azərbaycan Mülki Aviasiyasının baş direktoru buradadır – mən onu çox tərifləmək istəmirəm –
onun nüfuzu nəinki MDB-də, beynəlxalq miqyasda da kifayət qədər yüksəkdir. Bu gün sizə məlumat vermək
olar. Əvvəla, indi alyans yaradılmışdır ki, bu da çox mühüm və artıq realdır. O, Birləşmiş Ştatlarda üçüncü
şirkətdir. Bu, «Azərbaycan milli aviasiya xətləri»dir, o, çətinlik çəkirdi, lakin yaxın vaxtlarda bu alyansa qoşulduqdan sonra güclü şəkildə qalxacaqdır; bu, Rusiyanın «Transaero» aviaşirkətidir. O, yaxın vaxtlarda Moskva
ilə Bakı arasında birgə uçuşlara başlayacaqdır. Düzdür, bəzi çətinliklər var, lakin biz onları birlikdə həll
edəcəyik; alyansa «Qazaxıstan milli aviasiya xətləri» və Rusiyanın üç ən iri şirkəti – Ural, Sibir, Uzaq Şərq
şirkətləri də daxildir. Bu çox güclü alyans olacaqdır və iqtisadiyyatda öz layiqli yerini tuta biləcəkdir. Sizin
aviasiyaya şəxsi töhfəniz və tələbkarlığınız da bu baxımdan əhəmiyyətlidir.
Fürsətdən istifadə edərək, özünüzün əkdiyiniz ağaca – mülki aviasiyaya konkret həyat yolunuzda verdiyiniz
çox böyük töhfəyə görə Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən Sizi tez-tez görürəm və Dövlət Başçıları
Şurasında çıxışınızı da dinləmişəm. Biz Rusiya prezidenti ilə Sizin görüşünüzdən çox razı qaldıq. Sizin nümayiş
etdirdiyiniz o böyüklük MDB-ni dəstəkləmək üçün, ümumən MDB-nin strategiyası üçün vacib idi. Mən Sizə
ürəkdən minnətdaram və başlıcası, arzum budur ki, öz xalqınıza, öz ölkənizə və bizə hələ uzun illər ərzində
xidmət etmək üçün özünüzü bir qədər qoruyasınız. Çünki bu bizim gələcəyimiz üçün çox vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hisslərinizə görə sağ olun. Aviasiyamız haqqında dediklərinizin hamısına görə sizə
təşəkkür edirəm. Biz hava limanımızı ağır şəraitdə yarada bildik. Lakin doğru dediniz ki, mən onun tikintisinə
hələ 80-cı illərin əvvəllərində burada işləyərkən başlamışdım. İllər ötdü, hər şey dayandı. Ancaq sonra mən onu
başa çatdırmalı oldum. Şadam ki, onun tikintisi mən burada olmayanda dayandırılmışdı. Ona görə ki, o vaxtlar
biz belə səviyyəyə gəlib çıxa bilməzdik. İndi isə səviyyə həqiqətən yüksəkdir. Amma mən ondan həmişə tələb
edirəm, biz ona çox zəngin sərvət vermişik, o isə bunu çox bacarıqla, səliqə ilə, yaxşı və yüksək səviyyədə
istismar, istifadə etməlidir. Bir sözlə, mən onlardan daim bunu tələb edirəm.
Mən İoseliani haqqında çox eşitmişəm, amma onu birinci dəfədir görürəm. Biz bir-birimizə heç zaman milli
əlamətlərə görə fərq qoymamışıq. Bilirəm ki, o, böyük kardioloqdur, öz sahəsində çox işlər görür. Bilirəm ki,
onun Azərbaycana çox səmimi münasibəti var və şübhəsiz, bütün bunlar qarşılıqlıdır. Əlbəttə, onun bir nöqsanı
var ki, indiyədək Azərbaycanda olmayıbdır. Onun buraya gəlməsinə şərait yaratdığınıza görə mən sizə
minnətdaram.
Sizin söhbətiniz mənim üçün çox xoşdur. Bu gün biz sizinlə birlikdə olacağıq, hələ danışacağıq.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Bizim rejissor Aviasiya İnstitutunun məzunudur, Tatyana Qriqoryevnanın
yanında xar olmaq istəmirdi. Ona görə də var qüvvə ilə çalışmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, heyrətamizdir. (Rusiyanın əməkdar artisti Lyudmila Nikolayevaya
müraciətlə) Səs də, ifaçılıq məharəti də, üstəlik, sürət də heyrətamiz idi. Əgər siz nərmə-nazik olsaydınız,
deyərdim ki, bəli, təbii haldır. Siz rus qadınına xas boy-buxunla – rus qadını boy-buxunu ilə həmişə
fərqlənmişdir – çox gözəl çıxış etdiniz, çox gözəl rəqs etdiniz, sadəcə olaraq, heyrətamiz idi. Mən sizi xüsusi
təbrik edirəm.
Əlbəttə, aparıcının ünvanına xoş və yaxşı sözlər demək lazımdır. Bir baxın, necə gözəl qadındır, təkcə
səhnəyə gəlişi ilə təsəvvür yaradır ki, hər şey yaxşı olacaqdır. Ən başlıcası isə budur ki, o, elan etdikdən sonra
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adamlar gözlədiklərini həqiqətən görürlər. Odur ki, siz də sağ olun. Hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Hamınızı
təbrik edirəm*.
L y u d m i l a Ş v e t s o v a: Heydər Əliyeviç, əvvəla, mən Sizin sözlərinizə qoşulmaq, bütün aktyorlara,
bu konsertin bütün təşkilatçılarına təşəkkür etmək istəyirəm. Həm də demək istəyirəm ki, Moskva, əlbəttə,
xoşbəxt şəhərdir, çünki burada ən müxtəlif millətlərin nümayəndələri Moskvada çoxdur, çünki biz çoxmillətli
şəhərik və bununla fəxr edirik.
Əlbəttə, şəhərin mədəniyyətinin belə rəngarəngliyinə və müxtəlifliyinə Azərbaycan da töhfə vermişdir. Sizə
isə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki bilirəm, Siz necə məşğulsunuz, gündəlik həyatınızda nə qədər problemlər
və çətinliklər var. Bununla belə, böyük konsertlərdə iki dəfə olmağa, aktyorlarımızın hər bir çıxışını şəxsən
izləməyə, bu gün söylədiyiniz sözləri deməyə imkan tapmağınız bizim hamımız üçün çox qiymətlidir. Odur ki,
mən də buna görə Sizə ürəkdən təşəkkür etmək istəyirəm. Siz indi səhnədə də, bu günlərdə də nə baş veribsə,
hamısını ilhamlandırırdınız.

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev qonaqlara respublikamızda Rusiya Federasiyasının və Moskva şəhərinin
mədəniyyət günlərinin təntənəli açılış və bağlanış mərasimlərini, digər tədbirləri əks etdirən iki videokaset bağışladı.
*
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AZƏRBAYCANDA RUSİYA MƏDƏNİYYƏTİ GÜNLƏRİNİN TƏNTƏNƏLİ BAĞLANIŞI
GECƏSİNDƏ MOSKVA ŞƏHƏRİ İNCƏSƏNƏT USTALARININ KONSERTİNDƏN SONRA
YARADICI KOLLEKTİVLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Respublika sarayı
30 iyun 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin hamınızı Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günlərinin çox gözəl başa
çatması münasibətilə təbrik edirəm. Bu gün siz öz çıxışlarınızda burada, Azərbaycanda olmağınızla əlaqədar
keçirdiyiniz hisslərdən danışdınız. Siz də, bu gün salonda olanlar da, bu günlər Rusiyanın incəsənət xadimlərini
dinləyənlərin, görənlərin hamısı da daha çox danışa bilərdi.
Siz üç gündür Azərbaycandasınız, amma bayram yaratdınız. Əvvəla, Rusiya Federasiyasının incəsənətini və
mədəniyyətini gözəl təmsil etdiniz. İkincisi, bizim hamımızı, azərbaycanlıları, Bakı, Sumqayıt sakinlərini və
başqalarını sevindirdiniz – axı hər şey televiziya ilə yayımlanır, elə bu gün də canlı yayım oldu, bütün
respublika sizi gördü, dinlədi. Odur ki, siz hamını sevindirdiniz. Biz yanaşı oturmuşduq və deyirdim ki, bir
baxın, necə qarşılayırlar. Məsələ onda deyil ki, hər ifaçını alqışlayırdılar, həm də bütün salon ifa olunan mahnılardan və nümayiş etdirdiyiniz rəqslərdən cuşa gəlirdi. Deməli, bütün bunlar ürəyə yatırdı. Bu birincisi.
İkincisi isə, nəinki ürəyə yatırdı, hətta riqqətə gətirirdi, buna görə də tamaşaçılar eşidən kimi, hiss edən kimi,
görən kimi cuşa gəlirlər, ürəkləri yerindən oynayır və sizinlə birlikdə oxuyur, sizinlə birlikdə alqışlayır və hətta,
məncə, sizinlə birlikdə atılıb-düşürdülər.
Mən Rusiya mədəniyyəti günlərinin açılışında oldum. Əlbəttə, sonrakı günlərdə, çox istəsəm də, imkanım
olmadı. Amma bu gün bağlanışdır, mən də buradayam. Mənə hər gün məlumat verirlər, bilirəm ki, bütün
çıxışlarınız hər yerdə və həmişə çox uğurla keçmişdir. İnsanlar sevinirdilər, Rusiyanın incəsənət xadimlərini çox
böyük hörmət, çox böyük fərəh hissi ilə qarşılayırdılar. Düşünürəm ki, bu günlər siz respublikamızın və
şəhərimizin sakinlərinə həqiqətən çox böyük məmnunluq, mənəvi zövq bağışladınız.
Bu gün Lyudmila İvanovna mənə Sumqayıtda sizin necə qarşılandığınızı danışdı. Hiss etdim ki, o bir qədər
təəccüblənmişdi. Siz bu keşməkeşli zəmanəni yaşamış Sumqayıta bir baxın. Bəlkə də bu gün orada heç də hər
şey asan deyil, hər şey rəvan deyildir. Lakin bu, təkcə Sumqayıtda deyil, bütün keçmiş Sovetlər İttifaqı
məkanında belədir. Elə Rusiyada da, Azərbaycanda da belədir. Amma bir görün, sizi Sumqayıtda, Bakıda, bütün
salonlarda necə qarşılayırdılar. Bütün bu salonlar – Opera Teatrımız da, Musiqili Komediya Teatrı da, bax,
bizim bu baş sarayımız, Respublika sarayı da bu günlər Rusiya incəsənət xadimlərinin tam ixtiyarına
verilmişdir. Birinci gün də, bu gün də. Burada çox yaxşı sərgilər oldu, sonra bizim İncəsənət muzeyində və
başqa yerlərdə çıxışlar oldu. Bir sözlə, siz qısa müddətdə çox işlər görə bildiniz.
Mən bu gün gördüm ki, hər bir kəsin ifa etməsi üçün nə qədər enerji tələb olunur. Bu gün isə sizin konsertiniz
məhz çox coşğun, həm oxumaq, həm də rəqs etmək tələb olunan nömrələrdən ibarət idi.
Əlbəttə, siz hamınız gəncsiniz. Ona görə də bütün bunları sizə nəyə görə deməyim. Sizə bəlkə də təəccüblü
görünür. Lakin Lyudmila İvanovna və əlbəttə, mən sizin enerjinizə heyran qaldıq. Enerji hər bir insanda –
birində çox, başqasında az – var. Ən başlıcası, mən sizin sənətinizə heyranam. Rus incəsənəti, Rusiya incəsənəti
çox zəngindir və şükürlər olsun ki, biz Rusiya mədəniyyətini çox-çox illər ərzində az görməmişik. Amma rus
mahnılarını, rəqslərini, bədii sözünü hər dəfə dinlədikdə, gördükdə, eşitdikdə heyran qalır və sevinirik. Əvvəla,
onlarda necə dərin bir məna var. İkincisi, mənəvi zənginlik var, üçüncüsü isə, əlbəttə, müsiqinin, rəqsin, bədii
sözün və ümumiyyətlə, sizin nümayiş etdirdiyiniz sənətin səviyyəsi yüksəkdir.
Çox sağ olun, mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Amma düzünü deyin, hansı prezidenti sevirsiniz – Boris
Nikolayeviçi, yoxsa Vladimir Vladimiroviçi?
L a d a D e n s: Bəlkə Sizi? Bu yeni bir mahnıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən məhz bunu aydınlaşdırmaq istəyirdim. Əgər hiss varsa, utanmaq nəyə gərək?!
Düşünürəm ki, sizə hər bir prezident vurula bilər, o cümlədən də mən.
Hər şeyə görə sağ olun. Bir daha deyirəm, siz bütün Azərbaycana olduqca böyük sevinc bəxş etdiniz. Axı
burada təkcə çıxışlardan – konsertdən, baletdən, teatrdan söhbət getmir. Söhbət ondan gedir ki, mədəniyyət,
incəsənət insanları yaxınlaşdıran, qarşılıqlı münasibətləri, dostluğu möhkəmləndirən çox güclü vasitədir. Bu
günlər siz Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında dostluğun və əməkdaşlığın möhkəmlənməsi işinə
olduqca böyük töhfə verdiniz. Burada Qafqazdan – Qaraçay–Çərkəzdən, Şimali Osetiyadan olan gəncləri də
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görmək mənim üçün xoş idi, gözəl gənclər böyüyür. Bilirsinizmi, Qafqazın bu xalqları yüksək istedadları ilə
həmişə fərqlənmişlər. Neçə-neçə belə adamlar bütün dünyada məşhurdur. Ancaq məni sevindirən budur ki, bu
hərəkət kəsilmir, dayanmır, bu hərəkət irəliyə doğru gedir. Bir görün, necə cavandırlar və bu gün nə cür gözəl
çıxış etdilər. Bu gün siz, həqiqətən, elə bir konsert verdiniz ki, burada folklor da, estrada da, gözbağlayıcı da,
bədii söz də var idi. Amma yəqin ki, ən başlıca xidmət rejissorundur, gərək xidmətlərini qiymətləndirəsən, çünki
o bunların hamısını məharətlə təşkil etmişdi, hər şeyi elə yerbəyer etmişdi ki, bir saniyə də fasilə olmurdu.
Məsələn, mən bir an belə gözümü səhnədən çəkə bilmirdim.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ MİLLİ BAYRAMI–İSTİQLALİYYƏT GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ ABŞ-ın AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
1 iyul 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanım Eskudero!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Sizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət müstəqilliyinin 224-cü ildönümü münasibətilə, bu milli
bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Amerika xalqına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın böyük, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, demokratiya yolu ilə uğurla
gedən bir dövlətidir və 224 il müddətində Amerika xalqı, Amerika dövləti böyük nailiyyətlər əldə etmişdir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələr yaradıb və bu
gün mən böyük məmnuniyyət hissi ilə bəyan edirəm ki, bu əlaqələr tarix nöqteyi-nəzərindən qısa bir zamanda
sürətlə inkişaf edibdir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycanın əlaqələri bütün sahələri əhatə edir və mən
bu gün bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu əlaqələrdən çox fayda götürübdür. Ümidvaram ki, bundan sonra
da faydalanacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qafqaza və o cümlədən Azərbaycana, Mərkəzi Asiyaya böyük marağı var və
bu maraq həm iqtisadi xarakter daşıyır, həm də digər sahələri əhatə edir. Azərbaycanın da Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə sıx əlaqə saxlamağa və sıx əməkdaşlıq etməyə böyük marağı və böyük istəyi vardır. Ötən illər biz bu
istiqamətdə müştərək iş görərək böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Bu illər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət xadimləri, iş adamları, biznesmenləri, mədəniyyət, elm
xadimləri ardıcıl surətdə Azərbaycanı ziyarət ediblər. Eyni zamanda azərbaycanlılar da, Azərbaycanın dövlət
xadimləri də, Azərbaycanın müxtəlif sahələrində görkəmli vəzifə, mövqe tutan şəxslər də Amerika Birləşmiş
Ştatlarına ziyarətlər etmişlər. Bizim ölkələrimiz, xalqlarımız arasında mehriban əlaqələr yaranmışdır. Xüsusən,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton ilə mənim aramda yaranmış əlaqələrə çox yüksək
qiymət verirəm.
Ötən illərdə biz həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də beynəlxalq təşkilatlarda prezident cənab Bill
Klinton ilə dəfələrlə görüşmüşük, Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Ağ evdə sazişlər imzalamışıq, çox danışıqlar aparmışıq. Bunlar hamısı da bizim ölkələrimiz arasında olan əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinə həsr olunmuşdur.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif şirkətlərinin, o cümlədən böyük neft şirkətlərinin Azərbaycanda
işləməsi üçün bütün imkanlar yaranıbdır və ötən illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının neft şirkətləri ilə
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında bir çox sazişlər, müqavilələr imzalanmışdır. Sevindirici haldır ki, onlar
artıq həyata keçirilir və çox müsbət nəticələr verir.
1997-ci ilin iyul-avqust aylarında mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına etdiyim rəsmi ziyarət, apardığımız
çoxsaylı danışıqlar və Ağ evdə imzalanmış sənədlər Amerika–Azərbaycan əlaqələri tarixində xüsusi yer tutur.
Çox əlamətdar haldır ki, 1997-ci il avqust ayının 1-də Ağ evdə prezident cənab Bill Klinton ilə mən ölkələr
arasındakı sazişi imzalayarkən, eyni zamanda Ağ evdə dörd neft müqaviləsi imzalanıbdır. Amerikanın dörd
böyük neft şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında böyük müqavilələr imzalanıbdır. Bunun
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar məhz Vaşinqtonda, Ağ evdə və cənab Bill Klintonun, Amerika dövlətinin
digər başçılarının iştirakı ilə imzalanıbdır.
Müstəqil Azərbaycanın tarixində 1994-cü il sentyabr ayının 20-də Bakıda «Əsrin müqaviləsi»nin
imzalanması məhz Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin yaranması və inkişaf etməsi nəticəsində olmuşdur və
Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin, şəxsən prezident Bill Klintonun dəstəyi nəticəsində olmuşdur. O
gündən ötən illər ərzində çox işlər görülmüş və məhz o vaxt müqavilə ilə əsası qurulan proqramlar uğurla yerinə
yetirilmiş, yeni neft kəmərləri yaranmış, neft hasilatına başlanmış, neftin ixracı təmin olunmuş və nəhayət,
keçən ilin noyabr ayında İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşündə bizim hamımızın uzun illər üzərində
çalışdığımız Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac neft kəmərinin inşası haqqında da müqavilə imzalanmışdır. Bu, tarixi
hadisədir. İstanbulda bu müqaviləni Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, Gürcüstan prezidenti, Qazaxıstan
prezidenti, Azərbaycan prezidenti imzalamışlar. O müqaviləni eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da imzalamışdır.
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İftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, bizim bir neçə ay bundan öncə İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşündə ,
«Çırağan» Sarayında imzaladığımız müqavilə artıq həyata keçirilir. Azərbaycan parlamenti, Gürcüstan
parlamenti və Türkiyə parlamenti bu müqaviləni ratifikasiya ediblər, təsdiq ediblər. Artıq Bakı–Tbilisi–Ceyhan
ixrac neft kəmərinin əməli surətdə inşa edilməsinə başlanıbdır.
Bunlar bizim əməkdaşlığımızın, Amerika Birləşmiş Ştatları – Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər uğurlu olmasını
əyani surətdə nümayiş etdirir. Ancaq bizim əlaqələrimiz – iqtisadi əlaqələrimiz, siyasi əlaqələrimiz gətirdiyim
bu faktlarla məhdudlaşmır.
Səfir cənab Eskudero da bir çox məsələlərə toxundu. Bunların hamısını bir yerə toplayanda təsəvvür etmək
olar ki, bizim əlaqələrimiz nə qədər genişdir və nə qədər yüksək səviyyədədir.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunması məsələsi xüsusi yer tutur. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya və Fransa ilə birlikdə
1997-ci ilin əvvəlindən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Bu illərdə məsələnin sülh yolu ilə həll olunması
üçün çox səylər göstərilibdir və Amerika Birləşmiş Ştatları da bu prosesdə çox fəaldır.
Mən bu məsələni prezident cənab Bill Klinton ilə həm 1997-ci il avqust ayının 1-də, sonra keçən ilin noyabr
ayında İstanbulda, ondan sonra isə bu ilin yanvar ayında Davosda, bu ilin fevral ayında Vaşinqtonda, Ağ evdə
çox geniş müzakirə etmişəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti, prezident Bill Klinton və dövlət katibi
xanım Olbrayt bu məsələni çox yaxşı bilirlər və məsələnin həll olunması üçün səylər göstərirlər.
1999-cu ildə və bu il, 2000-ci ildə Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında birbaşa,
bilavasitə danışıqlar başlanmış, bir neçə görüş keçirilmiş və Amerika Birləşmiş Ştatları, şəxsən prezident Bill
Klinton dəfələrlə bəyan etmişdir ki, onlar bu görüşləri dəstəkləyirlər, bu görüşlərin uğurla keçirilməsi üçün öz
səylərini göstərməyə hazırdırlar və bu görüşlərə çox böyük ümidlər bəsləyirlər.
Biz bütün bu səyləri yüksək qiymətləndiririk. Amma eyni zamanda, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində
daha da səmərəli fəaliyyət gözləyirik. Biz hesab edirik ki, bu istiqamətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
imkanları çoxdur. Arzu edirik ki, bu imkanlardan tamamilə istifadə olunsun, Ermənistanla Azərbaycan arasında
sülh yaransın, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqları azad edilsin, öz
yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış bir milyondan artıq azərbaycanlı evlərinə, obalarına qayıtsınlar,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun.
Bu ilin fevral ayında Vaşinqtonda – Ağ evdə mən prezident Bill Klintonla söhbət edərkən o bir daha bəyan
etdi ki, bu sahədə öz səylərini göstərəcəkdir. Eyni zamanda bildirdi ki, sülh əldə ediləndən, saziş imzalanandan
sonra Amerika Birləşmiş Ştatları həm öz imkanlarını, həm dünyanın maliyyə mərkəzlərinin imkanlarını, başqa
donorların imkanlarını Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin bərpasına cəlb etmək üçün lazımi
tədbirlər görəcəkdir. Bu gün burada səfir Eskudero da bu bəyanatı verdi. Bunlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki,
demək, biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə yaxınlaşırıq. Bunlardan belə nəticə çıxarmaq olar ki, indi
Amerika Birləşmiş Ştatları təkcə sülh əldə edilməsi barədə yox, eyni zamanda, sülh bağlanandan sonra
ərazilərin bərpa olunması və abadlıq işlərinin aparılması haqqında da düşünür. Buna görə çox minnətdarıq.
Ancaq eyni zamanda, bir daha, bir daha deyirəm – biz tezliklə sülh əldə etməliyik. Sülh əldə edəndən sonra
isə bütün bərpa işləri aparılacaqdır. Təbiidir ki, biz bunları Dünya Birliyinin yardımı ilə edə bilərik. Onların
yardımı olmasa, biz bunu təkbaşına edə bilməyəcəyik.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin nümayəndələri sabah Azərbaycana gələcəklər. Mən onlarla görüşü
gözləyirəm və danışıqlar aparacağıq. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sülh prosesinin
intensivləşdirilməsi sahəsində həmsədrlərin fəaliyyəti başlanıb və davam edəcəkdir.
Bir sözlə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr genişdir və sürətlə inkişaf edir. Sizi
əmin edə bilərəm ki, bundan sonra daha yüksək sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Ancaq Qafqazda, xüsusən Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı, Ermənistanla
Azərbaycan arasında sülh yaranmalıdır. Bu bütün Qafqaz üçün, Cənubi Qafqaz ölkələri üçün çox böyük və
gözəl gələcək açacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatları–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində mən ABŞ-ın Azərbaycandakı
səfirliyinin və şəxsən səfir cənab Eskuderonun xüsusi rolunu qeyd edirəm. Cənab Eskudero bəyan etdi ki, artıq
o, səfirlik fəaliyyətini başa çatdırır, yaxın zamanlarda Azərbaycanı tərk edəcək, başqa işlə məşğul olacaqdır.
Mən buna təəssüf edirəm. Eyni zamanda, dövlətin qanunu hamı üçün qanundur. Amma onu demək istəyirəm ki,
cənab Eskudero Azərbaycanda işlədiyi zaman bir səfir kimi, həm öz ölkəsinin bütün milli, dövlət maraqlarını
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təmsil etmək sahəsində, həm də Azərbaycan–Amerika əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi sahəsində böyük
xidmətlər göstərmişdir. Bu xidmətlərə görə mən ona səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm.
Mənim düşüncəmə görə, səfirlik fəaliyyəti çox ağır bir vəzifədir. Ancaq hər bir səfir işlədiyi ölkədə böyük
vəzifələri həyata keçirməlidir: birincisi, öz ölkəsinin milli maraqlarını layiqincə yerinə yetirməli, ikincisi, öz
ölkəsi ilə səfirlik fəaliyyəti göstərdiyi ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etməsi üçün həmişə müsbət addımlar
atmalı, üçüncüsü isə, səfirlik elədiyi ölkənin xalqına, millətinə, milli ənənələrinə, adətlərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Səfir cənab Eskudero bütün bu keyfiyyətləri özündə cəmləşdirən bir şəxsdir. Buna görə əvvəlki
ölkələrdə də onun fəaliyyəti uğurlu olubdur, Azərbaycanda da fəaliyyəti çox uğurla başa çatır.
Mən səfir cənab Eskuderoya, xanım Eskuderoya, onların ailəsinə səadət, xoşbəxtlik arzu edirəm. Səfir
Eskuderoya gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Ən əsası isə, hamısına cansağlığı arzu edirəm.
Bu əlamətdar və çox mötəbər bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Amerika xalqına sülh, əminamanlıq, rifah arzulayıram. Sağ olun.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
2 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar!
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin nümayəndə heyətlərinin bölgəmizə və xüsusən Azərbaycana
gəlməsini biz çox əlamətdar hadisə hesab edirik. Buna görə sizə təşəkkür edirəm və sizi Azərbaycanda
salamlayıram.
Bəzən belə təsəvvür yaranır ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti müəyyən qədər passivləşibdir. Xüsusən,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə, şəxsən görüşlərindən sonra belə fikir yaranıbdır. Amma
bu fikirlər düz deyil, yanlışdır. Mən hesab edirəm ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini həll etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etməliyik. Hesab edirəm ki, bu barədə ən əsas, ən
güclü vasitə, təbiidir ki, ATƏT-dir, onun yaratdığı Minsk qrupudur, Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransadır.
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə görüşləri, sadəcə, bu sülh prosesinə daha da
müəyyən bir təkan vermək, yaxud da bu prosesi daha da gücləndirmək məqsədi daşıyır. Ancaq bunlar bir-birini
əvəz etmir və bir-birini inkar da etmir. Yəni həm Minsk qrupu həmsədrlərinin, həm də iki ölkənin
prezidentlərinin görüşləri bu məsələnin kompleks şəkildə, sülh yolu ilə həll olunması üçün daha da səmərəli ola
bilər. Ona görə də mən sizin ölkəmizə gəlişinizi çox yüksək qiymətləndirirəm və bu barədə sizinlə danışıqlar
aparmağa hazıram. Buyurun.
K e r i K a v a n o (ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ tərəfindən həmsədri): Cənab prezident, çox sağ
olun. Hər şeydən öncə, icazə verin, onu bildirim ki, mən və həmkarlarım Sizin indi söylədiklərinizlə tamamilə
razıyıq. Biz də hesab edirik ki, münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması və sülh əldə edilməsi üçün birbaşa
danışıqlar çox əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, Minsk prosesinin də irəli getməsi bu münaqişənin həllində
mühüm amillərdən biridir və birlikdə götürüldükdə, hər ikisi münaqişənin tezliklə həll olunmasına, sülh yolu ilə
aradan qaldırılmasına kömək edər.
Heç kəsin şübhəsi yoxdur ki, sülh əldə olunması böyük enerji tələb edir. Azərbaycan barədə bildiklərimiz
də ondan ibarətdir ki, burada, ümumiyyətlə, enerji məsələlərində heç vaxt məhdudiyyət, qıtlıq olmayıbdır.
Sizin qonaqpərvərliyiniz və mehribanlığınız hər zaman yaxşı mənada bizim yaddaşlarımızda qalıb, bizə
təsir edibdir. Sizə onu demək istəyirəm ki, məni müşayiət edən nümayəndə heyəti həm Yanardağda, həm də
Atəşgahda olub və biz bir daha anladıq ki, sizdə olan enerji təkcə öz xalqınızdan aldığınız enerji deyil, həm də
bu yerin təkində Azərbaycana verilmiş sərvətlərdən, torpaqdan doğan enerjidir. Beləliklə də biz hesab edirik ki,
Siz bu enerji vasitəsilə bizə - həmsədrlərə də böyük təsir göstərirsiniz. Görəcəksiniz ki, fəaliyyətimizdə biz də
əlavə səylər göstəririk ki, o enerjidən mümkün qədər faydalanaraq işi irəli aparaq.
Doğrudur ki, biz sonuncu dəfə 6 ay bundan öncə burada olmuşuq. Yəqin xatırlayırsınız ki, həmin səfər
zamanı həmsədrlər əsas diqqəti münaqişə həll olunduqdan sonra həyata keçiriləcək bərpa, yenidən
məskunlaşdırma işlərinə həsr etmişdilər. Biz həmin səylərimizi davam etdirmişik və 6 həftə bundan öncə
Cenevrədə bu barədə danışıqlar olmuşdur.
6 həftə bundan əvvəl Cenevrədə 20 beynəlxalq təşkilatın 30-40 nümayəndəsi toplaşaraq bu məsələləri
müzakirə etdi. Bu görüşün gündəliyinin ən əsas məsələsi və hamının daha çox diqqət yetirdiyi məsələ
Azərbaycanda, Ermənistanda, bütün regionda sülh əldə olunması və bu sülh əldə olunduqdan sonra regionun
inkişaf etdirilməsi üçün quruculuq və bərpa işlərinin həyata keçirilməsi məsələsi idi.
Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması üçün bu yaxınlarda daha yüksək səviyyədə də səylər
göstərilmişdir. Bizim hamımız bu yaxınlarda Sizin Moskvaya səfərinizi, orada prezident Koçaryan ilə
keçirdiyiniz görüşü və hər iki prezidentin Rusiya prezidenti Putinlə görüşünü böyük diqqətlə izlədik.
Bilirsiniz ki, ötən həftə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan Vaşinqtonda olmuş, ABŞ prezidenti Bill
Klintonla da görüşmüşdür. Sonra isə o, Parisdə Fransa prezidenti Jak Şirakla görüşmüşdür. Bütün bu görüşləri
nəzərə alaraq, biz hesab etdik ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfər etməsi üçün münasib vaxt çatmışdır.
Öncə biz həmin görüşlər barədə sizə məlumat vermək, bu prosesi irəli aparmaq üçün sizin baxışlarınızla tanış
olmaq istəyirik. Bir də bu görüşlərin işığında bizim daha nələri təklif edə biləcəyimiz, səmərəli çalışa
bilməyimiz barədə fikir mübadiləsi aparmaq istəyirik.
Bilirsiniz ki, sabah biz Qazax rayonuna getmək istəyirik. İstəyirik ki, Qazax rayonuna çatdıqda
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"Qırmızıkörpü"də olaq, regionda iqtisadi inkişafın gələcəkdə həyata keçirilməsi imkanlarını araşdıraq. Ümid
edirik ki, elə oradaca sərhəddən Ermənistana köçə biləcəyik. Ümidvarıq ki, ATƏT-in regiondakı nümayəndələri
ilə birlikdə biz bu missiyanı həyata keçirəcəyik. Hansı addımları atmaq, hansı tədbirləri həyata keçirmək
lazımdır ki, qarşılıqlı inam yaratmaq mümkün olsun, bu barədə də əlavə imkanları nəzərdən keçirəcəyik. Şübhə
yoxdur ki, atəşkəsin indiyə qədər qorunub saxlanılması sahəsində müvəffəqiyyət, uğur olmasaydı, belə bir
ziyarət də, belə bir səfər də mümkün olmazdı. Biz atəşkəsə indiyədək riayət edilməsi sahəsində əldə olunmuş
nailiyyətləri yüksək qiymətləndiririk və ümidvar olduğumuzu bildiririk ki, atəşkəs bundan sonra da davam
edəcəkdir. Bu, böyük sülhün əldə olunması üçün yaxşı zəmin rolunu oynayacaqdır.
Onu da Sizə deməyi özümə borc bilirəm ki, 12 gündən sonra Minsk qrupu Vyanada tam tərkibdə
görüşəcəkdir. Minsk qrupunun üç həmsədri regiona səfər, bölgədəki son durum barədə ATƏT-in icraçı sədrinə
məlumat verəcək və bundan sonra ATƏT-in icraçı sədrinin bölgəyə səfəri hazırlanacaqdır.
Biz bu regionda sülhə nail olmaq üçün daha fəal rol oynamaq istiqamətində bütün səylərimizi qoymaqda
davam edirik. Siz bu sahədə bizim gələcəkdə də səylər göstərəcəyimizə əmin ola bilərsiniz və bizə güvənə
bilərsiniz.
İcazənizlə, mən həmkarlarıma da söz vermək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
N i k o l a y Q r i b k o v (Minsk qrupunun Rusiya tərəfdən həmsədri): Hörmətli Heydər Əliyeviç,
amerikalı və fransalı həmkarlarıma baxanda bu dəfə mənim bəxtim bir qədər çox gətirdi: mən Bakıya hələ
dünən gəlmişəm. Odur ki, şəhərinizin küçələrini gəzib-dolaşmağa, onun gözəl binalarına, meydanlarına baxıb
zövq almağa əla imkanım oldu. Görüşüb söhbət etdiyim şən, mehriban, gözəl adamlar mənə çox böyük təsir
bağışladılar. Bir sözlə, məndə belə təsəvvür yarandı ki, Azərbaycan inkişaf edir və özü də düzgün istiqamətdə
inkişaf edir.
Dünən fikirləşirdim ki, əgər bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmasaydı, bütün enerjinizi, bütün qüvvənizi
Azərbaycanın inkişafına, əməkçilərin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə yönəltsəydiniz, daha bilmirəm, Sizin
necə bir ölkəniz olardı. Ona görə də amerikalı həmkarımın dediyi sözləri təkrar edirəm - biz ona görə buradayıq
ki, bu köhnə və çox ağır Qarabağ düyününü açmaq yollarını tapmağa kömək etmək üçün bizdən asılı nə varsa
hamısını, mümkün olan hər şeyi edək.
Deyildiyi kimi, son vaxtlar Qarabağ məsələsi istiqamətində vəziyyət nəzərəçarpacaq dərəcədə
fəallaşmışdır. Burada Sizin Moskvaya səfəriniz, erməni həmkarınız Robert Koçaryanla söhbətləriniz, sonra
Vladimir Vladimiroviç Putinlə ümumi söhbətiniz və nəhayət, Vladimir Vladimiroviçlə ayrıca söhbətiniz
xatırladıldı. Sonra isə Robert Koçaryanın ABŞ-a və Parisə səfərləri oldu. Əminəm ki, bu söhbətlər, bu görüşlər
hədər getməyəcək, bəlkə də tərəfləri Qarabağ düyününü açmağın elə bir güzəştli variantını tapmağa addımaddım yaxınlaşdıracaq ki, bu, azərbaycanlıların da qanuni mənafelərini lazımi dərəcədə təmin edərdi.
Mən bilirəm ki, Moskvada Sizin aranızda olmuş söhbətdən Bakıda da, Yerevanda da razı qaldıqlarını
söyləyirlər. Bu söhbət bəlkə də hər hansı irəlilədici qərar, nəticə əldə edilməsinə gətirib çıxarmasa da, mühüm
bir söhbət oldu, heç olmasa ona görə ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında dialoqdakı az qala beş
aylıq fasiləyə son qoymağa imkan verdi. Mən bilirəm ki, bu söhbət zamanı qarşılıqlı etimad tədbirlərini
möhkəmlətmək məsələlərinə böyük əhəmiyyət verilmişdir. Bu tədbirlər vacibdir, çünki tərəflərə regionda
etimadı möhkəmlətməyə imkan verir, ciddi qərarların tapılmasına kömək edir, bunu asanlaşdırır.
Hörmətli Heydər Əliyeviç, bildiyiniz kimi, sabah üç həmsədr sərhəddə, Qazax rayonunda monitorinq
keçirəcəkdir. Bu monitorinq Sizin razılığınız sayəsində, ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi səfir Ancey
Kasprşikin bu işə verdiyi töhfə sayəsində, əlbəttə, buna görə biz ona çox minnətdarıq, təşkil ediləcəkdir.
Bilirsinizmi, düşündüm ki, həmsədrlər birlikdə gedəcək, bu sərhədi birlikdə keçəcəklər və beləliklə, biz
Azərbaycanla Ermənistan arasındakı, obrazlı desək, bu divarda kiçik də olsa bir yarıq açacağıq. Mən kiçik
dedim, əslində isə böyük olacaqdır. Əgər bizim üçümüzü, xüsusən də cənab Kavanonu bir tərəfə, cənab
Qayyardı isə o biri tərəfə qoysalar, onda əməlli-başlı yarım əmələ gələr. Ümidvarıq ki, bunun sayəsində iki
dövlət arasında humanitar əməkdaşlıq inkişaf etməyə başlayanda və regiona beynəlxalq yardım, kömək
göstərilməyə başlandıqda isə o, ölkələrinizi birləşdirəcək telə çevriləcəkdir.
Bilirik ki, Sizinlə hər dəfə görüşdükdə biz güc alırıq və bu güc bizə münaqişənin sülh yolu ilə tezliklə
aradan qaldırılmasına nail olmaq naminə işləməyə imkan verir. Ümidvarıq ki, biz Sizdən bu dəfə də yaxşı
məsləhətlər və müdrik xeyir-dualar alacağıq. Sağ olun.
J a n-J a k Q a y y a r d (Minsk qrupunun Fransa tərəfdən həmsədri): Cənab prezident, görüşümüzün
əvvəlində Sizin söylədiyiniz sözlər, məncə, ümumi fəaliyyətimizi birləşdirən və gələcəkdə bizə münaqişəni
aradan qaldırılması prosesində nəticələrə nail olmağa imkan verəcək dərin mənanı əks etdirir.
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Beləliklə, Sizin prezident Koçaryanla apardığınız danışıqlar prosesi bizi işsiz qoymayacaqdır. Bu
danışıqlar prosesində lazımi əsaslar var və onlar bizə nəticələr əldə edilməsi üçün sanballı zəminə malik olmağa
imkan verəcəkdir. Demək istəyirəm ki, siz nə qədər tez-tez görüşürsünüzsə, bizi işə bir o qədər çox
ruhlandırırsınız, biz bir o qədər çox yəqin edirik ki, ümumi səylərimiz irəliləyişə gətirib çıxaracaqdır.
Beləliklə, demək olar ki, söhbət bizim aramızda fəal qarşılıqlı əlaqədən gedir və son həftələr Sizin
aranızda danışıqlar prosesinin, dialoqun fəal surətdə yenidən başlanmasından gedir. O ki qaldı bizim
öhdəliklərimizə, nəzərə çarpdırmaq istərdim ki, söhbət təkcə siyasi öhdəliklərdən deyil, eləcə də sırf insani
öhdəliklərdən gedir. Yəni işlətdiyimiz siyasi terminlərin arxasında əslində bu münaqişədən zərər çəkmiş
adamların taleyi, insan taleləri durur və biz bu talelərə görə məsuliyyət daşıyırıq. Əsas razılaşma əldə edilərsə,
müvəffəqiyyət qazanmaqda bizə kömək göstərəcək beynəlxalq ictimaiyyəti məhz bu baxımdan səfərbərliyə
almaq niyyətindəyik.
Nəzərə çarpdırmaq istərdim ki, bu, bizim əsas vəzifəmizdir və münaqişənin həlli yollarını tapmaq
niyyətində biz hamımız yekdilik. O ki qaldı Fransaya, mən ikicə kəlmə əlavə etmək istərdim. Prezident
Şirakdan eşitdiyiniz sözlər belə bir təminatdan ibarətdir ki, əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsinə
kömək üçün iqtisadi tədbirlər görmək lazım gəldikdə, Avropa Birliyi bütün səyləri səfərbərliyə alacaqdır. Fransa
bu vəzifəni daha uğurla yerinə yetirə bilər, ona görə ki, o, qarşıdakı altı ayda Avropa Birliyində sədrlik
edəcəkdir. Mən həmkarlarımın bu sözlərini də vurğulamaq istərdim ki, biz etimad tədbirlərinə və sabah həyata
keçirəcəyimiz rəmzi tədbirə - Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhədi keçməyə böyük əhəmiyyət veririk.
Bununla biz azərbaycanlılara və ermənilərə göstərmək istərdik ki, onlar bu hərəkəti dəstəkləsinlər və gələcəkdə
belə əlaqələr daha çox olsun. Cənab prezident, buna görə də Sizə demək istərdim ki, öhdəliklərimizi dərk
etməyimiz bu gün əvvəllər olduğuna nisbətən daha ciddi səciyyə daşıyır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Hörmətli səfir Kavano, mən sizə təşəkkür
edirəm. Hörmətli səfir Qribkov, mən sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli səfir Qayyard, mən sizə təşəkkür edirəm.
Mən görüşümüzün ilk dəqiqələrində dedim, bir də təkrar edirəm ki, böyük bir fasilədən sonra sizin bu bölgəyə
gəlişiniz, təbiidir ki, bizim üçün çox əlamətdar hadisədir. Çünki siz bilməlisiniz, - hesab edirəm ki, siz bunu
yaxşı bilirsiniz, amma bir daha deyirəm, - Azərbaycan üçün, onun bu günü və gələcəyi üçün, o cümlədən, hesab
edirəm ki, Ermənistan üçün də bu münaqişənin həll olunması kimi vacib bir məsələ yoxdur. Bizim üçün bu, çox
böyük bir məsələdir. Bu o deməkdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan
torpaqları azad olunmalıdır, ölkəmizin işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmış və indi çadırlarda qaçqın
vəziyyətində yaşayan bir milyondan çox vətəndaş öz yerlərinə qayıtmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunmalıdır, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmalıdır. Bunların hamısı bizim üçün çox vacib
məsələlərdir.
İndi siz dünyada ikinci bir dövlət tapa bilməzsiniz ki, onun ərazisinin böyük bir hissəsi, yəni beşdə bir
hissəsi digər dövlətin silahlı qüvvələrinin işğalı altında olsun. Yaxud da ki, ümumi əhalisinin bu nisbətdə, yəni 8
milyon əhalidən 1 milyonunun qaçqın vəziyyətində olduğu buna bənzər ikinci ölkə tapa bilməzsiniz. Ona görə
də bu məsələ bizim üçün ən vacib məsələdir. Mən hesab edirəm ki, bu, Ermənistan üçün də vacib məsələdir.
Doğrudur, onların torpaqları işğal olunmayıbdır, onların ərazisində öz torpağında, öz vətənində köçkün və ya
qaçqın vəziyyətində, yaxud çadırlarda yaşayanlar yoxdur. Ancaq onlar bütün Ermənistanı, öz ölkələrini
müharibə vəziyyətində saxlayırlar. Təbiidir ki, biz də bunu etməyə məcburuq. İki kiçik ölkənin bu qədər silahlı
qüvvələr saxlamasına sərf olunan vəsait başqa sahələrə sərf olunsaydı, həm Ermənistan, həm Azərbaycan üçün
nə qədər böyük xeyir gətirərdi. Bunları biz anlayırıq. Amma bunları Ermənistan tərəfi də anlamalıdır.
Hörmətli cənab Qribkov dedi ki, dünəndən Bakıdadır və burada şəhəri seyr edib, çox yaxşı təəssüratlar
əldə edibdir. Əsas odur ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Bu həqiqətdir. Belə bir ağır vəziyyətdə, bir
milyondan artıq vətəndaşımızın qaçqın olduğu, çadırlarda yaşadığı vəziyyətdə biz ölkəmizin iqtisadiyyatında
son dörd ildə inkişaf yolu ilə gedirik. Siz tamamilə doğru dediniz ki, əgər münaqişəyə son qoyulsaydı,
nailiyyətlər nə qədər çox olardı. Amma bu, Ermənistan üçün də eyni dərəcədə faydalı olardı. Mən Ermənistanın
sosial-iqtisadi vəziyyətinə qiymət vermək istəmirəm, bunu siz bizdən yaxşı bilirsiniz. Çünki siz həm
Azərbaycanda, Bakıda olursunuz, həm də Yerevanda olursunuz, müqayisə etməyə və nəticə çıxarmağa
imkanlarınız vardır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əgər sülh yaranarsa, bu, Ermənistan üçün də çox faydalı
olacaqdır.
İndi çoxları, siz də, prezident Koçaryan da, Minsk qrupu həmsədrlərinin mənsub olduqları ölkələrin
prezidentləri də deyirlər ki, iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək, qarşılıqlı inam yaratmaq lazımdır, bundan sonra
sülh əldə etmək olar. Biz isə hesab edirik ki, bu, müəyyən qədər bizim özümüzü aldatmaq deməkdir. Birincisi,
belə münaqişədə olan iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq aparmaq qeyri-mümkündür. Ona görə yox ki, bunu
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Azərbaycan hökuməti, yaxud Azərbaycanın prezidenti istəmir. Bu, sadəcə olaraq real deyildir. İkincisi isə, gərək hər şeyi açıq, necə varsa, o cür deyəsən, - o da ondan ibarətdir ki, əgər sülh yaransa, qarşılıqlı inam dərhal
yaranacaqdır. Sizin monitorinq keçirməyinizi mən bəyənirəm. Allah eləsin ki, bu, sizə yaxşı nəticələr versin.
Ancaq bu tədbirlərlə biz istədiyimiz məqsədə nail ola bilmərik. Daha da konkret işlər görmək lazımdır.
Siz burada bəyan etdiniz və mən də deyə bilərəm ki, son vaxtlar Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri
arasında bilavasitə görüşlər keçirilibdir və onlar faydalı olubdur. Mənim xatirimdədir, Cenevrədə iki dəfə görüş
keçirdik, sonra Yaltada görüşdük, daha sonra Ermənistan-Azərbaycan sərhədində - Naxçıvan bölgəsində
görüşümüz oldu. Bu görüşlər bizdə - həm Ermənistan prezidentində, həm də Azərbaycan prezidentində çox
böyük ümidlər yaratdı. Bizim bu işlərdə tərəqqi əldə etməyimiz ondan ibarət idi ki, hər iki tərəf bəyan etdi ki,
müəyyən güzəştlərə getmək lazımdır. Mən bu gün də bu fikirdəyəm. Ancaq təəssüf ki, bu məsələ öz ardıcıl
davamını təmin edə bilmədi.
Bizim son görüşlərimiz, məsələn, Moskvada prezident Koçaryanla mənim təkbətək görüşüm, prezident
Koçaryanın, prezident Putinin və prezident Əliyevin üçlükdə görüşü, ondan sonra mənim prezident Putin ilə
uzun çəkən, çox geniş, ətraflı söhbətimiz, - hətta bu görüş sərf etdiyimiz vaxta görə bütün protokol
çərçivələrindən kənara çıxmışdı, ancaq belə açıq söhbətə ehtiyac var idi, - bunların hamısı çox əhəmiyyətlidir,
bu məsələni həll etməyimiz üçün müəyyən imkanlar yaradır. Bu görüşlərdən sonra Ermənistan prezidenti
Amerika Birləşmiş Ştatlarında oldu, prezident cənab Bill Klintonla görüşdü, sonra Parisdə oldu, prezident cənab
Jak Şirakla görüşdü.
İyunun 29-da mən Fransanın prezidenti cənab Jak Şirakla 40 dəqiqə müddətində telefon danışığı apardım.
Bizim çox əhəmiyyətli, ətraflı danışığımız oldu. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, mən bir neçə ay ərzində
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klintonla üç dəfə görüşmüşəm - yanvar ayında Davosda,
fevral ayında Vaşinqtonda, ondan əvvəl isə keçən ilin noyabr ayında İstanbulda görüşmüşəm.
Bu görüşlərin hamısı əhəmiyyətlidir, hamısı ümidlər yaradır. Çünki söhbət Minsk qrupunun həmsədrləri
olan ölkələrin həmsədrlərindən - Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın prezidentlərindən gedir.
Təbiidir ki, bu görüşlər müsbət nəticə əldə etmək üçün vasitədir. Biz isə hələlik buna nail ola bilməmişik. Ancaq
heç də ümidsiz deyilik. Hesab edirəm ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin yenidən fəallaşması burada bizə çox
fayda gətirə bilər.
Beynəlxalq maliyyə mərkəzləri ilə Cenevrədə sizin keçirdiyiniz görüş və apardığınız müzakirələr çox
əhəmiyyətlidir və mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Prezident Bill Klinton mənimlə görüşlərində bu barədə demişdir ki, məsələnin sülh yolu ilə həll
edilməsinə nail olan kimi Amerika Birləşmiş Ştatları işğal olunmuş torpaqların bərpası üçün bütün
imkanlarından istifadə edəcəkdir. İyunun 29-da mən Fransa prezidenti cənab Jak Şirakla danışarkən o da bu
sözləri mənə dedi və bildirdi ki, Fransa altı ay müddətində Avropa Birliyinə sədrlik edəcəkdir və əgər sülh
yaranarsa, bu sədrlik imkanlarından istifadə edərək, işğaldan azad olunan ərazilərimizin bərpa işlərinə çox
yardım etmək olar. Prezident cənab Jak Şirakın bu fikirlərini hörmətli səfir Qayyard da burada açıqladı.
Bunların hamısı çox müsbət hallardır və bizdə ümidlər yaradır. Əgər indi Minsk qrupunun həmsədrləri, o
ölkələrin liderləri işğal edilmiş torpaqlar azad olunduqdan sonra onların bərpası haqqında düşünürlərsə və siz
müvafiq tədbirlər görürsünüzsə, Cenevrədə son dəfə keçirdiyiniz görüşdə də çox xeyirli iş görmüsünüzsə,
deməli, bu, sizdə də ümid yaradır ki, sülh əldə olunacaqdır. Çünki sülh yaranmasa, torpaqlar işğaldan azad
edilməsə, heç bir bərpadan söhbət gedə bilməz.
Altı ildən çoxdur ki, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq. Mən bunu mühüm hadisə hesab edirəm və
qiymətləndirirəm. Siz də belə fikirdəsiniz. Ancaq bizim cəmiyyətdə hamı bu fikirdə deyildir. Çünki atəşkəs bir
il, iki il, üç il, beş il, altı il olar, biz ömür boyu elə atəşkəs rejimində yaşamayacağıq ki! Əgər hər dəfə görüşüb
atəşkəsə yüksək qiymət verməklə bir-birimizi arxayınlaşdırsaq, onda biz heç bir nəticə əldə etməyəcəyik.
Atəşkəs məqsəd deyil, vasitədir. Amma bu vasitədən də istifadə etmək lazımdır. Biz bu barədə konstruktiv
mövqedəyik. Məsələnin sülh yolu ilə tezliklə həll edilməsini istəyirik. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh
yaratmağı arzulayırıq. Bunun Qafqazda da sülh yaradılması üçün böyük əhəmiyyəti olacaqdır, Qafqazda
təhlükəsizliyin yaradılmasına çox böyük xeyri olacaqdır.
Moskvada prezident Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə dörd prezident görüşdü - Rusiya, Gürcüstan,
Ermənistan prezidentləri və Azərbaycan prezidenti görüşdülər. Bu görüş Qafqazda, xüsusilə Cənubi Qafqazda
iqtisadi əməkdaşlığa həsr olunmuşdu. Ancaq Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmasa, bu ümidlər,
yəni bu niyyətlər sadəcə, söz olaraq qalacaqdır, bir nəticə verməyəcəkdir. Ona görə də məsələnin kökünə
baxmaq lazımdır, əsas məsələni həll etmək lazımdır. Mən əminəm ki, əsas məsələ həll olunandan sonra qısa bir
müddətdə Ermənistanla Azərbaycan arasında inam yaranacaq, ondan sonra iqtisadi əlaqələr yaranacaq,
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Qafqazda təhlükəsizlik təmin olunacaq, Cənubi Qafqaz ölkələri çox fəal əməkdaşlıq edəcəklər. Bu, bizə də
lazımdır. Amma bizdən çox Ermənistana və Gürcüstana lazımdır.
ATƏT-in sədri iyul ayının 17-də Azərbaycana, bütün bölgəyə gələcəkdir. Dediniz ki, iyulun 12-də siz
onunla görüşəcəksiniz. İstərdim ki, həm sizin görüşünüz, həm bu səfər müəyyən nəticələr versin, keçmişdə olan
səfərlər kimi formal xarakter daşımasın. Mən çox arzu edirəm ki, siz, həmsədrlərin nümayəndələri Bakıya
gələrkən bizim çadır şəhərciklərinə gedəsiniz. Bakının küçələri, şəhərin indiki görünüşü, burada yaranmış
sabitlik, əlbəttə ki, sizdə çox xoş təəssüratlar doğurmuşdur. Amma vaxtaşırı çadır şəhərciklərinə gedib, 6-7 il
həmin çadırlarda yaşayan insanları görsəniz, onların vəziyyəti ilə tanış olsanız, onda sizin təəssüratınız daha
dolğun olacaqdır. Mən bunu çox sadə həll edə bilərəm. Siz vertolyotla buradan Qazağa uçmaq istəyirsiniz. Sizə
2-3 saat vaxt lazımdır ki, vertolyotla buradan çadır şəhərciklərinə uçasınız, görəsiniz, ondan sonra da
qayıdasınız. Bu, sizin cəmi dörd saat vaxtınızı alacaqdır. Bakıdan çadır şəhərciklərinə məsafə Bakıdan Qazağa
olan məsafəyə nisbətən çox qısadır.
Xahiş edirəm, ATƏT-in sədrinə də mənim bu fikirlərimi çatdırasınız. Mən arzu edirəm ki, o burada
olanda heç olmasa 3-4 saat vaxt ayırsın, mən onunla birlikdə vertolyotla uçub çadır şəhərciklərindən birinəikisinə baxaq. Onda o biləcək ki, Azərbaycan nə vəziyyətdədir.
Bütün bu fikirlərimizi açıq-aydın, tam səmimi sizə çatdıraraq, mən eyni zamanda bir daha təsdiq edirəm
ki, sizin böyük imkanlarınız vardır. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi böyük dövlətlər ATƏT-in
qarşısında öz üzərlərinə götürdükləri vəzifəni əgər yerinə yetirə bilmirlərsə, belə hal bu ölkələrə və həmin
dövlətlərin rəhbərlərinə şərəf gətirmir. Sizin imkanlarınız çoxdur. Xahiş edirəm ki, bu imkanlardan daha da
səmərəli istifadə edəsiniz. Biz münaqişəyə son qoyulmasına birlikdə nail olmalıyıq. İndiyə qədər olduğu kimi,
mən indi də ATƏT-ə, Minsk qrupuna, onun həmsədrlərinə hörmət, ehtiramımı və inamımı bildirirəm. Ümid
edirəm ki, sizin başladığınız bu proses indi daha da fəal olacaqdır və siz böyük fasilələr etməyəcəksiniz.
Təşəkkür edirəm.
K e r i K a v a n o: İcazə verin, Sizi əmin edim ki, biz qaçqın düşərgələrində olarkən aldığımız
təəssüratlar hələ də gözlərimizin önündən getməyibdir. Biz öz aramızda da həmin səfərlərimiz barədə dəfələrlə
danışmışıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da mən bu təəssüratlarım barədə çoxlarına danışmışam. Biz ailələrin
palçıq evlərdə yaşadıqlarını görmüşük. Elə körpə uşaqlar, oğlan və qızlar görmüşük ki, onlar indi məktəbə
gedirlər və heç vaxt evin nə olduğunu bilmirlər. Biz o insanlardan da enerji alıb, sülh əldə olunmasına
çalışmalıyıq.
İcazə verin, Sizi ona da əmin edim ki, biz tamamilə anlayırıq ki, nə atəşkəs, nə iqtisadi vəziyyətin
yaxşılaşması, nə də inam yaradıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi hərtərəfli sülhün əvəzini vermir. Bu tədbirlər
irəli getmək, prosesi davam etdirmək üçün mühüm rol oynayır. Amma sülhün əldə olunması aydın surətdə
bizim ən çox önəm verdiyimiz məsələdir. Biz bu iş üzərində çalışarkən həmişə mən marafon qaçışında iştirak
edənləri xatırlayıram. Çox güman ki, marafon qaçışı ən çətin olimpiya idman növüdür. Bəzən məsafənin bir
neçə metrini qət etmək asan görünür və bu məsafəni birinci qət edəndə hesab edirsən ki, hər şey yaxşıdır və öz
axarı ilə getməkdədir. Lakin zaman keçdikcə gərginlik getdikcə artır və o məsafəni qət etməyin çətinliyini öz
üzərində hiss edirsən. Burada kiçik hallar da rol oynamağa başlayır. Məsələn, adam fikir verməyə başlayır ki,
ayaqqabılarımı bərk bağlamışammı ki, boşalmasın və ayağımdan çıxmasın. Bəlkə də inam yaradıcı tədbirlər,
atəşkəsə riayət olunması məhz marafon qaçışındakı həmin xırda detallara bənzəyir. 15 min metr məsafəni
qaçdıqdan sonra kimsə sizə içməyə bir az su verəndə, bu qaçışı davam etdirmək üçün enerji vermiş olur.
Ən mühümü odur ki, məqsədə nail olmaq üçün aydın surətdə irəliyə baxmaq lazımdır. Sizinlə prezident
Koçaryan arasında birbaşa dialoqdan biz belə nəticə çıxarmışıq ki, Siz məhz o məqsədə - sülh əldə edilməsi
məqsədinə nail olmağa tam diqqətlisiniz, o işə hakim kəsilmisiniz. Belə hesab edirik ki, biz hamımız birlikdə
eyni məqsədə çatmaq üçün sanki yürüşə çıxmışıq. Bəzən sürət zəifləyir, bəzən də yenidən artır. Ən mühümü
odur ki, bir yerdə dayanmaq yoxdur, bu məsələlər irəli gedir. Bu yürüşdə iştirak edənlər də getdikcə öyrənirlər.
Bilirlər ki, ayaqları yorulsa, dayansalar, onda məqsədə nail ola bilməyəcəklər. Ona görə də Siz bizim
ləngidiyimizi görəndə bir qədər sürət, təkan verin. Biz də, öz növbəmizdə, əlimizdən gələni edəcəyik ki, Sizinlə
prezident Koçaryanın irəli getməsi üçün yardımçı olaq.
Bizim hər birimizin üzərində böyük məsuliyyət və vəzifə vardır. Lakin üzərimizə düşən çətinliyi
münaqişədən əziyyət çəkən Sizin xalqın üzləşdiyi çətinliklərlə, əzab-əziyyətlərlə, məşəqqətlərlə müqayisə etmək
mümkün deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Amma hər bir yürüşün öz məsafəsi var - 3 min metr, 5 min
metr, 10 min metr. Yürüşün məsafəsi sonsuz ola bilməz. Çox sağ olun.
J a n-J a k Q a y y a r d: Bir halda ki, burada Fransanı təmsil edirəm, mən də idman yarışları, bu dəfə
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velosiped yarışları ilə bağlı daha bir müqayisə gətirmək istərdim. Yəni əgər siz velosipedi sürməsəniz,
yıxılacaqsınız. Ona görə də biz daim irəliyə doğru hərəkət etməyə bir növ məhkumuq. Sonda demək istərdim ki,
cənab prezident, bizə söylədiyiniz sözləri ümid əlaməti kimi qəbul edirik. Haqqında danışdığınız görüşlər bizə
belə düşünməyə əsas verir ki, danışıqlar prosesini fəallaşdırmaq üçün indi malik olduğumuz imkanlar əslində
çox ciddidir və biz bu münaqişənin həllinə doğru həqiqətən irəliləyəcəyik. Beləliklə, bu, bizim üçün böyük
rəvacdır, buna görə Sizə təşəkkür edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən sizinlə çox razıyam ki, yürüşdə dayanmaq olmaz. Amma
siz bir az, altı ay dayandınız. Ona görə də sizin əzələləriniz bir qədər zəifləyibdir. Məsləhət görürəm ki, bu işlə
daim məşğul olasınız.
J a n-J a k Q a y y a r d: Cənab prezident, yenicə dediklərinizə qayıdaraq, Sizə bildirmək istərdim ki,
biz əslində dayanmamışdıq, sadəcə olaraq məşq edirdik, amma gizlicə.
N i k o l a y Q r i b k o v: Hörmətli prezident, sonda mən bu görüşə görə Sizə səmimi təşəkkür etmək
istərdim. Mən həmkarlarım kimi idman mövzusunda danışmayacağam, bir də ona görə ki, ruslar da,
azərbaycanlılar da yüzilliklər ərzində eyni oyunları oynamışlar, biz bir-birimizi tanıyırıq. Sadəcə olaraq, Sizi
əmin etmək istəyirəm ki, indi söylədiyiniz xoş sözləri və xeyir-duanı dövlətlərimizin rəhbərlərinin nəzərinə
mütləq çatdıracağıq. İnanırıq ki, bu sözlər bizə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi çox mühüm problemi ikiqat
enerji ilə həll etməkdə kömək göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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AVSTRİYA RESPUBLİKASINA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ
HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
3 iyul 2000-ci il
Siz mənim səfərimin məqsədini bilirsiniz, elan olunubdur. Avstriyaya gedirəm. Avstriyanın prezidenti
cənab Klestil məni çoxdandır dəvət edibdir. Bu rəsmi ziyarəti həyata keçirmək üçün indi oraya gedirəm.
Orada Avstriyanın dövlət və hökumət başçıları ilə – həm prezidentlə, həm kanslerlə, həm də parlamentin
sədri ilə, sonra Xarici İşlər naziri ilə görüşlər olacaqdır. Bilirsiniz ki, bu il Avstriya ATƏT-də sədrlik
fəaliyyətini həyata keçirir, Avstriyanın Xarici İşlər naziri də ATƏT-in hazırda fəaliyyətdə olan sədridir – onunla
görüş olacaqdır.
Bir də ki, bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatların bir qisminin qərargahları Avstriyada yerləşir. O cümlədən,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir neçə təşkilatının baş qərargahları da Vyanadadır. ATƏT-in də baş qərargahı
Vyanada yerləşir. Ona görə də bütün bu təşkilatların rəhbərləri ilə də görüşlərim, danışıqlarım olacaqdır. Hesab
edirəm ki, bu bizim ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətlidir, vacibdir.
Avstriya kimi bir dövlətlə bizim əlaqələrimiz yaxşıdır. Nazirlər səviyyəsində, bir çox başqa səviyyələrdə
Azərbaycandan Avstriyaya, Avstriyadan Azərbaycana səfərlər çox olubdur. Ancaq dövlət başçısının –
prezidentin də səfəri lazımdır.
S u a l: Cənab Prezident, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşünüzü necə dəyərləndirirsiniz?
C a v a b: Görüşün əsas hissəsini televiziya ilə veriblər, yəqin ki, eşitmisiniz. Hələ ki, onlarda yeni bir şey
yoxdur. Onlar Ermənistan prezidenti Köçəryanla mənim bilavasitə görüşlərimə ümid bəsləyirlər. Biz də onların
fəaliyyətinə ümid bəsləyirik. Əgər dünən televiziya ilə seyr etdinizsə, mən onlara olduqca kəskin dedim ki, siz
altı aydır fəaliyyətinizi dayandırmısınız, fəaliyyətinizi gücləndirməlisiniz. Onlar da söz verdilər ki, bunu
edəcəklər.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Azərbaycana qarşıdakı səfəri
zamanı hansı məsələləri müzakirə edəcəksiniz və Azərbaycan qazının Türkiyəyə ixracı məsələsində
Türkiyə prezidentindən hansı irəliləyişi gözləyirsiniz?
C a v a b: Onu Türkiyə prezidenti buraya gələndə deyərsiniz, danışarıq. Türkiyənin hörmətli prezidenti
Əhməd Necdət Sezər ayın 11-də Azərbaycana rəsmi səfər edəcəkdir. Türkiyənin yeni prezidenti kimi, onun
xarici ölkəyə ilk səfəri Azərbaycanadır. Bəziləri deyirlər ki, o, Kiprə getdi. Amma onlar Kipri xarici ölkə hesab
etmirlər. İlk xarici səfəri Azərbaycanadır. Mən bunu xahiş etmişdim, yəqin ki, o da mənimlə eyni fikirdə
olubdur. Ayın 11-də gələcəkdir. Təbiidir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan, indiyə qədər yaranmış
əlaqələr hamısı davam edəcək, heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Dəyişikliyin olmasına əsas da yoxdur. Səfərə
gələndə danışacağıq, onda biləcəksiniz.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul edildikdən sonra bu, Avropa
ölkəsinə ilk rəsmi səfərinizdir. Bu səfər çərçivəsində sənədlərin imzalanması gözlənilirmi?
C a v a b: Bəli, gözlənilir. Bir neçə sənəd imzalayacağıq. Prezidentlə mən sənəd imzalayacağam, bir neçə
başqa sənəd imzalanacaqdır. Bundan əlavə, bir neçə beynəlxalq təşkilatla Azərbaycan arasında sənədlər
imzalanacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, əvvəla, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olması münasibətilə Sizi təbrik
edirəm. İkincisi, Sizin bu hadisəyə münasibətinizi bilmək istərdim. Yəni bundan sonra Avropanın
Azərbaycana tələb və tövsiyələri çoxalacaqdır.
C a v a b: Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Siz həmişə mənim görüşlərimdə olursunuz, olmayanda da
televiziya ilə onları seyr edirsiniz. Axırıncı dəfə, İtaliyanın nümayəndə heyəti burada olanda – bilirsiniz ki, indi
İtaliya Avropa Şurasında sədrlik edir. Ona görə də onlar çox böyük heyətlə gəlmişdilər. İtaliya Xarici İşlər
nazirinin müavinindən əlavə, İtaliyanın Avropa Şurasındakı daimi səfiri, İtaliyadan Avropa Şurasında çalışan
bir neçə yüksək vəzifəli şəxs də gəlmişdi – mən onlara dedim və bu sözü bir neçə dəfə təkrar etmişəm ki, Avropa Şurasına daxil olmaq bizim üçün bal yemək, cənnətə düşmək deyildir. Avropa Şurasına daxil olmaq
üzərimizə yeni-yeni çox böyük məsuliyyətlər götürməkdir.
Təbii ki, biz sevinməliyik – Azərbaycana diqqət göstərilir, Avropa Şurası istəyir ki, Azərbaycan onun həqiqi,
tam hüquqlu üzvü olsun. Biz də istəyirik olaq. Amma ola bilər ki, bundan sonra bizim qarşımıza daha çox
vəzifələr qoyulsun. Bir şeyi anlamaq lazımdır ki, – bunu Avropa Şurasında da anlamalıdırlar, təəssüf ki, bəziləri
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anlamır – Avropa qitəsindəki ölkələrin hamısının mentaliteti, səviyyəsi bir deyildir. Məsələn, indi fransızlardan
tələb olunanı Azərbaycandan da tələb etmək o qədər də ədalətli olmaz.
Allah xeyirli eləsin. Hesab edirəm ki, yaxşı olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, hazırda Avstriya ATƏT-in sədridir. Sizin səfərinizdən sonra Avstriyanın
Xarici İşlər naziri xanım Benita Mariya Ferrero-Valdnerin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Sizin
səfərinizdən sonra ola bilərmi ki, Avstriya hər hansı yeni təkliflə gəlsin?
C a v a b: O həm Azərbaycana, həm də Ermənistana gələcəkdir. Mən xahiş edəcəyəm. Çünki dünən ATƏTin Minsk qrupunun mənimlə görüşən həmsədrləri ayın 12-də ATƏT-in hazırkı sədrinə – Avstriyanın Xarici İşlər
nazirinə öz məlumatlarını verəcəklər. Mən də bundan öncə onunla görüşəcəyəm və bu məsələ mənim üçün ən
əsas məsələlərdən biridir.
S u a l: Cənab Prezident, Mahir Cavadovun Avstriya vətəndaşlığına qəbul edilməsi ilə bağlı iradınızı
söyləmişdiniz. Bunu Avstriya rəsmilərinə də çatdıracaqsınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən deməmişəm ki, o, Avstriya vətəndaşlığına qəbul olunubdur. Düzü, heç bilmirəm
ki, ona hansı status verilibdir – bəzisi deyir ki, siyasi sığınacaq verilib, bəzisi deyir başqa şey verilibdir.
Təbiidir ki, Avstriya özünü çox ədalətli, demokratik ölkə hesab edir. Eyni zamanda terroristi bir neçə il orada
saxlayıblar və onun İrana getməsinə də imkan veriblər. Ancaq Avstriya vətəndaşı, heç köklü avstriyalı olmayan,
türkiyəli, türk millətindən olan Kənan Gürəl 1995-ci ilin mart hadisələrində həmin Mahir Cavadovla və başqa
terroristlə birlikdə Azərbaycanda dövlət çevrilişi cəhdinin ən fəal iştirakçılarından biri idi. Mən sizə deyə
bilərəm ki, xarici ölkələrdən iki fəal iştirakçı vardı. Biri Dəmirkol idi, hansını ki, Türkiyə prezidentinin xahişi
ilə mən onlara verdim, o da getdi orada çox axmaq işlər gördü.
Amma bu, cəza aldı və cəzasını da çəkməli idi. Ancaq Avstriya hökuməti bir neçə dəfə bizə müraciət
etmişdi, mən də o müraciəti nəzərə alaraq onu onlara verdim. Onun ailəsindən mənə minnətdarlıq məktubu da
gəlibdir. Allah eləsin ki, doğrudan da islah edilmiş olsun. Amma bəzən belə olmur, görürsən, düşdüyü yerdən
çıxandan bir az sonra yenə də fikri pozulur. Ancaq bunlar bizi narahat etmir, çünki biz belə hallarla çox
rastlaşmışıq.
S u a l: Cənab Prezident, Avropa Şurasının Azərbaycana tövsiyələrindən biri ədalətli, demokratik
parlament seçkilərinin keçirilməsidir. Prezident aparatında hazırlanan layihə Milli Məclisdə kəskin
müzakirələrə səbəb olur. Hamının fikri budur ki, layihə barədə prezident nə deyəcəkdir?
C a v a b: Qoy müzakirə etsinlər, axırda mən fikrimi deyərəm. Sağ olun.
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AVSTRİYANIN FEDERAL PREZİDENTİ TOMAS KLESTİL İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vyana,
Prezident aparatı
4 iyul 2000-ci il
T o m a s K l e s t i l: Ölkəmizə xoş gəlmisiniz, cənab Prezident. Dəvətimizi qəbul edərək Vyanaya
rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan ilə Avstriya arasında qarşılıqlı surətdə faydalı
əlaqələr hər iki tərəf üçün çox faydalıdır.
Avstriya zəngin iqtisadi potensiala malik olan Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsinə böyük maraq göstərir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, Sizin rəsmi səfəriniz zamanı
aparılacaq danışıqlar, imzalanacaq sənədlər ölkələrimizin arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə
güclü təkan verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Möhtərəm cənab Prezident! Səmimi sözlərə, rəsmi səfərə dəvətə görə Avstriya
dövlətinin başçısı olan Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini əldə etməsindən
sonra ölkələrimizin əməkdaşlığının ardıcıl surətdə sıxlaşdırılması sahəsində görülən işləri mən yüksək
dəyərləndirirəm.
Bazar münasibətləri, demokratik inkişaf yolunu seçmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, islahatlar müvəffəqiyyətlə aparılır.
Bunun nəticəsində böyük uğurlar əldə olunmuşdur. Respublikamız dünya ölkələri ilə münasibətlərini
suverenlik, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq əsasında qurur, öz iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə
bağlanmasına xüsusi əhəmiyyət verir.
Respublikamızın qarşılaşdığı ən ağrılı problem Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı 12 ildən bəri davam edən təcavüzü, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ölkəmizin ərazisinin 20
faizinin işğal olunması bütün beynəlxalq normalara ziddir. Zəhmət olmazsa bir xəritəyə nəzər salın. Bizim bir milyondan
çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq neçə ildən bəri çadırlarda ağır, dözülməz şəraitdə yaşayır.
1994-cü ildə bizim əldə etdiyimiz atəşkəs rejimi sülh prosesini sürətləndirmək yolunda mühüm addımdır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün 1992-ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu da fəaliyyət göstərir.
Yadınızdadırsa, ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon, 1999-cu il İstanbul zirvə görüşlərində biz Sizinlə
birgə iştirak etmişdik. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Lissabon zirvə
görüşündə üç prinsip qəbul olunmuş, Avstriya o zaman Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etmişdir. Çox təəssüf ki, təcavüzkar Ermənistan BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə, qərarlara, bütün dünya ölkələri
tərəfindən tanınmış hüquq normalarına məhəl qoymur.
Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək, yaxud orada yeni bir erməni dövləti
yaratmaq iddiası yolverilməzdir və biz bununla heç vaxt razılaşa bilmərik.
Bizim ölkəmiz sülh istəyir. Biz bu münaqişənin Lissabon zirvə görüşündə ATƏT-in üzvü olan 53 ölkənin dövlət və
hökumət başçıları tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplər əsasında aradan qaldırılmasına tərəfdarıq, Azərbaycan dövlətinin
tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək səviyyəli özünüidarə statusu verməyə hazırıq.
Münaqişənin həlli üçün son illər ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində birbaşa danışıqlar aparmış, Minsk qrupunun həmsədri olan böyük dövlətdər – Rusiya, ABŞ, Fransa bu sahədə fəaliyyət göstərmişlər. Əmin olduğumu bildirirəm ki, hazırda
ATƏT-ə sədrlik edən Avstriya Respublikası Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması işinə
kömək göstərmək üçün öz imkanlarından səmərəli istifadə edəcəkdir.
T o m a s K l e s t i l: Cənab Prezident! Sizin uzaqgörən siyasətiniz sayəsində demokratik inkişaf yolu ilə inamla
addımlayan müstəqil Azərbaycan Respublikasında qazanılmış nailiyyətləri yüksək dəyərləndirirəm. Ümidvar olduğumu
bildirirəm ki, respublikamızın üzləşdiyi münaqişə sülh yolu ilə, beynəlxalq normalara uyğun surətdə tezliklə aradan qaldırılacaq və Azərbaycan dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən birinə çevriləcəkdir.
Mənim ölkəm hazırda ATƏT-in sədridir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün Avstriya öz səylərini gücləndirəcək və bütün imkanlarından istifadə edəcəkdir. Avstriyanın Xarici İşlər
naziri, ATƏT-in hazırkı sədri xanım Benita Ferrero-Valdnerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iyulun ortalarında bölgəyə
səfərə gələcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm ki, Siz də, cənab Prezident, Avstriya ilə Azərbaycan arasında yaranmış və
durmadan inkişaf edən əməkdaşlığı, Bakıda və Vyanada müxtəlif səviyyələrdə keçirilmiş görüşləri, aparılmış danışıqları,
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imzalanmış sənədləri yüksək dəyərləndirirsiniz. Bu münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi, əlbəttə ki, hər iki tərəf
üçün çox faydalı olacaqdır. Nəhayət, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
T o m a s K l e s t i l: Təşəkkür edirəm. Dəvətinizi məmnunluqla qəbul edirəm*.

Dövlət başçıları beynəlxalq aləmdə, regionda vəziyyət və hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə
də müzakirələr apardılar.
*
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AZƏRBAYCAN VƏ AVSTRİYA HÖKUMƏTLƏRİ ARASINDA SƏNƏDLƏRİN
İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANATI
Vyana,
Prezident aparatı
4 iyul 2000-ci il
Avstriya Federal Prezidenti Tomas Klestilin bəyanatı
Azərbaycan Respublikasının prezidentini böyük maraqla, böyük sevinclə salamladım. Əvvəla, ikitərəfli
münasibətlər baxımından iki dövlət arasında əlaqələrin olması vacibdir və müsbət haldır. İkincisi, hazırda
Avstriya ATƏT-in sədridir və bu mənada biz Cənubi Qafqazın həmin bölgəsinə xüsusi əhəmiyyət, üstünlük
veririk.
Cənab prezidentlə söhbətimiz zamanı biz bu bölgədəki münaqişələrlə bağlı müxtəlif məsələlərə, o cümlədən
Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunduq. ATƏT-in hazırkı sədri, Avstriyanın Xarici İşlər naziri indi bu məsələ ilə
məşğuldur və tezliklə Bakıya səfər edəcəkdir. Cənab prezidentlə görüşümüzdə biz indiyədək Minsk qrupunun
əldə etdiyi nəticələr, habelə digər səviyyələrdəki nəticələr haqqında da danışdıq. Aydın oldu ki, bu bölgədəki
münaqişənin çox böyük coğrafi-siyasi təsiri var. Belə ki, bura Ermənistan, Azərbaycan, İran və bir çox başqa
ölkələrin qonşu olduğu ərazidir. Eyni zamanda bu bölgə digər maraqların olduğu bir yerdir. Ona görə də biz
ATƏT-ə sədrlik etdiyimiz müddətdə bu münaqişə ilə məşğul olmağa və imkan daxilində onun həllinə öz
töhfəmizi verməyə çalışırıq. Bildiyiniz kimi, bu işlə əsasən, hazırda ATƏT-ə sədrlik edən Avstriyanın Xarici
İşlər naziri məşğul olur.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mən Avstriya prezidentinin dəvəti ilə bu gün Vyanada rəsmi səfərdə olmağımdan çox məmnunam.
Cənab Prezident, məni dəvət etdiyinizə və çox qonaqpərvərliklə, mehribanlıqla qarşıladığınıza görə Sizə
təşəkkür edirəm. Bu, Avstriya ilə Azərbaycan arasında yaranmış əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün mühüm bir
mərhələdir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk.
Cənab Prezident, siz söylədiyiniz kimi, indi bizim təkbətək danışığımız zamanı bir çox məsələlər, o
cümlədən, xüsusən, Cənubi Qafqazdakı vəziyyət, bu problemin içərisində 12 il davam edən Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edildi.
Cənab Prezident, Siz bu problemi yaxşı bilirsiniz. Biz sizinlə ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il
Lissabon, 1999-cu il İstanbul sammitlərində görüşmüşük və həmin sammitlərin hər birində bu məsələ
gündəlikdə olubdur. ATƏT-in bu sammitlərində məsələnin ədalətli həll olunması üçün Azərbaycana verdiyiniz
dəstəyə görə təşəkkür edirəm.
Bu gün biz bu məsələni sizinlə bir daha çox ətraflı müzakirə etdik. Mən hiss etdim ki, Siz bu problemi bilirsiniz, bu
problem Sizi də narahat edir. Çünki Qafqaz bölgəsində – dünyanın mühüm regionlarından biri olan bölgədə sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın olması Avstriya üçün də vacibdir. Mən Sizə bildirdim ki, Azərbaycan bu barədə çox səylər qoyubdur
və bir çox addımlar atıbdır. 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon sammitində çox mühüm bir qərar qəbul edilibdir. Biz onun
həyata keçirilməsinə çalışmışıq. Amma Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində biz onu həyata keçirə bilməmişik.
Bu məsələlərlə 1992-ci ildən ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Minsk qrupuna Amerika Birləşmiş Ştatları,
Rusiya, Fransa rəhbərlik edirlər. Ancaq bu səylər lazımi nəticə vermədiyinə görə 1999-cu ildə Ermənistan
prezidenti Robert Köçəryan ilə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev arasında bilavasitə bir neçə təkbətək görüş
keçirilməsinin lazım olması məsələsi meydana çıxmışdır.
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Biz bu görüşlər zamanı müəyyən qədər irəliləmişik. Hər iki prezident belə fikrə gəlibdir ki, məsələni həll
etmək üçün qarşılıqlı güzəştlərə getmək lazımdır. Ancaq 1999-cu ildə bu məsələdə əldə edilmiş irəliləyiş təəssüf
ki, sonra müəyyən qədər ləngiyibdir. Biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına bundan sonra da çalışacağıq.
Cənab Prezident, mən Sizə bildirdim ki, bu münaqişə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın
ərazisinin 20 faizini işğal edibdir və həmin ərazilər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal
edilmiş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıb, öz ölkələrində köçkün vəziyyətində
çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar.
Altı il bundan öncə, 1994-cü ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin kəsilməsi haqqında saziş imzalanıb
ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olaq. İndi müharibə yoxdur, amma sülh də əldə edilməyibdir. Bu,
Azərbaycan üçün həyati məsələdir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır, Ermənistan silahlı qüvvələri
işğal olunmuş torpaqlarımızdan çıxmalıdır. Beynəlxalq hüquq normalarına, ATƏT-in prinsiplərinə Ermənistan da
riayət etməlidir və bir milyondan artıq Azərbaycanlı öz yerlərinə-yurdlarına qayıtmalıdır.
Onu da bilməlisiniz ki, işğal olunmuş torpaqlarda hər şey dağıdılıbdır. Öz yerlərinə qayıdan adamlar ancaq
torpaqlarına qayıdacaqlar. Onların orada yaşaması üçün hələ bir neçə il çox iş görülməlidir və buna böyük vəsait
lazımdır. Amma hesab edirik ki, əgər sülh əldə olunsa, təbiidir ki, gələcək illərdə Dünya Birliyinin, Avropa
Birliyinin, böyük donorların köməyi ilə bu məsələləri də həll etmək olar.
Avstriya bu il ATƏT-in sədri vəzifəsini həyata keçirir. Biz sizə çox ümidlər bəsləyirik. Xarici İşlər naziri
xanım Ferrero-Valdner bu yaxınlarda bölgəmizə gələcək, Azərbaycanda olacaqdır. Biz sizi səbirsizliklə
gözləyirik. Arzu edirik ki, bu ilin ikinci yarısında – Avstriyanın ATƏT-ə sədrlik etdiyi zaman bu məsələnin
həllində real bir nəticə əldə olunsun.
Cənab Prezident, siz Avropada və dünyada çox tanınan, böyük hörmətə malik olan dövlət xadimisiniz. Mən
arzu edirəm və xahiş edirəm ki, Siz öz şəxsi siyasi imkanlarınızdan da istifadə edib bu məsələnin sülh yolu ilə
həll olunmasında bizə yardım göstərəsiniz. Biz Avstriyaya, prezidentə, Xarici İşlər nazirinə və ATƏT-ə çox
böyük ümidlər bəsləyirik.
Nəhayət, cənab Prezident, mən istərdim Sizə bildirim ki, İkinci Dünya müharibəsində alman ordusu tərəfində
vuruşmuş və sovet ordusuna əsir düşmüş Avstriya əsgərlərinin bir qismi Azərbaycana gətirilib və onlar orada su
elektrik stansiyasının tikintisində iştirak ediblər. Onlardan 45 nəfəri orada vəfat edib və dəfn olunubdur. Onların
qəbirləri indiyədək qorunur. Mən həmin qəbirlərin fotolarını Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu isə onların
xatirəsinə vurulmuş lövhədir. Mən bu barədə məlumatları da Sizə təqdim edirəm. Güman edirəm ki,
fotoreportyorlar o şəkilləri çəkib nümayiş etdirsələr daha yaxşı olar.
***
S u a l: Cənab Prezident, mənim sualım Dağlıq Qarabağ məsələsi barədədir. Sizcə, bu məsələdə
irəliləyişə, sülhə necə nail olmaq mümkündür?
H e y d ə r Ə l i y e v: ATƏT-in bütün gücünü sərf edib, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın təsirindən istifadə edib bu məsələdə irəliləyişə, sülhə nail olmaq
mümkündür. Hesab edirəm, bunun üçün Ermənistana həqiqəti anlatmaq lazımdır. Əsas da beynəlxalq hüquq
normalarını, Helsinki aktını, dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsipini ortaya
qoymaq lazımdır. Əgər bütün dövlətlər bunu səmimiyyətlə ortaya qoysalar və Ermənistandan bunu tələb etsələr,
onda məsələni həll etmək mümkündür.
S u a l: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra onun
prezidenti Avstriyaya ilk dəfə səfər etmişdir. Bilmək istərdim, aparılmış danışıqlar və imzalanmış
sənədlər Avstriya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin gələcək inkişafına necə təsir göstərə bilər?
T o m a s K l e s t i l: Mən hesab edirəm və inanıram ki, bizim bugünkü görüşümüz və apardığımız söhbət,
cənab prezidentin hələ bu gün və sabah da aparacağı danışıqlar qarşılıqlı anlaşmanı yaxşılaşdırmaq üçün yaxşı
zəmin yaradacaqdır. Bu isə öz növbəsində siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaxşılaşmasına səbəb olacaqdır.
Avstriyanın ATƏT-ə sədrlik etdiyi dövrdə bizim üçün ən öncül vəzifələrdən biri məhz Cənubi Qafqaz
regionunda münaqişələrin, ən əsası isə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həllinə nail olmaqdır. Bəri
başdan demək lazımdır ki, biz realistik, başa düşürük ki, münaqişə təkcə Ermənistanla Azərbaycan arasında
deyildir. Orada çox şey qarışıb, çulğaşıb, başqa münaqişələr də mövcuddur. Mən artıq dedim ki, həmin regionun
çox böyük coğrafi-siyasi, hətta qlobal rolu var. Ona görə də məsələyə realistcəsinə yanaşmaq lazımdır. Hesab
edirəm, biz bunun həllinə kömək göstərə biləcəyik.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də cavab verməliyəm. Mən hörmətli prezidentin cavabı ilə tamamilə razıyam. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra ölkələrimiz arasında əlaqə yaranıbdır. Müxtəlif nazirliklər arasında bir çox
müqavilələr imzalanıbdır. Avstriyanın ayrı-ayrı nümayəndələri Azərbaycanda, Azərbaycanın nümayəndələri Avstriyada
olublar. Keçən il Azərbaycanda 23-dən artıq Avstriya biznesmeni var idi və onlar Azərbaycana investisiya qoymaq məsələləri ilə məşğul olurdular. Elmi-mədəni sahələrdə, təhsil sahəsində və digər sahələrdə də ölkələrimiz arasında əlaqələr
mövcuddur. Azərbaycan tələbələri Avstriyada təhsil alırlar. Avstriyanın diplomatiya kurslarında da Azərbaycan tələbələri təhsil alırlar.
Amma bunlar hamısı bu günə qədər görülmüş işlərdir. Hesab edirəm ki, mənim səfərimdən və prezidentlə apardığımız söhbətlərdən sonra bizim əlaqələrimiz daha da genişlənəcəkdir. Avstriya iqtisadi cəhətdən, texnika,
texnologiya cəhətdən çox inkişaf etmiş ölkədir. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri, böyük iqtisadi potensialı var.
Azərbaycan xarici investisiyalara çox böyük maraq göstərir. 1994-cü ildən başlayaraq dünyanın 32 neft şirkəti
Azərbaycana gəlib, müqavilələr bağlayıblar və işləyirlər. Hesab edirəm, Avstriya biznesi gərək Azərbaycana da öz
münasibətini göstərsin, geri qalmasın. Düşünürəm ki, bu görüşdən sonra biz həmin məsələləri həll edə bilərik.
Amma, cənab prezidentin dediyi kimi, ən əsas məsələ Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması və bu
sahədə Avstriyanın bizə yardımıdır.
Hörmətli cənab Prezident, mən Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm. Bu ay Xarici İşlər naziri
gələcəkdir. Sizə münasib olan bir vaxtda Sizi Azərbaycanda görməkdən çox məmnun olaram. Güman edirəm,
mənim bu dəvətimi qəbul edib onu həyata keçirməyə çalışacaqsınız.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
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AVSTRİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ, ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİ
XANIM BENUTA FERRERO-VALDNER İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vyana,
Prezident aparatı
4 iyul 2000-ci il
F e r r e r o - V a l d n e r: Xoş gəlmisiniz, cənab Prezident! Sizinlə – görkəmli dövlət xadimi ilə
görüşdən şərəf duyuram. Əmin olduğumu bildirirəm ki, Vyanaya rəsmi səfəriniz Azərbaycan–Avstriya
əməkdaşlığının inkişafında yeni mərhələ yaradacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm, xanım Ferrero-Valdner. Azərbaycan ilə
Avstriya arasındakı əlaqələrin bütün sahələrdə sürətlə inkişaf etməsi həqiqətən də vacibdir.
Demokratik inkişaf və bazar münasibətləri yolunu seçmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində artıq xeyli iş görülmüş, islahatlar müvəffəqiyyətlə
aparılmış, nəticədə böyük uğurlar əldə olunmuşdur. Azərbaycanın üzləşdiyi ən ağrılı, çətin problem
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qəsd edilmiş,
torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunmuşdur. Bütün bunları Siz bu xəritədə aşkar görə bilərsiniz. Bir milyondan
çox vətəndaşımız doğma yurdundan zorla qovulmuş, uzun illərdən bəri çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır. Bu
münaqişənin aradan qaldırılması üçün 1992-ci ildə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyət göstərir.
1994-cü ildə müharibədə atəşkəs rejimi barədə saziş imzalandı, ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il
Lissabon, 1999-cu il İstanbul sammitlərində Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
məsələsi müzakirə edildiyi nəzərdə tutulmuşdur. Lakin münaqişənin aradan qaldırılması üçün Lissabon sammitində
qəbul olunmuş üç əsas prinsip, təcavüzkar Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarına, nüfuzlu təşkilatların qərar və
qətnamələrinə məhəl qoymur.
Bu münaqişənin ATƏT-in prinsiplərinə, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə, sülh yolu ilə həllinə
Azərbaycan tərəfdardır. Son illər Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa aparılan danışıqlar olmuşdur. Lakin
Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın sülh prosesini
sürətləndirmək sahəsində səylərinin artırılmasına ehtiyac duyulur.
ATƏT-in bu sahədəki fəaliyyətinə Azərbaycan böyük ümidlər bəsləyir. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki,
Avstriya ATƏT-ə sədrlik etdiyi dövrdə münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün lazımi səylər
göstərəcəkdir.
F e r r e r o - V a l d n e r: Hörmətli cənab Prezident! Sizin uzaqgörən siyasətiniz sayəsində Azərbaycanın
haqq işinin qalib gələcəyinə, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılacağına əmin olduğumu bildirirəm. Mən
bu yaxınlarda Sizin bölgənizə səfər edəcəyəm.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə həll olunması üçün Avstriya
ATƏT-in hazırkı sədri kimi, bütün imkanlarından istifadə edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz buna böyük ümid edirik. Mən həmçinin, ümidvaram ki, Azərbaycan–Avstriya
əlaqələri daha genişləndiriləcək, bölgədə vəziyyət axır ki, sabitləşəcək.
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VYANA MERİYASINDAKI GÖRÜŞDƏ NİTQİ
4 iyul 2000-ci il
Hörmətli cənab mer!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi - Vyananın merini, şəhərin bütün əhalisini səmimi qəlbdən salamlayıram, Avstriyada, Vyanada
və şəhər meriyasında olmağımdan çox məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm.
Avstriya, onun paytaxtı Vyana çox qədim, zəngin tarixə malikdir. Uzaq keçmişdə Vyananı quranlar
böyük abidələr - memarlıq, heykəltəraşlıq abidələri və şəhərin başqa gözəlliklərini yaratmışlar. Bunlar bizi
həddindən artıq heyran edir. Burada nə qədər gözəl sənət əsərləri, yüksək mədəniyyəti nümayiş etdirən
memarlıq abidələri vardır. Hesab edirəm ki, bu, sizin, Vyananın ən böyük sərvətidir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avstriya, onun paytaxtı Vyana çox yüksək sürətlə inkişaf edibdir.
Cənab mer buradakı nitqində bu barədə çox geniş məlumatlar verdi. Biz bunları bilirik, yəni kitablardan oxuyur,
kütləvi informasiya vasitələrindən eşidirik. Amma hörmətli cənab merin verdiyi məlumat Vyananın bugünkü
müasir həyatda nə qədər böyük rol oynadığını göstərir.
Mən bu nailiyyətlər münasibətilə sizi təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, Vyana Avropada özünəməxsus olan
xüsusi rolu bundan sonra da uğurla həyata keçirəcəkdir.
Vyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlar bütün dünyada, xüsusən Avropada sülhün, əmin-amanlığın,
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün bundan sonra daha çox səylər qoyacaqlar. Biz Vyanaya, Avstriyaya bu
arzularla, bu istəklərlə gəlmişik. Mən bu rəsmi səfərimdən çox məmnunam. Məni burada mehribancasına
qarşıladığınıza görə sizə təşəkkür edirəm.
Vyana ilə Azərbaycanın paytaxtı Bakı arasında müəyyən əlaqələr yaradılıbdır. Amma bu əlaqələri daha da
genişləndirmək olar. Biz bunu çox istəyirik. Çünki Bakının inkişafı üçün Vyana şəhərindən çox şeylər
öyrənmək olar. Mən sizi Vyana-Bakı əməkdaşlığına dəvət edirəm.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Vyana şəhərinin sakinlərinə, Avstriyanın vətəndaşlarına və cənab mer,
sizə cansağlığı, səadət və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AVSTRİYA RESPUBLİKASI PARLAMENTİNİN SƏDRİ HAYNTS FİŞER İLƏ
GÖRÜŞDƏKİ* SÖHBƏTDƏN
4 iyul 2000-ci il
H a y n t s F i ş e r: Cənab Prezident! Sizi səmimiyyətlə, mehribanlıqla salamlayıram və bu görüşdən
məmnun olduğumu bildirirəm. Qeyd edim ki, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın daha da
möhkəmlənməsinə biz xüsusi əhəmiyyət veririk.
Dəvətimizi qəbul edərək Avstriyaya rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əmin
olduğumu bildirirəm ki, bu səfər Azərbaycan–Avstriya əlaqələrində yeni mərhələ açacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v : Xoş sözlərə və səmimi qonaqpərvərliyə görə cənab Haynts Fişer, Sizə minnətdarlıq
edirəm. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələri, o cümlədən Avstriya ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı
surətdə faydalı əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərdiyini vurğulayıram.
Xatırlatmaq istəyirəm ki, Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanın
Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv kimi qəbul edilməsi barədə qərar qəbul olundu. Bu məsələdə Avstriyanın
Azərbaycana verdiyi dəstəkdən çox məmnun qaldığımı bildirirəm.
Bildiyiniz kimi, ölkəmiz üçün ən ağrılı problem Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Nəzərinizə çatdırım ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal
olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq uzun illərdən bəri çadırlarda ağır
vəziyyətdə yaşayır.
Münaqişənin dincliklə aradan qaldırılması sahəsində Azərbaycan sülh tərəfdarıdır. Biz ölkəmizin işğal
altında qalan torpaqlarının azad edilməsini, respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını, yurdlarından
zorla qovulmuş azərbaycanlı köçkünlərin və qaçqınların öz doğma yerlərinə qayıtmasını istəyirik.
ATƏT-in Budapeşt, Lissabon, İstanbul zirvə görüşlərində Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi sahəsində müzakirələr keçirilmiş, Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa
danışıqlar aparılmışdır. Əmin olduğumu bildirirəm ki, hazırda ATƏT-ə sədrlik edən Avstriya bu sahədəki
səmərəli fəaliyyəti ilə sülhün əldə edilməsinə lazımi kömək göstərəcək, öz imkanlarından istifadə etməyə çalışacaqdır.
H a y n t s F i ş e r: Avropanın tərkib hissəsi olan Azərbaycanda Sizin, prezident Heydər Əliyevin müdrik
siyasəti, böyük təcrübəsi sayəsində həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirirəm. Ümidvar olduğumu
bildirirəm ki, Avstriyanın Xarici İşlər naziri, ATƏT-in hazırkı sədri xanım Benita Ferrero-Valdnerin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətinin bölgəyə qarşıdakı səfəri bu münaqişənin həllinə, sülh prosesinin sürətlənməsinə
müsbət təsir göstərəcəkdir.
Cənab Prezident, mən Sizin ölkənizi görmək arzusundaydım. Azərbaycan Milli Məclisinin sədrindən rəsmi
dəvət aldığımı və imkan tapan kimi respublikanızı ziyarət edəcəyimi söyləyirəm.

Görüşdə Azərbaycan və Avstriya parlamentləri arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin vacib olduğu
nəzərə çatdırıldı, hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
*
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AVSTRİYA RESPUBLİKASININ FEDERAL KANSLERİ VOLFQANQ ŞÜSSEL İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vyana
4 iyul 2000-ci il
V o l f q a n q Ş ü s s e l: Avstriyaya rəsmi səfərə xoş gəlmisiniz, cənab Prezident. Sizinlə görüşdən
olduqca məmnun qaldım. Mən hələ 1999-cu ilin iyulunda Avstriya Respublikasının vitse-kansleri, Xarici İşlər
naziri kimi, Bakıya səfər etmişdim. Sizinlə keçirdiyim görüşü, apardığım danışıqları həmişə razılıqla
xatırlayıram.
Vyanaya rəsmi səfəriniz ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişafında mühüm mərhələ olacaqdır. Sözsüz ki,
Avstriya zəngin ehtiyatlara malik olan, demokratik inkişaf yolu ilə uğurla addımlayan müstəqil Azərbaycan
Respublikası ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr qurmağa böyük maraq göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və Vyanaya rəsmi səfərə dəvətə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Avropada iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdən biri olan Avstriya ilə əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılması
Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bazar münasibətlərini, demokratik inkişaf yolunu seçmiş, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quran
müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya və Avropa dəyərləri ilə sıx bağlıdır. Ölkəmizin Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv kimi qəbul olunması barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyası qərar qəbul etmişdir. Bu
gün respublikamız üçün ən ağır problem 12 ildən bəri davam edən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsidir.
Zəhmət olmasa bir xəritəyə baxın. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunub, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə
yaşayır, işğal edilmiş ərazilərdə şəhərlərimiz, kəndlərimiz, qədim tarixə malik mədəniyyət abidələrimiz
dağıdılaraq viran qoyulur.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində və birbaşa danışıqlar aparılır. Bu məsələnin həllində ölkəmiz həmişə konsturktiv mövqe tutur və
tutacaq. Təəssüflə bildirirəm ki, Ermənistan tərəfi sülh sazişinin əldə edilməsinə hər vasitə ilə mane olur,
təcavüzkar niyyətindən əl çəkmək istəmir.
Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, ABŞ, Fransa sülh prosesini sürətləndirmək üçün səylər göstərir. Əmin
olduğumu bildirirəm ki, hazırda ATƏT-ə sədrlik edən Avstriya bu münaqişənin sülh yolu ilə tezliklə aradan
qaldırılması üçün bütün imkanlarından səmərəli istifadə edəcəkdir.
V o l f q a n q Ş ü s s e l: Möhtərəm cənab Prezident. Mən də Sizi əmin edirəm ki, Avstriya tərəfindən
Azərbaycanın mövqeyi dəstəklənəcək. Avstriyanın Xarici İşlər naziri, ATƏT-in hazırkı sədri xanım Benita FerreroValdner bölgəyə səfər edəcəkdir. Deməliyəm ki, mənim ölkəm bu münaqişənin sülh yolu ilə həllinə hər cür kömək
göstərməyə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab kansler! Mən inanıram ki, Azərbaycan–Avstriya iqtisadi əlaqələri daha da
inkişaf edəcəkdir.
Bu sahədə apardığımız siyasət və həyata keçirdiyimiz tədbirlər, əlbəttə ki, uğurla nəticələnəcəkdir.
Cənab kansler, mən Sizə təşəkkür edirəm və Sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edirəm.
V o l f q a n q Ş ü s s e l: Çox sağ olun. Dəvətinizi məmnunluqla qəbul edirəm.
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AVSTRİYA İQTİSADİYYAT PALATASINDA ÖLKƏNİN XARİCİ SİYASƏT VƏ
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR CƏMİYYƏTİNİN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ* NİTQİ
4 iyul 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və Avstriyada, Vyanada olduğum zaman sizinlə, Xarici
Siyasət və Beynəlxalq Əlaqələr Cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşməyi özüm üçün çox mühüm bir hadisə hesab
edirəm. Təşəkkür edirəm ki, siz mənimlə görüşməyə maraq göstərmisiniz və bu gün buraya toplaşmısınız.
Təbiidir ki, bu, sizin Azərbaycana olan marağınızla əlaqədardır.
Cənab səfir, indi burada söylədiyiniz nitqə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Siz Azərbaycan haqqında
ətraflı məlumat verdiniz. Ona görə də mənim deyəcəyim sözlərin bir qismini siz dediniz. Ancaq deməyə mən də
söz taparam. Hələ ki, deyiləsi sözlər çoxdur. Azərbaycan haqqında çox düzgün məlumat verdiyinizə görə və
mənim tərcümeyi-halım barədə verdiyiniz məlumatlara görə sizə təşəkkür edirəm.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bilirsiniz ki, mən Avstriya prezidentinin dəvəti ilə rəsmi səfərə gəlmişəm. Bu gün səhərdən görüşlər
keçirirəm. Cənab prezident ilə çox faydalı görüşlərimiz, danışıqlarımız olub. Xarici işlər naziri ilə görüşlərim
olubdur. Parlamentin sədri ilə görüşüm, yaxşı danışıqlarımız olubdur. Vyananın meriyasında olmuşam. Federal
kansler ilə də görüşüb danışıqlar aparmışam. İndi isə sizin hüzurunuza gəlmişəm. Mən Vyanada birinci
dəfəyəm, Avstriyaya birinci dəfədir gəlmişəm. Ona görə bu qısa zamanda məndə çox böyük təəssüratlar vardır.
Əlbəttə, tarixdən Avstriyanın keçmişi haqqında, mədəniyyəti haqqında çox oxumuşam. Ancaq gördüklərim
məni heyran edir. Yəni "gördüklərim" deyəndə, Vyana şəhərinin gözəl memarlıq abidələrini, gözəl sarayları və
o saraylarda olan gözəl rəsm əsərlərini deyirəm. Ancaq bu, Vyananın və Avstriyanın keçmişidir. Vyananın,
Avstriyanın bu günü isə keçmişindən də yaxşıdır. Çünki Avstriya Avropada inkişaf etmiş dövlətlərdən biridir və
çox böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Ona görə də mən sizin hamınızı - Avstriyanın vətəndaşlarını, Vyana
sakinlərini bu nailiyyətlərə görə təbrik edirəm.
Əlbəttə ki, Azərbaycan haqqında qısa müddətdə sizə lazım olan məlumatı vermək çətindir. Mən ancaq bir
neçə məqama toxunacağam.
Azərbaycan XIX əsrin əvvəlində İran ilə Rusiya arasında gedən müharibə nəticəsində iki yerə
parçalanıbdır: Azərbaycanın şimal hissəsi, indi bizim yaşadığımız Azərbaycan Rusiya imperiyasının tabeliyinə
keçibdir, cənub hissəsi - indi İranda olan hissəsi isə İran imperiyasının əlinə keçibdir. Beləliklə, Azərbaycan
parçalanıbdır.
Burada deyildiyi kimi, XX əsrin əvvəlində Rusiya imperiyası dağılandan sonra 1918-ci ildə Azərbaycan
öz dövlət müstəqilliyini elan edib, xalq cümhuriyyəti yaranıbdır. Ancaq bu cümhuriyyət, bu dövlət, bu hökumət
çox yaşaya bilməyibdir. 23 aydan sonra Rusiyanın mərkəzində Sovet hakimiyyəti, bolşeviklər hakimiyyəti
özlərini möhkəmləndirəndən sonra Qafqaza doğru irəliləyib və Azərbaycan 1920-ci ilin aprel ayının sonunda öz
müstəqilliyini itirib və o vaxtdan Sovetlər İttifaqının tərkibində bir müttəfiq respublika olubdur. 1991-ci ilin
sonunda Sovetlər İttifaqı dağılan zaman Azərbaycan da öz müstəqilliyini əldə edibdir. Doqquz ildir ki, biz
müstəqil dövlətik və dünya birliyində özümüzə məxsus olan yeri tuta bilmişik.
Ancaq Azərbaycan hələ Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu zaman bir çox çətinliklərlə rastlaşıbdır.
Çünki Azərbaycanla qonşu olan Ermənistan, - bilirsiniz ki, Sovetlər İttifaqının tərkibində 15 müttəfiq respublika
var idi. Bu respublikalardan üçü, yəni Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan cənubi Qafqazdadır. Biz birbirimizlə qonşuyuq, - Azərbaycanın qədim və əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağ vilayətini əlinə keçirmək üçün
hələ 1988-ci ildə, Sovet hakimiyyəti dövründə münaqişəyə başlayıbdır. Bu münaqişə əvvəlcə ayrı-ayrı qrupların
silahlı münaqişələri şəklində olubdur.
Bu münaqişə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək üçün Ermənistan tərəfindən başlanıbdır. Gördüyünüz xəritədə
Dağlıq Qarabağ qırmızı rənglə rənglənmiş ərazidir. Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Dağlıq Qarabağ 1923*
Görüşdə Avstriyanın tanınmış ictimai-siyasi xadimləri, iş adamları, xarici ölkələrin səfirləri, mətbuat nümayəndələri
iştirak edirdilər.
Cəmiyyətin prezidenti, səfir Volfqanq Şelenberq görüşü giriş sözü ilə açdı. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev görüşdə
«Azərbaycan XXI əsrin astanasında: problemlər və perspektivlər» mövzusunda nitq söylədi.
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cü ildə Azərbaycanda muxtar vilayət statusu almışdır. O vaxtdan da muxtar vilayət kimi Azərbaycanın
tərkibində idi. Dağlıq Qarabağın tarixi və Azərbaycanın tarixi onu göstərir ki, Dağlıq Qarabağ torpağı heç vaxt
Ermənistana məxsus olmamışdır. Ancaq o vaxt - 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağa muxtariyyət statusu verilən
zaman Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər azərbaycanlılara nisbətən çoxluq təşkil edirdilər. Ona görə də bu
muxtariyyət statusu verilmişdir. Son 70 ildə də vəziyyət belə olmuşdur. Yəni Dağlıq Qarabağda münaqişə
başlanan zaman cəmi 170 min əhali yaşayıbdır. Onun 70 faizi ermənilər, 30 faizi isə azərbaycanlılar olublar.
Ermənistan belə hesab edir ki, "Dağlıq Qarabağ Ermənistan torpağıdır, ona görə də bunu Ermənistana bağlamaq
lazımdır".
Siz xəritədən görürsünüz ki, bu qırmızı rənglə rənglənmiş ərazi Azərbaycanın mərkəzində yerləşir. Onu
Ermənistana aid etmək olmaz və təbiidir ki, Ermənistana bağlamaq da olmaz.
Bu münaqişə başlananda Sovetlər İttifaqı güclü bir dövlət idi və təbiidir ki, öz ölkəsinin daxilində olan
münaqişələri aradan qaldırmağa qadir idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, 1988-ci ildə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi,
hökuməti və şəxsən Mixail Qorbaçov bu məsələdə düzgün mövqe tutmadılar.
Yəni bu münaqişənin qarşısını almaq əvəzinə, - təbiidir ki, lazımi tədbirlər görülməli idi ki, bu münaqişə
müharibəyə çevrilməsin, silahlı vuruşmaya çevrilməsin, - çox naməlum mövqe tutmuş, bəzən neytral olmuş,
bəzən Ermənistanı müdafiə etmiş, bəzən də istəmişdir ki, Ermənistanla Azərbaycan özləri bir-biri ilə danışsınlar.
Belə bir şəraitdə Ermənistan parlamenti hələ 1988-ci ildə qərar qəbul edib ki, Dağlıq Qarabağ
Ermənistana bağlansın. Əlbəttə ki, parlamentin bu qərarı o vaxtkı Sovet İttifaqının Konstitusiyasına, qanunlarına
zidd olan bir qərar idi. Bunların qarşısı alınsaydı, o qədər qan da tökülməzdi, müharibə də olmazdı. Təəssüf ki,
bunların qarşısı alınmayıbdır. Beləliklə bu, kiçik münaqişədən böyük bir müharibəyə çevrilibdir.
1990-cı ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin yardımı ilə Dağlıq Qarabağın ərazisi tamamilə işğal
olunubdur. Orada yaşayan azərbaycanlıların hamısı Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxarılıbdır və Dağlıq Qarabağ
Azərbaycan dövlətinin tabeliyindən tamamilə çıxıbdır. Ondan sonra isə müharibə gedibdir, vuruşmalar gedibdir,
həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən itkilər olubdur və nəhayət, 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağılan zaman həm
Ermənistan, həm Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bu müharibə daha da qızışıb və açıqaçığına artıq təkcə Dağlıq Qarabağ problemi yox, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəyə, müharibəyə
çevrilibdir.
Sonrakı dövrdə bəzi səbəblərdən, - o səbəblər də ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə edən zaman ikinci bir böyük problemlə rastlaşmışdı. O da Azərbaycanın daxilində ictimaisiyasi sabitliyin olmaması idi.
O vaxt Azərbaycanda bəzi qüvvələr, silahlı dəstələr gedib Ermənistan silahlı qüvvələrindən Azərbaycan
torpaqlarını qoruyaraq daha da silahlanmışdılar və ondan sonra bəzi qüvvələr - həm siyasi qüvvələr, həm də
ayrı-ayrı silahlı qüvvələr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsinə cəhd göstərmişdilər. Bu hakimiyyət
mübarizəsi Azərbaycanın daxilində sabitliyi pozmuşdu.
Azərbaycanda 1990-cı ildə, hələ Sovet İttifaqı zamanı bir dəfə hakimiyyət dəyişilmiş, 1992-ci ildə yenə
hakimiyyət dəyişilmiş və 1993-cü ilin iyun ayında, yeddi il bundan öncə bir tərəfdən Ermənistan Azərbaycanın
torpaqlarını işğal etdiyi halda, Azərbaycanın daxilində vətəndaş müharibəsi başlamışdı, - bütün bu səbəblərdən
də təbiidir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri çox məharətlə istifadə ediblər və Dağlıq Qarabağın ərazisindən çıxıb,
onun ətrafında olan rayonları, - orada sırf azərbaycanlılar yaşayıbdır və onların Dağlıq Qarabağ vilayəti ilə heç
bir əlaqəsi, münasibəti yoxdur, - o rayonları, əraziləri işğal etməyə başlayıblar.
Bu dövrdə Azərbaycanın tarixində bir faciəli səhifə də var. O, 1990-cı ildəki yanvar hadisələridir. Bu
barədə bəlkə də sizin məlumatınız var, ancaq bu, çox dəhşətli bir hadisədir. Bu da ondan ibarətdir ki, 1988-ci
ildə, 1989-cu ildə Sovet hökuməti, onun rəhbərliyi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində ədalətli mövqe
tutmadığına görə, Azərbaycana qarşı ədalətsizlik etdiyinə görə və bunların nəticəsində Dağlıq Qarabağ və onun
ətrafında olan bəzi bölgələr Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunduğuna görə Azərbaycanda xalq,
kütlə kommunist rejiminin əleyhinə, Sovet hökumətinin əleyhinə qalxmış, insanlar meydanlara, küçələrə
toplaşmışdılar. İnsanlar Sovet hökumətinə - həm mərkəzdə, Moskvada, həm də Azərbaycandakı hakimiyyətə öz
etirazını bildirmiş və onların istefalarını tələb etmişdilər. Belə bir vəziyyətdə Sovet hökuməti, partiyanın Siyasi
Bürosu və onun başçısı olan Qorbaçov yenə də böyük bir cinayət etmişdir. O cinayət də ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanda xalq kütlələrinin qarşısını almaq üçün bir gecənin içərisində Bakıya böyük qoşun hissələri
yeridilmişdir.
Onu da sizə deyim ki, - burada deyildi, mənim tərcümeyi-halımı bilirsiniz, - Kommunist Partiyasının
birinci katibi kimi mən Azərbaycana 14 il rəhbərlik etmişəm. Mənə yaxşı məlumdur ki, Azərbaycanın
ərazisində sovet ordusunun böyük hərbi hissələri yerləşirdi. Bunlara baxmayaraq, Sovet hökuməti, Siyasi Büro,
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Qorbaçov Rusiyanın başqa vilayətlərindən böyük hərbi hissələri gətirib Bakıya yeridiblər. Görün bu əməliyyat
onlar üçün nə qədər vacib olubdur ki, ölkənin müdafiə naziri marşal Yazov, daxili işlər naziri Bakatin, dövlət
təhlükəsizliyi nazirinin birinci müavini bir çox başqa generallar bu ordu hissələri ilə birlikdə gecə, xəbər
vermədən Bakıya daxil olublar, Bakının küçələrində atəşlər açılıbdır, dinc əhali öldürülübdür. Belə hallar olub
ki, məsələn, öz evində heç bir şeydən xəbəri olmayan, öz mənzilində olan adam atılan güllədən - güllə
pəncərədən keçib gəlib - öz evində ölübdür. O gecə 135 adam həlak olubdur, 700 nəfərə qədər adam
yaralanıbdır. Bunlar da hamısı dinc adamlar, heç bir pis iş etməyən, sadəcə, bu vaxt küçələrdə olan adamlardır.
Bu, böyük cinayət, təbiidir ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə qarşı, kommunist rejiminə qarşı daha
çox, böyük narazılıq yaradıbdır. O vaxt Azərbaycanın Kommunist Partiyasının başçısı Rusiyanın, Sovet
İttifaqının hərbi təyyarələri vasitəsilə Moskvaya qaçırılıbdır. Çünki xalq artıq ona qarşı çox qəzəbli idi.
Beləliklə, 1990-cı ilin yanvar ayında hakimiyyət dəyişilmişdir.
Ancaq Azərbaycanda bu daxili vəziyyət sabitləşməmişdi. Bunun səbəbi, yenə də deyirəm, bir tərəfdən
Azərbaycana qarşı göstərilən ədalətsizlik, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinin bir qismini
işğal etməsi, ikinci tərəfdən isə Azərbaycanın daxilində ayrı-ayrı qüvvələrin bu qarmaqarışıqlıqdan istifadə
edərək hakimiyyət mübarizəsi aparması idi. Nəticədə 1992-ci ilin fevral ayında Azərbaycanda hakimiyyət
yenidən dəyişilmişdir.
Yəni o vaxt Azərbaycanda Kommunist Partiyasının başçısı olan və Sovetlər İttifaqı dağılanda prezident
elan edilən adam və başqaları yenə də işdən kənarlaşdırılmış, Moskvaya qaçmışdılar.
Azərbaycanda üç-dörd ay hakimiyyətsizlik olmuşdur. Sonra 1992-ci ilin iyun ayında seçkilər keçirilmiş
və xalq kütlələrinin içərisindən çıxmış xalq cəbhəsinin nümayəndələri bu seçkilərdə qalib gəlmiş, prezident
seçmişlər. Ancaq bunların arasında yenə birlik olmamış, yenə daxili hakimiyyət mübarizəsi aparılmış və
bunlardan da istifadə edərək Ermənistan silahlı qüvvələri daha da irəliləmişlər. Nəticədə 1993-cü ilin iyun
ayında Azərbaycanın daxilində vətəndaş müharibəsi başlanmışdır. Bu şəraitdən istifadə edən Ermənistan silahlı
qüvvələri Azərbaycan ərazilərini daha da çox işğal etməyə nail olmuşlar. Bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağın
ətrafında olan, o xəritədə yaşıl rənglə rənglənmiş ərazilər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edilmişdir. Bu ərazilər hamısı birlikdə Azərbaycan ərazisinin 20 faizini təşkil edir, həmin bu ərazidən bir
milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılmış, bu müharibə davam etmişdir.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlandığı zaman xalq məni Bakıya dəvət etmişdir.
Mənim tərcümeyi-halımı burada dedilər. Ancaq iki məqamı demək istəyirəm ki, 1990-cı ildə Sovet hökuməti,
Siyasi Büro Azərbaycana sovet qoşunlarını yeritdiyinə görə mən Moskvada yaşadığım zaman Kommunist
Partiyasından çıxmışam, imtina etmişəm. Ondan sonra bir müddət Moskvada yaşayıb Azərbaycana qayıtmışam.
Ancaq Moskvada Sovet İttifaqının rəhbərliyi və Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi mənim Bakıda
yaşamağıma imkan verməyiblər. Ona görə də mən Naxçıvan Muxtar Respublikasına, xəritədə görürsünüz, o da
Azərbaycan torpağıdır, ancaq ərazi nöqteyi-nəzərindən Ermənistan ərazisi ilə Azərbaycanın əsas ərazisindən
ayrı düşübdür. Bu da həmin 1920-ci ildə edilən ədalətsizliyin nəticəsidir. Yəni o vaxt Sovet hökuməti xəritəni
bu cür qoyubdur, - oraya getmişəm.
Mən orada doğulmuşam, orada üç il yaşamışam. Naxçıvan blokadada idi, ağır şəraitdə idi, amma
yaşamağa məcbur oldum.
1993-cü ildə xalq məni tələb etdi. Mən Bakıya gəldim. Həm daxili vəziyyəti normallaşdırmaq, həm də
torpaqları qorumaq lazım idi. Şiddətli müharibə gedirdi. Daxili vəziyyəti normallaşdırmaq çox asan olmadı.
Çünki 1994-cü ilin oktyabr ayında yenə də bəzi silahlı qüvvələr Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd etdilər.
Ancaq biz bunun qarşısını aldıq. Bu dəfə xalq ayağa qalxdı və prezidenti, dövləti müdafiə etdi. Ondan altı ay
sonra yenə də böyük silahlı dəstələr xarici ölkələrin bəzi xüsusi xidmət orqanlarının iştirakı ilə, köməyi ilə
Azərbaycanda hakimiyyəti devirmək və Azərbaycan prezidentinə qarşı terror etmək istədilər. Bunun da qarşısı
alındı. Beləliklə, 1995-ci ildən sonra Azərbaycanda daxili sabitlik yaradıla bildi.
Təbii ki, belə bir vəziyyətdə - dediyim kimi, Azərbaycan o torpaqları itirmişdi, - ancaq 1994-cü ilin may
ayında biz Ermənistanla danışıqlar apardıq və belə qərara gəldik ki, müharibə dayansın. Atəşkəs rejimi haqqında
saziş imzaladıq. Bu məqsədlə ki, məsələni müharibə ilə yox, sülh yolu ilə həll edək. Altı ildir ki, müharibə
yoxdur, döyüşlər yoxdur. Ancaq hələ də sülhə nail ola bilməmişik.
Məsələnin həll edilməsi ilə ATƏT-in Minsk qrupu - ATƏT 1992-ci ildə Minsk qrupu adlı bir təşkilat
yaradıbdır - məşğul olur. Minsk qrupunun həmsədrləri indi Rusiyadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Fransadır.
Həmsədrlər öz nümayəndələrinin vasitəsilə bu illər çox işlər görmüş, bölgədə olmuş, danışıqlar aparmış,
Ermənistan tərəfinin, Azərbaycan tərəfinin mövqelərini öyrənmiş və müəyyən qədər sülhə nail olmuşlar. Ancaq
məsələni həll etmək mümkün olmamışdır. Çünki Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizini işğal
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etdiyinə görə qeyri-konstruktiv mövqe tutur, - özünün üstünlüyündən istifadə edir ki, "mən bu torpaqları işğal
etmişəm, qoyulan tələb həll olunmalıdır". Tələb də bundan ibarətdir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağa müstəqillik
statusu verilməsi tələbini qoyur.
Bu məsələ 1994-cü ildə ATƏT-in Budapeşt zirvə görüşündə də, 1996-cı ilin dekabr ayında ATƏT-in
Lissabon zirvə görüşündə də müzakirə olunubdur. O vaxt məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün bəzi
variantlar meydana çıxıbdır. O variantların bəzilərini biz qəbul etdik, amma Ermənistan qəbul etmədi. Əgər
1997-ci ildə o variantlardan biri qəbul olunsaydı, onda biz həqiqətən sülh əldə edə bilərdik və tədricən vəziyyəti
normallaşdıra bilərdik. Ancaq Ermənistan o variantları qəbul etmədi. Bildiyiniz kimi, 1998-ci ilin əvvəlində,
fevral ayında Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Prezident Levon Ter-Petrosyan elə bu məsələlərdə
fikir ayrılığına görə istefa verdi. Ondan sonra Ermənistanda yeni prezident seçkiləri prosesi getdi. Ona görə
1998-ci il demək olar ki, bizim üçün itdi, heç bir iş görə bilmədik. ATƏT-in Minsk qrupu da hər dəfə bizə dedi
ki, siz gözləyin, Ermənistanda yeni prezident seçiləndən sonra müəyyən bir şərait yaradılsın.
1999-cu ildə heç bir nəticə əldə olunmadığına görə Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ilə
Azərbaycan prezidenti, mənim aramda bilavasitə danışıqlar başlandı. Biz bu danışıqları aprel ayında
Vaşinqtonda başladıq. Ondan sonra bir neçə dəfə - iki dəfə Cenevrədə, bir dəfə Yaltada, bir dəfə də ErmənistanAzərbaycan sərhədində, Naxçıvan ərazisində görüşdük, danışdıq. Bu danışıqlar zamanı biz demək olar ki,
müəyyən qədər irəli gedə bildik və bunun da səbəbi ondan ibarət oldu ki, hər iki tərəf, yəni Ermənistan
prezidenti də, Azərbaycan prezidenti də bu məsələdə müəyyən kompromislərə getməyə razılıq verdilər. Bu
kompromislər, əlbəttə ki, həm Ermənistan üçün, amma Azərbaycan üçün çətin, daha da ağır kompromislərdir.
Ancaq biz belə qərara gələ bildik.
Bilirsiniz ki, 1999-cu ilin oktyabr ayında Ermənistan parlamentində terror hadisəsi baş verdi. Parlamentin
sədri, baş nazir və bir neçə deputat parlamentin binasında qətlə yetirildilər, güllələndilər və Ermənistanda daxili
vəziyyət gərginləşdi. Təbiidir ki, belə bir vəziyyətdə biz danışıqlar apara bilməzdik.
ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə biz bu danışıqları yenə də bərpa etməyə çalışdıq. Həmsədrlərdən
Amerika prezidenti Bill Klinton, Fransa prezidenti Jak Şirak, Rusiya prezidenti ora gəlmişdilər. Amma Rusiya
prezidenti getdi, onunla orada görüşmədik. İki prezident və Rusiyanın xarici işlər naziri ilə həm prezident
Robert Koçaryan, həm də mən görüşdük və əldə olunmuş kompromis razılığa dəstəklər aldıq. Ancaq ondan
sonra vaxt keçdi, biz yenə də heç bir nəticəyə gələ bilməmişik.
Beləliklə, münaqişə indiyə qədər həll olunmayıbdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur.
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal olunmuş torpaqlardan
zorla çıxarılmış bir milyondan artıq azərbaycanlı ölkəmizin müxtəlif bölgələrində - onlar xəritədə nöqtələrlə
göstərilibdir - çadırlarda yaşayırlar. Çünki bu adamları yerləşdirməyə başqa yerimiz yoxdur. Biz məktəb, uşaq
bağçası binalarını azad edib onları yerləşdirmişik. Onların bir çoxunu dəmir yol vaqonlarında, istirahət evlərində
yerləşdirmişik. Amma bunlar da çatmır. Qaçqınların əksəriyyəti çadırlarda yaşayırlar.
Təsəvvür edin, məsələn altı-yeddi ildir insanlar çadırda yaşayır. Oranı ziyarət edən xarici nümayəndələr
çox dəhşətli bir mənzərə görürlər və geri dönərkən hətta göz yaşları tökürlər. Çünki, həqiqətən, bəlkə də
dünyada belə bir dəhşətli mənzərəyə təsadüf etmək olmaz. Məsələn, orada beş yaşında uşaq çadırdan heç bir şey
görməyibdir, ev görməyib, şəhər, kənd görməyibdir, çadırın altında yaşayır. Biz belə bir ağır vəziyyətdəyik.
Biz istəyirik ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Biz müharibənin yenidən başlanmasının tərəfdarı
deyilik və mən bunu bu gün sizin qarşınızda bəyan edirəm. Ancaq gərək Ermənistan tərəfi də bu barədə
konstruktiv mövqe tutsun ki, məsələ sülh yolu ilə həll oluna bilsin. Bunları sizə çatdıraraq, mən eyni zamanda
nikbin olduğumu bildirmək istəyirəm. Bizim üçün nə qədər çətin olsa da, güman edirəm, biz məsələnin sülh
yolu ilə həll edilməsinə, nail olacağıq. Ancaq hesab edirəm, iki prezidentin Ermənistan və Azərbaycan
prezidentlərinin bilavasitə görüşləri yenə də davam etməlidir. Eyni zamanda, ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyətini
artırmalıdır və ATƏT fəaliyyətini artırmalıdır.
Bilirsiniz ki, bu il ATƏT-ə sədrliyi Avstriya aparır. Ona görə də mən bu gün danışıqlarımda bu məsələ
haqqında geniş məlumatlar verdim və öz təkliflərimi verdim. Avstriyanın xarici işlər naziri indi ATƏT-in sədri
vəzifəsini aparır. Bu ayın 16-17-də o, bölgədə olacaq, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda danışıqlar
aparacaqdır. Biz ümid bəsləyirik, - görək, bu danışıqlar nə verəcəkdir.
Hər halda biz ATƏT-ə onun Minsk qrupuna çox böyük ümidlər bəsləyirik. Minsk qrupuna üç böyük
dövlət - Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa rəhbərlik edir. Əgər bu dövlətlər hamısı bir fikrə gəlsə, əgər
bu dövlətlər öz beynəlxalq nüfuzlarından istifadə etsələr, əlbəttə ki, bu münaqişəni həll etmək mümkündür.
Azərbaycan haqqında başqa bir neçə məlumat da vermək istəyirəm. 1991-ci ildən, dövlət müstəqilliyini
əldə edəndən Azərbaycan demokratiya yolunu tutubdur. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
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quruculuğu prosesi gedir. Doğrudur, indi mən sizə çatdırdığım məlumatlar - Azərbaycanın daxilində sabitliyin
pozulması, dövlət çevrilişinə göstərilən cəhdlər və hakimiyyətin bir neçə dəfə dəyişilməsi, əlbəttə ki, bu
prosesin lazımi səviyyədə aparılmasına imkan verməyibdir. Ancaq 1995-ci ildə biz daxili ictimai-siyasi sabitliyi
təmin edəndən sonra Azərbaycanın ilk demokratik Konstitusiyasını qəbul etdik, parlament seçkiləri və 1998-ci
ildə prezident seçkiləri, əvvəlcə 1993-cü ildə keçirilmişdi, bir də 1998-ci ildə keçirdik. Bizdə bütün demokratik
təsisatlar təmin olunubdur. Mətbuat azadlığı, söz azadlığı, vicdan azadlığı - hamısı tamamilə təmin edilibdir.
Həm Konstitusiyada təsbit olunubdur, həm də əməli surətdə həyata keçirilir. Biz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
gedirik, iqtisadi islahatlar aparırıq.
Məsələn, biz torpaqları iki il bundan öncə özəlləşdirib kəndlilərə vermişik. Artıq bizdə kənd təsərrüfatında
dövlət sektoru yoxdur, kolxozlar, sovxozlar yoxdur və kəndlilər öz torpaqlarını alıblar, özləri istifadə edirlər.
Bunun da müsbət nəticələrini görürük.
İqtisadiyyatın başqa sahələrində də özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir. Bir çox sahələr
özəlləşdirilibdir. Məsələn, ticarət 98 faiz özəlləşdirilibdir, yaxud, kənd təsərrüfatı demək olar, 98 faiz özəl
sektorun əlindədir, sənayenin 35 faizi özəl sektorun əlindədir, nəqliyyatın təxminən 70 faizi özəl sektorun
əlindədir və başqa xidmət sahələrinin, infrastrukturların çoxu özəl sektordadır. Yəni biz Avropa dəyərlərindən,
dünyada iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsindən istifadə edərək, iqtisadiyyatımızı inkişaf
etdiririk.
1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycan həm siyasi böhran keçiribdir, həm də iqtisadi böhran keçiribdir.
İqtisadi böhran da ondan ibarət olubdur ki, hər il Azərbaycanda iqtisadiyyat tənəzzül edibdir. Hər il sənaye,
kənd təsərrüfatı istehsalı, ümumidaxili məhsul təxminən 20-25 faiz aşağı düşübdür. İnflyasiya ən yüksək
səviyyəyə qalxıbdır. Biz 1995-ci ildə bunların qarşısını aldıq, yəni sabitlik yaratdıq. İnflyasiyanı tamamilə ləğv
etdik və iqtisadiyyatın tənəzzülünün qarşısını aldıq. 1996-cı ildən bizdə iqtisadiyyat inkişaf edir. Ümumidaxili
məhsul orta hesabla 4-5-6 faiz artır. Məsələn, keçən il 7 faiz artıbdır. Bu ilin birinci yarısında da təxminən 7 faiz
artıb, kənd təsərrüfatı istehsalı təxminən 3 faiz artır, sənaye istehsalı təxminən 3 faiz artır və bütün başqa
sahələrdə də inkişaf var. Büdcə tamamilə yerinə yetirilir.
Bilirsiniz ki, MDB ölkələrinin çoxunda büdcə yerinə yetirilmədiyinə görə maaşlar aylarla verilmir, yaxud
pensiyalar ödənilmir. Biz bunların qarşısını almışıq, maaşlar da, pensiyalar da - hamısı verilir. Bunlar bir
tərəfdən bizim həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatların nəticəsidir, ikinci tərəfdən də xarici investisiyanın
Azərbaycana cəlb olunmasının nəticəsidir.
Burada hörmətli səfir bildirdi ki, Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri vardır. Həm zəngin torpağı, zəngin
kənd təsərrüfatı potensialı, böyük sənaye potensialı və çox zəngin yeraltı sərvətləri - neft, qaz və başqa yeraltı
sərvətləri vardır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan ən qədim neft ölkəsidir. Hələ 1848-ci ildə dünyada ilk dəfə Azərbaycanda
sənaye üsulu ilə neft alınıbdır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında sənaye üsulu ilə neft Bakıdan,
Azərbaycandan təxminən altı il sonra alınıbdır. O vaxt Avropanın şirkətləri Azərbaycana gəliblər və burada neft
sənayesinin inkişaf etməsinə çox xidmətlər göstəriblər. Sonra isə Azərbaycanın bütün neft sənayesi sovet
dövlətinin əlinə keçibdir, hamısı dövlətə xidmət edibdir.
İndi biz müstəqil olandan sonra bunlar hamısı müstəqil Azərbaycan dövlətinindir. Ona görə də biz
özümüz öz məsələlərimizi həll edirik və zəngin neft və qaz yataqlarından səmərəli istifadə etmək üçün,
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün xarici ölkələrin neft şirkətlərini, yəni yüksək texnikaya, texnologiyaya,
vəsaitə malik olan neft şirkətlərini Azərbaycana dəvət etdik. İlk dəfə 1994-cü ilin sentyabr ayında böyük bir
müqavilə imzalandı. 11 Avropa və Amerika şirkəti birlikdə konsorsium yaradıb Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
ilə müqavilə imzaladılar. Bu müqaviləyə görə 8 milyard dollar investisiya qoyulmalıdır və 60 milyon ton, ondan
da artıq neft hasil olunmalıdır.
Deyə bilərəm ki, bu müqavilə həyata keçirilir. Hasil olunan nefti dünya bazarlarına ixrac etmək üçün biz
iki neft kəməri yaratmışıq: biri Bakı-Novorossiysk, yəni Rusiyanın Qara dənizdə olan Novorossiysk limanına,
ikincisi isə Bakı-Supsa, yəni Gürcüstanın Qara dənizdə olan limanına. Hasil edilən neft bu iki neft kəməri ilə
dünya bazarlarına ixrac olunur. Ancaq Azərbaycanda böyük neft gözlənilir. Birinci müqavilə 1994-cü ildə
imzalanıbdır. Ondan sonra 19 müqavilə imzalanıbdır. Biz 14 dövlətə mənsub olan 32 böyük neft şirkəti ilə
birlikdə müştərək işlər görürük və hər bir müqavilənin özünün perspektivi vardır. Bu müqavilələrin hamısı üzrə
birlikdə Azərbaycana 30 il müddətində təxminən 60 milyard dollar sərmayə gəlməlidir. Neft hasilatı, əlbəttə ki,
60 milyon ton yox, 100-200 milyon tona qalxacaqdır.
Ona görə də biz bir neçə ildir ki, böyük ixrac neft kəməri haqqında işlər aparırıq. Bu neft kəməri Bakıdan
Gürcüstana, Tbilisiyə, Gürcüstandan Türkiyə ərazisinə, Türkiyənin Aralıq dənizində olan Ceyhan limanına
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qədər gedəcəkdir. Bu, təxminən 2 min kilometr məsafədir. Bunun 1000 kilometrdən çoxu Türkiyənin
ərazisindədir, 400-500 kilometri Azərbaycanın ərazisindədir, qalanı isə Gürcüstanın ərazisindədir.
Bəziləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri layihəsinin tərəfdarı idi, bəziləri tərəfdarı deyildilər.
Nəhayət, keçən ilin noyabr ayında İstanbulda biz bu müqaviləni imzaladıq. Yəni Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Gürcüstan prezidenti, Qazaxıstan
Respublikasının prezidenti müqaviləni imzaladılar. Bizimlə bərabər, bu müqavilənin həyata keçirilməsinə
təminatçı olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da bu müqaviləni imzaladı. Sonra,
təbiidir ki, bu müqavilə parlamentlərdə təsdiq olunmalı idi. Artıq həm Azərbaycan parlamenti, həm Gürcüstan
parlamenti, həm də Türkiyə parlamenti bu müqaviləni təsdiq edibdir. İndi konsorsium əməli işə başlayır və bu
neft kəmərini tikmək üçün yeni bir konsorsium - neft kəmərinin inşası konsorsiumu yaranacaqdır və bura da
təxminən 2 milyard 200 milyon dollar dəyərində investisiya qoyulmalıdır. Üç-dörd il içərisində bu neft kəməri
də tikilib hazırlanmalıdır.
İndi biz neftdən əlavə, böyük qaz yataqları da açmışıq. Azərbaycanda keçmişdə də qaz hasil olunurdu və
Azərbaycan özünü qazla təmin edirdi. Ancaq o qaz yataqları köhnəlmişdir. Biz bir neçə şirkətlə - Bi-Pi,
"AMOKO", "Statoyl" və başqa şirkətlərlə başqa bir müqavilə imzalamışıq. Bu, sayca ikinci müqavilədir və
Xəzər dənizindəki "Şahdəniz" yatağı barədədir. Onun adını biz "Şahdəniz" qoymuşuq. Bu, sadəcə simvolik bir
şeydir. Biz orada böyük qaz yataqları açmışıq. Orada azı bir trilyon kubmetr, bəlkə də daha çox qaz ehtiyatı
vardır. Başqa yerlərdə daha da çox qaz gözlənilir. Ona görə də biz indi artıq dünya bazarlarına qaz ixrac
olunması haqqında danışıqlar aparırıq, lazımi tədbirlər görmək istəyirik.
Beləliklə, Azərbaycanın bu zəngin neft və qaz yataqlarında biz dünya birliyinin, yəni dünyanın böyük
şirkətlərinin iştirakı ilə böyük işlər görmüşük və bu işlərin də yaxşı gələcəyi vardır. Ancaq Azərbaycanın başqa
sektorlarına da indi xarici investisiyalar gəlir və maraq göstərilir. İndi Azərbaycanın özəlləşdirmə proqramının
ikinci mərhələsi həyata keçirilməyə başlanır. Böyük sənaye müəssisələri də özəlləşdiriləcəkdir. Biz arzu edirik
və qəbul etdiyimiz qanunda da bu, öz əksini tapıbdır ki, hər bir xarici vətəndaş, xarici şirkət gəlib Azərbaycanda
özəlləşdirmədə iştirak edə bilər və lazımi sərmayə qoyub iş görə bilərlər.
Xarici sərmayənin Azərbaycana gəlməsi üçün biz bir çox qanunlar qəbul etmişik və o qanunlar xarici
sərmayəçilərin Azərbaycana gəlib, sərmayə qoyub fayda götürməsinə imkan yaradır.
Biz bilirik ki, xarici sərmayəçinin, xüsusən Avropa və Amerikanın böyük sərmayə sahiblərinin hər hansı
bir ölkəyə, xüsusən keçmiş SSRİ-yə mənsub olmuş dövlətlərə gəlməsi üçün bir neçə şərt lazımdır. Onlardan
birincisi daxili ictimai-siyasi sabitlikdir. Azərbaycanda biz bunu təmin etmişik. Baxmayaraq ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi hələ həll olunmayıbdır, baxmayaraq ki, bir milyondan artıq vətəndaşımız çadırlarda
qaçqın vəziyyətində yaşayır, biz Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik.
İkinci şərt lazımi qanunlardır ki, bu sərmayəçilərə lazım olan təminatların verilməsi, ticarətin
liberallaşdırılması, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması - bunlar hamısı təmin olunubdur. Bütün başqa
şərtlər də - hamısı. Ona görə də Azərbaycana indi sərmayə gəlir.
Əgər iki il bundan öncə sərmayənin əksəriyyəti neft sektoruna gəlirdisə, 1999-cu ildə sərmayənin 60 faizi
qeyri-neft sektoruna, 40 faizi neft sektoruna gəlibdir. Bu, onu göstərir ki, indi təkcə neft sektoruna yox, başqa
sektorlara da xarici sərmayə gəlir. Beləliklə, Azərbaycanın iqtisadi imkanları böyükdür və gələcəyi də yaxşıdır.
Hörmətli səfirin dediyi kimi, Azərbaycanın çox mühüm coğrafi-strateji mövqeyi vardır. Yəni Azərbaycan
Şərqlə Qərb arasında, Asiya ilə Avropa arasında mühüm bir bölgədir, Xəzər dənizinin sahilində, Qafqazın
cənubunda yerləşən, böyük imkanlara malik olan ölkədir. Bizim Cənubda İranla, Şimalda isə Rusiya ilə
sərhədimiz vardır. Kiçik bir məsafədə Türkiyə ilə də sərhədimiz vardır. Ermənistanla sərhədimiz pozulubdur,
Gürcüstan ilə də sərhədimiz vardır.
İndi Qafqaza dünyanın bir çox böyük ölkələri maraq göstərirlər. Qafqaz uğrunda ayrı-ayrı ölkələr arasında
müəyyən rəqabət də var. İndi bu da dünya siyasətinin bir hissəsidir. Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
çox möhkəm qoruyur və saxlayır. Azərbaycanın ərazisində xarici ölkələrin bir nəfər də olsun əsgəri yoxdur.
Ermənistanın ərazisində isə Rusiyanın həddindən çox hərbi bazaları var və çox böyük silahları - SS-300
raketləri, "Skad" qurğuları, MİQ-29 və başqa müasir təyyarələri var. Amma biz buna yol verməmişik. Çünki biz
müstəqil dövlətik. Bizim dövlətimizin ərazisində başqa ölkənin silahlı qüvvələri ola bilməz.
Bizim vəziyyətimizi ağırlaşdıran odur ki, məsələn, 1997-ci ildə aşkar oldu ki, Rusiyanın Müdafiə
Nazirliyi gizli, qanunsuz olaraq Ermənistana bir milyard dollar dəyərində silah-sursat və texnika vermişdir.
Təbiidir ki, burada mafioz qruplar hərəkət edir. Bunlar dövlətin silah-sursatıdır. Ancaq ayrı-ayrı adamlar yəqin
ki, burada pul qazanırlar. Bu da, əlbəttə ki, bölgədə vəziyyəti daha da gərginləşdirir.
Siz o xəritəyə baxın. Orada görə bilərsiniz ki, məsələn, Ermənistanda olan raketlər, silahlar, filanlar
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Qafqazda və xüsusən Azərbaycanda hansı nöqtələri dəf edə bilər, hansı nöqtələrə çata bilərlər. Təbiidir ki, bu da
Cənubi Qafqazda vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Biz isə istəyirik ki, Cənubi Qafqazda sülh, əmin-amanlıq
yaransın. Cənubi Qafqazın təkcə Cənubi Qafqaz üçün yox, bütün Avropa, Asiya ölkələri üçün çox böyük
əhəmiyyəti var. Ona görə də əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaransa, üç Cənubi Qafqaz ölkəsi Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan çox səmərəli əməkdaşlıq edə bilərlər və böyük dövlətlərin də Cənubi
Qafqazda öz maraqlarını təmin etməsi üçün, təbiidir ki, Cənubi Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin, əminamanlığın təmin olunması üçün bir pakt yarana bilər.
Keçən il ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə öz çıxışımda mən belə bir paktın yaranması fikrini irəli
sürdüm və həm Rusiyaya, Amerikaya, Avropa ölkələrinə, Türkiyəyə, həm də başqa ölkələrə müraciət etdim ki,
yığışıb belə bir təhlükəsizlik paktı yaratsınlar. Cənubi Qafqazda əmin-amanlıq, münaqişələrin ləğv edilməsi
Rusiya üçün də həqiqi mənada çox əhəmiyyətlidir, Qafqazı əhatə edən başqa ölkələr üçün də əhəmiyyətlidir,
Avropa üçün də əhəmiyyətlidir. Ancaq hələ ki, biz buna nail ola bilməmişik. Güman edirəm ki, aparılan işlər və
xüsusən iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi bu sahədə də müəyyən nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin edəcəkdir.
Mən bildirdim ki, Azərbaycan Asiya ilə Avropanın, Şərqlə Qərbin qovuşağında yerləşən bir ölkədir.
Azərbaycan öz qədim, milli ənənələrini yaşadaraq, eyni zamanda iki əsrdir ki, Avropa dəyərlərindən də, dünyəvi
bəşəri dəyərlərdən də istifadə edir. Azərbaycan öz milli mənşəyinə görə müsəlman ölkəsi olaraq, öz milli
mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayaraq, eyni zamanda, XIX əsrdən Avropa dəyərlərini, ümumbəşəri dəyərləri
mənimsəməyə başlamışdır. Azərbaycanda Avropa dəyərlərinin, ümumbəşəri dəyərlərin ölkəmizin milli mənəvi
dəyərləri ilə sintezi çox gözəl nəticələr vermişdir. Bunlar da Azərbaycanda hüquqi, dünyəvi, demokratik dövlət
qurmağımıza əsas yaratmışdır. İndi biz bu yolla gedirik. Bu yolla gedərək biz Qərblə, Avropa ilə daha da çox
inteqrasiya etmək istəyirik, Yəni Avropa dəyərlərindən, ümumbəşəri dəyərlərdən daha da çox faydalanmaq
istəyirik. Bu səbəbdən də biz indi Avropa Şurasına daxil olmaq ərəfəsindəyik.
Bilirsiniz ki, dörd ildir Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Avropa Şurasına namizəd qəbul olunublar.
Dörd ildir ki, biz Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edirik. Bir il bundan öncə Gürcüstan Avropa Şurasının tam,
həqiqi üzvü oldu. Bu il isə, keçən ayın 28-də Avropa Şurasının Parlament Assambleyası qərar qəbul etdi ki,
Azərbaycan və Ermənistan birlikdə Avropa Şurasına qəbul olunsun. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk və
hesab edirik ki, Avropa ölkələri, Avropa Şurasına daxil olan ölkələr Azərbaycana böyük qayğı, diqqət
göstəriblər.
Amma eyni zamanda, biz anlayırıq ki, Avropa Şurasına daxil olarkən öz üzərimizə yeni, əlavə
məsuliyyətlər və vəzifələr də götürürük. O vəzifələrin nə qədər ağır, çətin olduğunu da bilirik. Çünki bəzən
Avropada və Amerikada belə hesab edirlər ki, əgər biz özümüzü demokratik dövlət elan etmişiksə, elə dərhal
tam demokratik olmalıyıq. Yəni Fransada, Avstriyada, yaxud da Amerikada olan demokratiya kimi, eynən
Azərbaycanda da olmalıdır, yaxud başqa MDB dövlətlərində də olmalıdır. Təbiidir ki, bu, real bir şey deyildir.
Çünki elə siz, avstriyalılar da demokratiyaya doğru uzun illər getmisiniz, on illər boyu bu yol ilə getmisiniz. Bir,
beş, on il içərisində demokratiya mühitində olmamısınız. Əsas məsələ bu yol ilə getmək və bu yolu strateji yol
hesab etməkdir. Əsas budur və biz bunu əsas götürərək, bu yolu strateji yol hesab edərək bu yol ilə gedirik. Ona
görə də Avropa Şurasına daxil olaraq, Avropa Şurasının tələblərini öz çiyinlərimizə götürürük ki, onları Avropa
ölkələrinin o nailiyyətləri əldə etdiyi vaxtdan da qısa bir zamanda həyata keçirə bilək. Güman edirəm ki, indi
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi də bu məsələyə baxacaq və biz bu il Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü
ola biləcəyik. Əmin edirəm ki, biz Avropa Şurasına üzv olmağa layiq olacağıq.
İndi Azərbaycan dövləti qarşısında duran əsas məsələ dövlət müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq və əbədi
etməkdir. Biz daha öz milli azadlığımızı, dövlət müstəqilliyimizi itirmək istəmirik. Biz istəyirik ki, müstəqil
dövlət kimi yaşayaq. Biz istəyirik ki, xalqımız azad olsun. Biz istəyirik ki, öz taleyimizin sahibi olaq, öz
ölkəmizin sahibi olaq və təbiidir ki, bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr quraq, bütün ölkələrlə
dostluq əlaqələri yaradaq, bütün ölkələrlə sülh əlaqələri yaradaq. Biz sülhün tərəfdarıyıq. Həm Cənubi Qafqazda
sülhün tərəfdarıyıq, həm Qafqazda sülhün tərəfdarıyıq, həm də bütün dünyada sülhün tərəfdarıyıq. Çünki artıq
sona çatan XX əsr bu müharibələrlə bəşəriyyətə nə qədər zərbələr vurduğunu göstərdi. Bunlardan hamı nəticə
çıxarmalıdır. Hər bir xalq nəticə çıxarmalıdır və bizim kimi kiçik Azərbaycan xalqı da nəticə çıxarmalıdır.
Bax, biz XXI əsrin astanasında, üçüncü minilliyin astanasında olarkən bu siyasəti aparırıq və XXI əsrdə
də bu siyasətlə irəli gedəcəyik.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Əgər suallarınız varsa, mən onlara cavab verməyə hazıram.
***
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V o l f q a n q Ş e l e n b e r q (Avstriya Xarici Siyasət və Beynəlxalq Əlaqələr Cəmiyyətinin prezidenti,
səfir): Cənab Prezident, çox maraqlı nitqinizə görə Avstriya Xarici Siyasət və Beynəlxalq Əlaqələr Cəmiyyəti
adından Sizə təşəkkür edirəm. Bu bizim üçün çox maraqlı idi. Biz çox şey öyrəndik.
Avstriya ictimaiyyəti üçün Dağlıq Qarabağ problemini daha yaxşı başa düşmək çox vacibdir. Eyni zamanda
biz ölkənizdə gedən demokratikləşmə proseslərini də yaxşı başa düşməliyik. Biz Azərbaycanın gələcəyinə
böyük nikbinliklə yanaşırıq.
Hesab edirəm, cənab prezidentin də dediyi kimi, o, suallara cavab verə bilər. Siz suallarınızı verə bilərsiniz.
S u a l: Cənab Prezident, mən bilirəm ki, bu problem yalnız Azərbaycanla bağlı deyil, bu problem
bilavasitə Xəzər dənizi regionu ilə, yəni coğrafi-siyasi məsələlərlə bağlıdır. Bunun Rusiyadan da böyük
asılılığı vardır. Mən belə fikirləşirəm. Məsələ heç də Cənubi Qafqazla əlaqəli deyildir. Əlbəttə, Burada
qərar qəbul olunmalıdır ki, Xəzər dənizindən çıxan neft Rusiya ərazisi ilə gedəcək, Gürcüstan ərazisi ilə
Türkiyəyə gedəcək, yoxsa Qara dəniz vasitəsilə gedəcəkdir. Bu çox gözəldir ki, hazırda Sizin
iqtisadiyyatınız inkişaf edir, imzalanmış müxtəlif müqavilələr işləyir. Əlbəttə, bu bizə nikbinlik verir.
İstərdim Siz bu barədə öz fikirlərinizi bildirəsiniz.
C a v a b: Bilirsiniz, mən sualın nə olduğunu anlamadım və ona görə də üzr istəyirəm. Ancaq əgər cənab
səfirin dediyi kimi, bu, şərh idisə, bu şərhlə mən müəyyən qədər razıyam.
S u a l: Cənab Prezident, istərdik siz Dağlıq Qarabağ məsələsində Minsk qrupunun həmsədrləri
arasında əldə olunmuş güzəştlər, kompromislər barədə bizə məlumat verəsiniz.
C a v a b: Bilirsiniz, güzəştlər haqqında indi heç nə deyə bilmərəm. Çünki biz belə danışmışıq ki, əgər bu
güzəştlər nəticəsində hansısa bir qərara gəlmiş olsaq, təbiidir ki, bu qərar əsasında sazişlər imzalayacağıq, onda
da güzəştlər bilinəcəkdir. Bir halda ki, hələ bu güzəştlərlə əlaqədar biz razılığa gəlməmişik, ona görə,
bağışlayın, sizə heç bir məlumat verə bilmərəm.
S u a l: Cənab Prezident, çox yaxşı məruzənizə görə Sizə minnətdarlıq edirəm. Mənim sualım da
Dağlıq Qarabağ məsələsinə aid olacaqdır. Ancaq məni maraqlandırır ki, Rusiyada baş verən çeçen
müharibəsi Azərbaycana hansı təsir göstəribdir və Çeçenistanın Azərbaycanda nümayəndəliyi varmı?
Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ məsələsində irəliləyişlərin əldə olunmasına ümidlər varmı?
C a v a b: Mən sizin sualınızın axırıncısına cavab vermək istəyirəm. Çıxışımda dedim ki, mən nikbinəm və
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə böyük ümid bəsləyirəm. O cümlədən, ATƏT-in indiki sədri,
Avstriyanın Xarici İşlər naziri bölgədə olacaqdır – ola bilər ki, o da bir nəticə versin. Beləliklə, mən ümidsiz
deyiləm. Çox böyük ümidlə yaşayıram ki, biz bu məsələni həll edəcəyik. Mənim nitqimə verdiyiniz qiymətə
görə təşəkkür edirəm.
Çeçenistan haqqında... Təbiidir ki, Çeçenistan ərazi cəhətdən Azərbaycana çox yaxın bir yerdir. Bizim
Rusiya ilə sərhədimiz Dağıstan–Azərbaycan sərhədindən keçir. Dağıstan Respublikasından sonra şimalda
Çeçenistan yerləşir. Bilirsiniz ki, Çeçenistanda son müharibə başlayanda çeçen terroristləri, ekstremistləri gəlib
Dağıstanın bir-iki rayonunu zəbt etmişdilər. Təbiidir ki, bu, Dağıstanı da narahat edirdi, bizi də narahat edirdi.
Ancaq Rusiyanın hərbi hissələri onları vurub oradan çıxartdılar. Biz nə deyə bilərik? İstəyirik ki, bütün
Qafqazda sülh olsun, Çeçenistanda sülh olsun, insanlar qırılmasın. Amma eyni zamanda, biz terrorizmin,
ekstremizmin, separatizmin əleyhinəyik. Azərbaycan 12 ildir ki, separatizmdən əziyyət çəkir. Rusiya isə
Çeçenistanda müharibə apararaq, bəyan edir ki, o, Rusiyanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək istəyir, Rusiyanın
dağılmasına yol vermək istəmir. Yəni separatizmlə mübarizə aparır. Ona görə də bizim mövqeyimiz burada
tamamilə aydındır.
Bilirəm, bəlkə sizə də məlumdur ki, Rusiyanın bəzi mətbuat orqanlarında, yaxud televiziyada, radioda bəzən
Azərbaycan haqqında qərəzli məlumatlar verirlər ki, guya o terroristlər hansısa Şərq ölkələrindən gəlib
Azərbaycandan Çeçenistana keçirlər, yaxud Azərbaycan hansısa yardım edir. Biz dəfələrlə Rusiyadan
Azərbaycana yüksək səviyyəli nümayəndələr dəvət etmişik – gəliblər, yoxlayıblar və bəyan ediblər ki,
mətbuatda verilən məlumatlar hamısı yalandır.
Məsələn, Rusiyanın federal sərhəd qoşunlarının rəisi general Totski bir ay bundan öncə Azərbaycana
gəlmişdi. O bütün sərhədə baxdı, sonra gəldi mənimlə görüşdü və açıq-açığına bəyan etdi ki, Rusiyanın federal
sərhəd qoşunları komandanlığının Azərbaycana heç bir iradı yoxdur. Ancaq indi qəzetçilər belədir – burada da
qəzetçilər var, onların çoxu yaxşı yazır, mən hamısına hörmət edirəm: yaxşı yazana da, yalan yazana da – amma
təəssüf ki, yalan yazanlar da var. Nə edək? Mən bizim bu barədə münasibətimizi bildirdim.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanda xarici sərmayəçilər üçün vergi sahəsində hansı üstünlüklər
vardır?
C a v a b: Bilirsiniz, mən indi buna konkret cavab verə bilmərəm. Üstünlüklər çoxdur. Bu yaxınlarda biz
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böyük bir Vergi Məcəlləsi qəbul etmişik, orada bu üstünlükləri daha da artırmışıq. Ona görə də siz mənim
sözlərimə inanın ki, həqiqətən Azərbaycanda xarici investorlar ən az vergi verirlər.
S u a l: Hörmətli Prezident, mən sualı türk dilində verəcəyəm. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağdan,
yurdlarından didərgin olmuş bir milyondan çox qaçqın insanın yaşayış səviyyəsi hazırda necədir? 1992-ci
ildə Şimali İraqdan Türkiyəyə sığınan 900 mindən çox insana Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən
yardım göstərilmişdir. Dağlıq Qarabağdan, doğma yurdlarından qaçqın düşən azərbaycanlılara da
yardım göstərilirmi?
C a v a b: Təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, tərcüməçi bunu alman dilinə tərcümə etdi. Bir milyondan
artıq olan bu qaçqınlara əvvəllər dünyanın bir çox donorlarından, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının humanitar
yardımlar qurumundan və ayrı-ayrı ölkələrdən, o cümlədən Türkiyədən də müxtəlif miqdarda yardım gəlirdi.
Ancaq bu yardımlar get-gedə azalır. Hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının
başçısı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının humanitar yardım qurumunun rəhbərliyi Azərbaycanda olduğu zaman
biz böyük bir konfrans keçirdik. Orada onlar bəyan etdilər ki, indi dünyanın başqa yerlərində də münaqişələr
vardır, qaçqınlar çoxalıbdır və ona görə də biz sizə yardımları azaldırıq. Biz buna etiraz etdik. Bu gün də burada,
Vyanada mən buna etirazımı bildirirəm. Qaçqınlar ağır vəziyyətdədirlər və bütün humanitar təşkilatlardan,
bütün dövlətlərdən, Avropanın zəngin dövlətlərindən Azərbaycanda olan qaçqınlara yardım göstərməyi rica
edirəm.
S u a l: Cənab Prezident, Siz dediniz ki, Azərbaycanda xarici sərmayələr həm neft sektoruna, həm də
başqa sahələrə qoyulur. Qeyri-neft sahələri hansılardır?
C a v a b: Bunlar həm sənaye, kənd təsərrüfatı, infrastruktur, ticarət, inşaat, nəqliyyat və həm də bir çox
başqa sahələrdir. Bu sahələrə investisiyalar gəlir.
V o l f q a n q Ş e l e n b e r q: Cənab Prezident, belə maraqlı məruzə etdiyinizə görə Sizə bir daha dərin
təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
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BMT BAŞ KATİBİNİN MÜAVİNİ, NÜMAYƏNDƏLİYİN BAŞ DİREKTORU
PİNO ARLAKKİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vyana,
BMT nümayəndəliyinin binası
5 iyul 2000-ci il
P i n o A r l a k k i: Cənab Prezident, bir neçə həftə bundan öncə Tehranda keçirdiyimiz görüşdən sonra
Sizinlə burada görüşməkdən məmnunluq duyuruq. Siz BMT-nin Vyanadakı mərkəzini ziyarət etməklə bizə
böyük şərəf verdiniz. Əminəm ki, Sizin ziyarətiniz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu mərkəzi ilə ölkəniz
arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi yolunda həlledici mərhələ olacaqdır.
Bizim mərkəzin qarşısında duran ən böyük vəzifələrdən biri, Baş katibin obrazlı şəkildə dediyi kimi, «sivil
olmayan cəmiyyətə qarşı mübarizədir». Baş katib bunu deyərkən cəmiyyətlərin sabit inkişafına zərbə vuran, ona
təhlükə doğura biləcək bütün amillərə qarşı mübarizəni, xüsusən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə,
mütəşəkkil cinayətkarlığa və «çirkli pulların yuyulmasına» qarşı birgə mübarizəni nəzərdə tutur.
Biz terrorizmin də daxil olduğu yeni təhlükələrə qarşı birgə mübarizəni təşkil etmək üçün BMT-nin üzvü
olan dövlətlərlə birlikdə mübarizənin yeni strategiyaları və konsepsiyaları üzərində çalışırıq.
Adını çəkdiyim sahələr üzrə üzv dövlətlərdə həyata keçirilən tədbirlərin hamısı bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Bu baxımdan, fürsətdən istifadə edərək, ölkənizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar son dövrdə
gördüyünüz tədbirlər münasibətilə, habelə Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması ilə bağlı Sizi təbrik
etmək istəyirəm. Biz bunu belə başa düşürük ki, Azərbaycan korrupsiyaya, mütəşəkkil cinayətkarlığa,
terrorizmə və digər təhlükəli meyllərə qarşı mübarizə sahəsində öz qanunvericiliyini də beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırmaq niyyətindədir.
Biz bu sahələrdə Sizinlə birgə çalışa bilərik. Artıq bizim Qafqazda həyata keçirdiyimiz proqramımız,
layihəmiz vardır. Lakin Sizin bölgənin Əfqanıstandan Avropaya narkotik maddələrin daşındığı yolun üzərində
yerləşdiyini nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, görməli işlərimiz daha çoxdur. Bu gün imzalanacaq birgə protokol və
həmçinin Sizinlə bugünkü müzakirələr, zənnimcə, gələcək çox məhsuldar əməkdaşlığımızın əsası olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənablar, xanımlar!
Mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Vyanadakı mərkəzinə ziyarətimi özüm üçün və ölkəm üçün çox
əhəmiyyətli hadisə hesab edirəm.
Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra dərhal Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
tərəfindən tanınıb və BMT-nin üzvüdür. Biz bunu müstəqilliyimizin ən mühüm amillərindən biri hesab edirik.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə daim əməkdaşlıq edirik və bundan sonra da edəcəyik.
Doğrudur, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlığımız dövründə bəzi məsələlərdə narazıyıq. Bu da
ondan ibarətdir ki, bölgəmizdə Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin qarşısının alınmasında Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı təsirli qərarlar qəbul edə bilmir. Bilirsiniz ki, bu münaqişə nəticəsində Ermənistan silahlı
qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq
azərbaycanlı yerindən-yurdundan zorla çıxarılıb və uzun müddətdir–altı-yeddi ildir ölkəmizin müxtəlif yerlərində çadırlarda çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
1992–1993-cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazilərini işğal edərkən Azərbaycan
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət etmişdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu müraciətlərə Təhlükəsizlik
Şurasında dörd dəfə, bəlkə də çox baxmışdır. Hər halda, 1992–1993-cü illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycandan qeyd-şərtsiz çıxması haqqında dörd qətnamə qəbul etmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu barədə bir neçə xüsusi bəyanatı da olmuşdur.
Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi
qərarların heç birisini yerinə yetirməyibdir. Belə çıxır ki, Təhlükəsizlik Şurası qərar qəbul edir, amma yerinə
yetirmir. Bu da Birləşmiş Millətlər Təşkilatına hörmət gətirmir.
Mən həm keçmiş Baş katib Butros Qaliyə, həm də indiki Baş katib Kofi Annana bu sualı bir neçə dəfə
vermişəm. Ancaq hər dəfə belə cavab almışam ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə
və qərarlarının həyata keçirilməsi mexanizmi yoxdur. Əgər belə bir mexanizm yoxdursa, onu yaratmaq lazımdır.
Əgər o yaradılmırsa, demək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı özü qəbul etdiyi qətnamələrin həyata keçirilməsinə
biganə qalır.
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Mən bu gün burada bu sözləri deməyə məcburam. Çünki ölkəmizin düşdüyü vəziyyət məni buna məcbur
edir. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi indiyə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Doğrudur,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu məsələni bir növ öz üzərindən götürüb və ATƏT-ə həvalə edibdir.
1992-ci ildən bu məsələ ilə ATƏT məşğul olur və ATƏT də Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini həll
etmək üçün xüsusi Minsk qrupu yaradıbdır. Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və
Fransadır.
ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt zirvə görüşündə, 1996-cı il Lissabon zirvə görüşündə bu məsələnin həll
edilməsi üçün mühüm qərarlar qəbul olunmuşdur. Amma Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində
bu qərarlar da həyata keçirilmir.
İndi ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyətini davam etdirir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Avstriyanın Xarici
İşlər naziri bu yaxın vaxtlarda bizim bölgəyə gələcəkdir.
Bilirsiniz ki, biz 1994-cü ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibəni dayandırmışıq, atəşkəs
haqqında saziş imzalamışıq və məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün danışıqlar aparırıq. Ancaq hələ bir
nəticə yoxdur.
Keçən ildən başlayaraq, Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev
arasında bilavasitə bir neçə görüş də keçirilmişdir. Bu məsələlər bir neçə dəfə Amerika prezidenti cənab Bill
Klintonun yanında müzakirə olunub, son vaxtlar Rusiyanın yeni prezidenti cənab Putinin iştirakı ilə müzakirə
edilibdir, Fransanın prezidenti cənab Jak Şirakın iştirakı ilə müzakirə olunubdur. Ancaq hələ ki, Azərbaycan
torpaqları Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyondan artıq azərbaycanlı altı-yeddi ildir öz
ölkəsində qaçqın-köçkün vəziyyətində, çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır.
Hesab edirəm ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu məsələlərə daha diqqətlə yanaşmalıdır. İndiki halda
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı və Humanitar Yardımlar üzrə Ali Komissarlığı
da Azərbaycanın ağır vəziyyətdə yaşayan qaçqın-köçkünlərinə daha səmərəli yardımlar göstərməlidirlər.
Təəssüf ki, məlum olmayan səbəblərdən son illər bu yardımlar tədricən azalır. Bu da bizi narahat edir.
Cənab Arlakki, mən bilirəm, bu sizin sahəniz deyildir. Amma siz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş katibinin
müavinisiniz və mən BMT-nin Vyana ofisindəyəm. Bu sözləri deməyə bilmərəm. Ümid edirəm ki, bu sözlər
sizin üçün yalnız məlumat olmayacaq, mənim fikirlərimə öz tərəfinizdən reaksiya verəcəksiniz. «Reaksiya»
deyəndə mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən əməli hərəkətləri nəzərdə tuturam.
İndi isə sizinlə bugünkü söhbətimizin əsas mövzusuna keçə bilərik. Siz bildirdiniz ki, son vaxtlar
Azərbaycan narkotiklərlə mübarizə, mütəşəkkil cinayətkarlığa, korrupsiyaya qarşı mübarizə barəsində ətraflı
əməli tədbirlər həyata keçirir. Mən təşəkkür edirəm ki, siz gördüyümüz işləri vurğulayır və qiymətləndirirsiniz.
Biz həqiqətən bu sahələrdə mübarizəni dövlətçiliyimizin qorunması üçün və ümumiyyətlə, dünyada bu çox
təhlükəli halların qarşısının alınması üçün dövlətimizin mühüm vəzifəsi hesab edirik.
Narkotiklərlə mübarizə sahəsində biz bir çox tədbirlər görmüşük. Xüsusən sizə məlumdur ki, mənim
fərmanımla ayrıca komissiya yaradılmışdır və ona Baş nazirin müavini rəhbərlik edir. Deyə bilərəm ki, bu
komissiya çox güclü fəaliyyət göstərir. Biz narkotiklərlə mübarizə sahəsində üç konvensiyaya qoşulmuşuq.
Amma bizim qonşularımız bu konvensiyalara hələ qoşulmayıblar.
Narkotiklərlə mübarizə sahəsində BMT ilə birlikdə mühüm bir proqram həyata keçirilir. Onun həyata
keçirilməsi üçün BMT xüsusən bizim gömrük təşkilatı və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əməli işlər görübdür. Bu
proqramın birinci hissəsi başa çatıbdır. Onun həyata keçirilməsi üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müəyyən
məbləğdə vəsait ayırıbdır. Ancaq mən bildirmək istəyirəm ki, sizinlə birlikdə tərtib olunmuş proqram həyata
keçirilir, onun üçün ayrılan vəsaitdən istifadə edilibdir. Biz istəyirik ki, proqramın ikinci mərhələsini həyata
keçirək. Amma bunu sizinlə birlikdə həm tərtib etməliyik, həm də, təbiidir ki, proqramın ikinci hissəsinin həyata
keçirilməsi üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən yenə də maliyyə köməyi göstərilməlidir.
Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan öz coğrafi vəziyyətinə, mövqeyinə görə narkotiklərin həm Əfqanıstandan,
Mərkəzi Asiyadan Qərbə, həm də İrandan Şimala, Qərbə daşındığı yolun üzərində yerləşir. Biz bunu bilirik,
nəzərə alırıq, lazımi tədbirlər görürük. Ancaq bildirmək istəyirəm ki, nə Mərkəzi Asiyadan, Əfqanıstandan, nə
də İrandan narkotiklərin Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Qərbə çatdırılması üçün başqa kanallara bənzər güclü
kanallar yoxdur. Yəni bizim apardığımız işlər bunların qarşısını alıbdır. Ona görə də bizim ərazi o qədər istifadə
oluna bilmir. Bu da onunla əlaqədardır ki, biz bu sahədə həmişə çox ciddi tədbirlər görmüşük. Sizinlə bərabər tərtib
olunmuş və həyata keçirilmiş proqram öz müsbət nəticələrini verir. Ancaq biz arxayınlaşmırıq, həmin kanalların
qarşısını almaq üçün daim lazımi tədbirlər görürük və görəcəyik.
Biz nəinki narkotiklərin daşınması üçün tranzit ölkə kimi bununla mübarizə aparırıq, eyni zamanda istəyirik
ki, ölkəmizdə vətəndaşlarımız arasında narkotik vasitələrdən istifadə yayılmasın. Böyük məmnuniyyətlə deyə
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bilərəm ki, başqa ölkələrə, çox ölkələrə nisbətən, bəlkə də hamısına nisbətən Azərbaycan əhalisi arasında
narkotiklərdən istifadə olunması çox aşağı səviyyədədir. Şübhəsiz ki, biz mübarizə aparırıq, əhalimizin
sağlamlığını qoruyuruq.
Mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə barədə. Təbiidir ki, narkotiklərlə mübarizə bunun bir hissəsidir. Amma
mütəşəkkil cinayətkarlıqla məşğul olan qruplar bir çox başqa sahələrdə də özlərini göstərir. Məsələn – terrorizm,
ekstremizm, separatizm. Biz bunlara qarşı həmişə mübarizə aparmışıq.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ölkədə daxili sabitlik pozulmuşdu.
Azərbaycanda qanunsuz silahlı dəstələr həm 1990–1991-ci, həm də 1992–1993-cü illərdə silah yolu ilə dövlət
çevrilişi etmək və bir neçə terror aktı həyata keçirmək cəhdləri göstərmişlər.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi mövcud idi. Biz onun qarşısını aldıq. Ondan sonra silahlı
dəstələr tərəfindən iki dəfə dövlət çevrilişinə cəhdlər göstərilmişdir. Bunların da qarşısı alınmışdır. Amma
həmin cinayətkarların bir çoxu müxtəlif ölkələrdə gizlənirlər və özlərinin terrorçuluq niyyətlərindən əl
çəkmirlər.
Məsələn, 1995-ci ildə Ukrayna prezidenti cənab Kuçma ilə mən Bakıdan hava limanına gedəndən iki saat
öncə məlum oldu ki, yoldakı körpünün altına iki yüz kiloqram trotil qoymuşlar ki, avtomobillər keçəndə
partlasın və iki prezident həlak olsun. Bizim hüquq-mühafizə orqanları yaxşı işlədi və bunun qarşısını aldılar.
Yaxud da, 1995-ci ilin payızında Azərbaycan prezidenti xarici səfərdən dönərkən müəyyən edilmişdi ki,
prezidentin təyyarəsi hava limanına enəndə onu raketlə vurmalı idilər. Bu halda isə bizə hüquq-mühafizə
orqanları yox, Allah kömək etdi. Bakı hava limanına təyyarələr iki istiqamətdən enir.
Amma əksər hallarda həmin raketin qurulduğu tərəfdən enir. Biz enərkən küləyin istiqaməti dəyişib, ona
görə də təyyarə raket olan tərəfdən yox, başqa tərəfdən enmişdi. Amma onda bilmirdik ki, bizi vurmaq
istəyirlər. Təyyarəni vurmaq üçün raket ata bilmədilər. Ancaq bir neçə gün sonra biz məsələni araşdırdıq,
tapdıq. Terroristlərin bir qismi cəzalandırıldı. Amma bəziləri hələ də başqa ölkələrdə gizlənirlər.
Demək istəyirəm ki, bütün bu hallarda – dövlət çevrilişi, terror aktları cəhdlərində bəzi ölkələrin xüsusi xidmət orqanları da iştirak ediblər. Bu gün də bizə qarşı, Azərbaycan prezidentinə qarşı terror aktları törətmək niyyətləri qallmaqdadır.
Məsələn, 1995-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhd edən qrupun başçılarından biri sonra gəlib Avstriyada,
Zalstburq şəhərində gizlənmişdi. İki il burada yaşamışdı və ona burada sığınacaq vermişdilər. Biz onun
Azərbaycana qaytarılması barədə Avstriya hökumətinə bir neçə dəfə müraciət etdik. Ancaq bizim
müraciətlərimiz təmin olunmadı.
Sonra isə o, İrana getdi. İki ildir ki, orada ətrafına terrorist qruplar toplayır və Azərbaycan prezidentinə qarşı
terror etmək istəyir. İran hökuməti də bizim tələbimizi yerinə yetirmir, onu qaytarmır. Ona görə mən Tehrana
gedəndə orada məni xüsusi mühafizə edirdilər. Elə burada da mənim mühafizəmi çox gücləndiriblər. Çünki
məlumat var idi ki, o, İrandan buraya gələcəkdir. Hər halda, onun ailəsi Zalstburqda yaşayır.
Yəni bu faktları sizə çatdıraraq demək istəyirəm ki, bizim dövlətin siyasətində mütəşəkkil cinayətkarlığa
qarşı mübarizə xüsusi yer tutur. Çünki ölkəmiz belə bir vəziyyətdədir.
Eləcə də korrupsiyaya qarşı çox güclü mübarizə aparılır. Mən 1997-ci ildə bu barədə çox ciddi fərmanlar
vermişdim, lazımi tədbirlər görüldü. Yeni fərman vermişəm və qanun hazırlanır. Bu barədə bizim mövqeyimiz
çox kəskindir.
Beləliklə, görürsünüz ki, bu sahələrdə bizim təcrübəmiz var. Ona görə əgər siz Cənubi Qafqazda
narkotiklərlə mübarizə, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə ilə əlaqədar bir büro yaratmaq istəyirsinizsə –
mən eşitmişəm ki, istəyirsiniz – onun qərargahını Bakıda, Azərbaycanda yaratsanız daha da faydalı olar.
Mən sizə bildirdim ki, biz konvensiyalara qoşulmuşuq. Bu gün memorandum imzalanacaqdır. Ancaq biz
bilirik ki, hələ 1996-cı ildə siz Mərkəzi Asiya ölkələri ilə narkotiklərlə mübarizə haqqında memorandum
imzalamısınız. Mənə məlumat verdilər ki, bu memorandum açıq sənəd xarakteri daşıyır və ona qoşulmaq olar.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, biz həmin memoranduma da qoşulmağa hazırıq. Təşəkkür edirəm.
P i n o A r l a k k i: Cənab Prezident, ölkənizdəki vəziyyətlə əlaqədar bizə verdiyiniz ətraflı məlumata görə
çox sağ olun. Münaqişənin həlli və narkotiklərlə mübarizə sahəsində görülən tədbirlər haqqında verdiyiniz
məlumata görə Sizə təşəkkür edirik.
Narkotiklərin daşınması, terrorizm, vətəndaş müharibələri ifadələri bir çoxları üçün yalnız mücərrəd məna
daşıyır. Onlar bu barədə ancaq qəzetlərdən, kitablardan oxuyur və bir də televiziyadan eşidirlər. İnsanların
əksəriyyəti müharibənin nə demək olduğunu anlamır, terror aktının insan həyatı üçün nə qədər təhlükəli
olduğunu təsəvvür etmirlər. Amma Sizin şəxsi həyatınız və iş təcrübəniz ölkədə güclü dövlət qurmaq və idarə-
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çiliyi tam surətdə təmin etmək məqsədi ilə narkotik maddələrin daşınmasına və terrorizmə qarşı mübarizədə sərt
mövqe tutmağın nə qədər vacib olduğunu göstərir.
Çıxışınızın əvvəlində dediniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı münaqişələrin, xüsusilə Sizin bölgədə olan
münaqişənin aradan qaldırılmasında səmərəli rol oynamayıb, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri həyata
keçirilməyibdir. Mən BMT-də olan bu problemdən xəbərdaram. Sizin ölkənizdəki münaqişə ilə əlaqədar qəbul
olunmuş dörd qətnamədən də tam xəbərim var. Təəssüf ki, icra olunmamış qətnamələr təkcə Sizin ölkənizə aid deyildir. Bir çox münaqişələrə, müharibələrə dair, hətta dövlətlər arasında olan bir çox məsələlərin həllinə dair qətnamələr
qəbul edilib, ancaq onlar da həyata keçirilməyibdir.
Cənab Prezident, amma onu da bildirmək istəyirəm ki, həmin qətnamələrin yerinə yetirilməməsini bu gün
mənim burada təmsil etdiyim Baş katibin o qətnamələri yerinə yetirmək niyyətinin olmaması ilə izah etmək
düzgün olmazdı. Başqa sözlə desək, həm Baş katib, həm də onun mənim kimi təmsilçiləri əllərindən gələni edir
ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri həyata keçirilsin, bir mexanizm olsun ki, qətnamələrin həyata
keçirilməsi təmin edilsin.
Amma hər halda, mən Sizin bu fikrinizi Baş katibə çatdıracaq, Sizinlə bugünkü görüşüm barədə onunla
şəxsən danışacağam. Sizi əmin edirəm ki, biz ölkənizin təhlükəsizliyi məsələlərinə daha həssas mövqedən
yanaşacağıq.
BMT ilə Sizin ölkəniz arasında narkotiklərə, terrorizmə və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə
sahəsində əməkdaşlığa gəldikdə isə, mən də məmnuniyyətlə bildirmək istəyirəm ki, ölkənizlə birgə həyata
keçirdiyimiz proqramın birinci hissəsi daha məhsuldar əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmindir.
Əfqanıstandan və İrandan gətirilən narkotiklərin qarşısının alınması üçün Sizin ölkənizdə görülən tədbirlər
yalnız öz ölkənizin xalqının sağlamlığını təmin etmək məqsədi daşımır, həm də bu narkotiklərin çatdırılması
nəzərdə tutulan son nöqtənin, yəni Avropa ölkələrinin problemlərinin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Ona
görə də biz Qərbi Avropa ölkələri ilə birgə fəaliyyətimizdə həmin ölkələrə narkotik maddələrin daşınmasının
qarşısını almaqda Azərbaycanın aparıcı rol oynadığı barədə məlumatları da onlara çatdıracağıq.
Anlaşma memorandumunu imzalamaqla biz qarşılıqlı əməkdaşlığımızı daha da gücləndirəcəyik. Mərkəzi
Asiya ölkələri ilə imzaladığımız memoranduma qoşulmaq barədə bu gün burada bəyan etdiyiniz niyyəti də
yüksək qiymətləndirir və alqışlayırıq. Hesab edirik ki, Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsi ilə imzaladığımız həmin
anlaşma memorandumuna Azərbaycanın qoşulması ilə bu əməkdaşlığın çərçivəsi genişlənəcək və tam şəkil
alacaqdır.
Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, biz başqa sahələrdə – məsələn, terrorizm kimi meyllərə qarşı mübarizədə
də yeni imkanlardan və perspektivlərdən istifadə edə bilərik. Mənim məsul olduğum idarə həm də terrorizmə
qarşı mübarizə sahəsinə cavabdehdir və indi biz bundan ötrü xüsusi struktur yaradırıq.
Bizim işləyib hazırlamaq istədiyimiz vasitələrdən biri terroristlərin bir ölkədən digərinə ekstradisiyasını –
təhvil verilməsini təmin etməkdir. Siz öz çıxışınızda terrorizmə qarşı mübarizədə tam əməkdaşlığın
olmamasının əyani, bariz nümunəsini göstərdiniz. Bu sahədə daha sıx əməkdaşlığın təmin olunması hazırda
sizin üzləşdiyiniz təhlükənin azaldılmasına və ölkənizdəki sabitliyin möhkəmlənməsinə xidmət edərdi.
Bütün bunları deməklə diqqəti ona yönəltmək istəyirəm ki, terrorizmə qarşı mübarizə sahəsindəki beynəlxalq
əməkdaşlıq özündə daha konkret elementləri əks etdirir. Bu, sadəcə, vəkillərin, hüquqşünasların bir otağa
toplaşaraq hazırladığı əməkdaşlıq sənədlərindən ibarət deyildir. Ona görə də hesab edirəm ki, biz birgə
çalışmaqla bir çox sahələrdə, o cümlədən mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində böyük
irəliləyişlərə nail ola bilərik.
Siz çox yaxşı bilirsiniz ki, terrorizm, narkotiklərin daşınması, mütəşəkkil cinayətkarlıq bəzən bir-biri ilə sıx
bağlı olan meyllərdir. Eyni qrupa mənsub adamlar bu sahələrdə fəaliyyət göstərirlər və çox zaman da narkotik
maddələrin qanunsuz satışından əldə edilən vəsait məhz terror aktlarının maliyyələşdirilməsinə sərf olunur.
Məlumat üçün bildirirəm ki, bu ilin oktyabrında Daşkənd şəhərində narkotik maddələrin daşınmasına qarşı
mübarizə sahəsində tədbirlər barədə beynəlxalq konfrans keçirəcəyik. Mən fürsətdən istifadə edərək, Sizi bu ilin
sonunda İtaliyanın Palermo şəhərində keçiriləcək beynəlxalq tədbirə dəvət edirəm.
İndi biz burada, Vyana şəhərində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə dair beynəlxalq konvensiyanın
işlənib hazırlanmasının birinci mərhələsini bitirməkdəyik. Həmin konvensiya dünyanın bütün bölgələrində
mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində ən güclü vasitə olacaqdır. Bunun sayəsində biz mütəşəkkil
cinayətkarlıqla məşğul olan şəxslərin əmlakının müsadirə edilməsini, bu şəxslərin daha səmərəli şəkildə və tez
bir zamanda bir ölkədən digərinə təhvil verilməsini təmin edə biləcəyik.
İtaliyanın Palermo şəhərində keçiriləcək tədbirimiz dekabrın 12-nə təyin edilib və dövlət, hökumət başçıları
səviyyəsində təşkil olunacaqdır. BMT-nin Baş katibi Kofi Annan, Avropa Komissiyasının sədri, İtaliya
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prezidenti və bir çox digər dövlət başçıları bu tədbirdə iştirak etmək barədə öz razılıqlarını veriblər. Dəvətimizi
qəbul edib bu mühüm konfransda bizimlə bərabər olsaydınız, bizə şərəf verərdiniz və çox məmnun olardıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qəbul edirəm və mütləq gələcəyəm.
P i n o A r l a k k i: Əmin edirəm ki, orada Sizin üçün müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri də təmin olunacaqdır.
Sizin problemlərinizə oxşar problemləri olan bir şəxs kimi, mən Sizin nəyi nəzərdə tutduğunuzu başa düşürəm.
Həm Siz, həm də mən bəxti gətirmiş insanlarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz də belə şeylə rastlaşmısınız?
P i n o A r l a k k i: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda Siz məni yaxşı başa düşərsiniz.
P i n o A r l a k k i: İcazə verirsinizsə, anlaşmanı imzalayarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir məsələni də demək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, uzun illərdir Azərbaycanda
kosmik tədqiqatlar mərkəzi yaradılıbdır. Onun əməkdaşları buraya gəlib prosedurda iştirak ediblər. Keçən il
BMT-nin konfransında da iştirak ediblər. Bu da sizin sahəyə aid olan işdir. Əgər siz Azərbaycanın bu təşkilatını
bölgə üçün bir mərkəz kimi müəyyən etsəniz, faydalı olar. Bu sahədə bizim yaxşı təcrübəmiz, alimlərimiz var.
Hələ Sovetlər İttifaqı vaxtından, təxminən iyirmi ildir ki, bu təşkilat fəaliyyət göstərir. Ona görə bu əməkdaşlığı
da genişləndirmək yaxşı olardı.
P i n o A r l a k k i: Cənab Prezident, Sizi əmin edirəm ki, biz bununla məşğul olacağıq. Burada da kosmik
tədqiqatlarla məşğul olan bir mərkəz var və o, bilavasitə mənə tabedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən ona görə sizə müraciət edirəm.
P i n o A r l a k k i: Mən həmin mərkəzin menecerləri ilə danışaram. Əlimizdən gələni edərik ki, sizin
ölkənizlə bu sahədə də əməkdaşlığı təmin edək. Hesab edirəm ki, sizin ölkənin təcrübəsindən və orada olan
ekspertlərin xidmətlərindən istifadə edə bilərik. Neçə illər əvvəl olduğu kimi, həmin regionda Azərbaycanı indi
də tədqiqat işlərini həyata keçirən bir mərkəzə çevirə bilərik.
***
Sonra prezident Heydər Əliyev və cənab Pino Arlakki «Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, İran İslam
Respublikası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının narkotiklərə nəzarət üzrə beynəlxalq proqramı arasında
narkotiklərə nəzarət və qanunsuz əldə edilmiş pulların qanuniləşdirilməsinə qarşı fəaliyyət sahəsində
əməkdaşlıq üzrə qarşılıqlı anlaşma memorandumu»nu imzaladılar.
***
Nümayəndəliyin fəxri qonaqlar kitabına
yazdığı ürək sözləri:
«Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Vyana qərargahını məmnuniyyətlə ziyarət etdim. Bizim ölkəmiz üçün böyük
əhəmiyyətə malik olan məsələlər ətrafında danışıqlar, fikir mübadiləsi apardıq, sənədlər imzaladıq.
Azərbaycan BMT ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri hesab edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
5/7-2000-ci il».
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BMT-nin SƏNAYE İNKİŞAFI TƏŞKİLATININ – YUNİDO-nun BAŞ DİREKTORUNUN
MÜAVİNİ NİLMADXABON MOXANTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vyana,
BMT nümayəndəliyinin binası
5 iyul 2000-ci il
N i l m a d x a b o n M o x a n t i: Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Bütün dünyada məşhur, görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyev ilə görüşdən böyük şərəf duyduğumu bildirirəm. Azərbaycan ilə əlaqələrin daha
da genişləndirilməsinə YUNİDO-nun xüsusi maraq göstərdiyini nəzərə çarpdırıram.
YUNİDO-nun Azərbaycanda həyata keçirdiyi proqram barədə məlumat verərək bildirirəm ki, bu təşkilatın
geniş tərkibli nümayəndə heyətləri, ekspertləri Azərbaycanda olmuş, sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişafına
dair öz tövsiyələrini vermişlər. Biz Sumqayıtda ətraf mühitin təmizlənməsinə dair bir sıra proqramların həyata
keçirilməsinə yardım göstərməyə hazırıq.
Azərbaycanda kiçik və orta biznesin inkişafına dair bir sıra beynəlxalq təşkilatların ayırdığı maliyyə
yardımları hesabına respublikanızda sənayenin inkişafı, ətraf mühitin qorunması proqramlarının həyata
keçirilməsində YUNİDO-nun yaxından iştirak edəcəyini bildirirəm.
Onu da qeyd edim ki, BMT-nin sənaye inkişafı təşkilatı bir sıra çətinliklər, problemlərlə qarşılaşır. Dünyanın
ən görkəmli şəxsiyyətlərindən, liderlərindən biri olan prezident Heydər Əliyevin dəstəyinə YUNİDO böyük
ehtiyac duyur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və verilən məlumata görə təşəkkür edirəm, BMT-nin Vyanadakı
nümayəndəliyinə gəlməkdən çox məmnun oldum. YUNİDO-nun rəhbərləri ilə apardığım danışıqları Azərbaycan üçün çox
əhəmiyyətli hesab edirəm.
Müstəqil ölkəmizin ən ağrılı problemi Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal edilmişdir. Bir milyondan çox
vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq uzun illərdən bəri çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır. Onların
böyük bir hissəsi işləmir. Keçid dövrünü yaşayan ölkələrin problemləri ilə məşğul olan YUNİDO-nun məhz bu
məsələlərə xüsusi diqqət yetirməsinin vacibliyini nəzərə çarpdırıram.
YUNİDO-nun köməyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən proqramı yüksək dəyərləndirirəm. Gələcəkdə
Azərbaycanla əməkdaşlıqda ətraf mühitin qorunması, ümumiyyətlə, görüləcək işin istiqamətlərinin düzgün
müəyyənləşdirilməsi məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət verməyi BMT-nin sənaye inkişafı təşkilatının rəhbərlərinə
tövsiyə edirəm.
Respublikamızda xarici sərmayələrə ehtiyac duyulduğunu bildirirəm. Onu da xatırladıram ki, bu işdə
Azərbaycana yardım göstərmək üçün YUNİDO ilə ölkəmiz arasında konkret sahələrdə əməkdaşlıq qurulmalıdır.
YUNİDO ilə Azərbaycan arasında imzalanacaq sənəd barədə öz fikirlərimi bildirərək qeyd edim ki, biz bununla
əlaqədar birgə proqram yaradıb onu həyata keçirə və ümumi işimizin, yəni sənayenin inkişafının real nəticələrini
görə bilərik*.
YUNİDO-nun fəxri qonaqlar kitabına
yazdığı ürək sözləri:
«Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Vyana mərkəzində YUNİDO təşkilatı ilə əməkdaşlığımızı əhəmiyyətli hesab
edirəm. Bu məqsədlə bu gün bu təşkilatın rəhbərləri ilə lazımi danışıqlar apardıq, gələcək müştərək
fəaliyyətimiz üçün müvafiq memorandum imzaladıq. Biz bu əməkdaşlığı davam etdirəcəyik.
Mən bu təşkilata əhəmiyyətli işində uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
5 iyul 2000-ci il».
*

Görüşdə hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə də ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı.
Sonra «Azərbaycan Respublikası hökuməti və BMT-nin sənaye inkişafı təşkilatı arasında sənaye inkişafı
sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum» imzalandı.
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BMT-nin VYANADAKI NÜMAYƏNDƏLİYİNDƏ NÜVƏ SİLAHLARININ HƏRTƏRƏFLİ
QADAĞAN EDİLMƏSİ ÜZRƏ TƏŞKİLATIN HAZIRLIQ KOMİSSİYASININ İCRAÇI
KATİBİ VOLFQANQ HOFFMANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
5 iyul 2000-ci il
V o l f q a n q H o f f m a n: Cənab Prezident, xoş gördük, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin
ərazi hesab edilən BMT-nin Vyanadakı nümayəndəliyinə gəlməyinizdən böyük şərəf duyduqlarımızı bildiririk.
İndi Azərbaycan dilində sözlər eşidəndə bu, ürəyimə çox yaxın olan bir dili mənə xatırlatdı. Çünki mən uzun
illər Almaniyanın Ankaradakı səfirliyində çalışmışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Nüvə silahlarının hərtərəfli qadağan
edilməsi üzrə bu təşkilat böyük əhəmiyyət daşıyır.
Xatırladım ki, nüvə silahından 1945-ci ildə Yaponiyaya qarşı istifadə olunması çox böyük faciələr verdi.
Kütləvi qırğın silahından istifadənin qarşısının alınması bəşəriyyətin əsas məqsədi olmalıdır.
Üç il bundan əvvəl yaradılmış bu komissiyanın fəaliyyətini yüksək dəyərləndirirəm. Xatırladım ki, nüvə
silahının yayılmaması haqqında beynəlxalq müqaviləyə Azərbaycan imza atmışdır. Bu sənəd respublikamızın
Milli Məclisində təsdiq edilmişdir. Onu da bildirim ki, Azərbaycan nüvə silahının yaradılmasının və sınaqdan
keçirilməsinin əleyhinədir.
Rusiyada və bir sıra digər ölkələrdə nüvə silahları, Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanda Atom
Elektrik Stansiyası vardır. Bütün bunların bölgəmiz üçün təhlükə yaratdığını vurğulamaq istəyirəm*.
***
Təşkilatın fəxri qonaqlar kitabına
yazdığı ürək sözləri:
«BMT-nin nüvə silahlarının hərtərəfli qadağan edilməsi üzrə təşkilatı ilə görüşümüz çox maraqlı və faydalı
oldu. Azərbaycan bu məsələyə aid olan beynəlxalq müqaviləni imzalayıb və parlamentdə təsdiq edibdir. Bizə
verilən məlumatlar çox maraqlıdır. Azərbaycan gələcəkdə öz mövqeyini davam etdirəcəkdir. Təşkilatın çox
vacib fəaliyyətinə uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
5 iyul 2000-ci il»

*

Görüşdə hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
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BMT-nin VYANADAKI NÜMAYƏNDƏLİYİNDƏ BEYNƏLXALQ ATOM ENERJİSİ
AGENTLİYİNİN BAŞ DİREKTORU MƏHƏMMƏD ELBARADE İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
5 iyul 2000-ci il
M ə h ə m m ə d E l b a r a d e: Cənab Prezident, xoş gördük. Sizinlə, görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyev ilə görüşdən şərəf duyduğumu bildirirəm.
Məlumatımız var ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin sentyabr ayında konfransı keçiriləcək
Azərbaycanın bu quruma üzv qəbul olunması məsələsi də müzakirə ediləcək. Əmin olduğumu bildirirəm ki,
bundan sonra Azərbaycan ilə bu agentlik arasında əməkdaşlıq daha da genişlənəcəkdir.
Nəzərə çarpdırım ki, nüvə avadanlığından həm elektrik enerjisi almaq üçün, həm də səhiyyə sistemində
xəstələrə düzgün diaqnoz qoyulmasında, kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılmasında, sənayedə geoloji
məmulatın tərkibinin düzgün müəyyənləşdirilməsində istifadə edilir. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki,
Azərbaycan bu quruma üzv qəbul edildikdən sonra agentliyin bir sıra texniki proqramlarından faydalanacaqdır.
Onu da bildirim ki, radiasiya çirklənmələrinin qarşısının alınması və tullantıların zərərsizləşdirilməsi üçün
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Azərbaycana hər cür yardım göstərməyə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və verilən məlumata görə Sizə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi
ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə Azərbaycan böyük əhəmiyyət verir.
Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında nüvə silahının
yayılmaması haqqında müqavilə ilə əlaqədar təminatların tətbiqi barədə saziş imzalanmışdır. Mən bu agentliyin
nümayəndə heyətinin respublikamıza səfər etmək niyyətini dəstəkləyirəm*.

Görüşün sonunda «Azərbaycan Respublikası və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında nüvə silahının
yayılmaması haqqında müqavilə ilə əlaqədar, təminatların tətbiqi barədə sazişə əlavə protokol» imzalandı.
*
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AVSTRİYA RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT PALATASINDA BU ÖLKƏNİN
İŞGÜZAR DAİRƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Vyana
5 iyul 2000-ci il
R i x a r d Ş ö n t c (Palatanın vitse-prezidenti, «OM VAT» neft və qaz şirkətinin baş direktoru): Xoş
gəlmisiniz, cənab Prezident! Sizi Avstriyada görmək və salamlamaq bizə həm xoşdur, həm də biz bu görüşdən
böyük şərəf duyduq.
Cənab Prezident, görüşdə iştirak edən sənaye və maliyyə qurumları nümayəndələri Azərbaycanda həyata
keçirilən iqtisadi islahatlar barədə mülahizələrinizi dinləməyi arzu edirlər. Onlar Azərbaycanla Avstriya
arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına öz töhfələrini verməyə hazırdırlar.
D-r P e t ş e: Mən müasir texnologiyalar sahəsində dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan «ABB»
beynəlxalq konserninin Avstriya nümayəndəliyinin rəhbəriyəm. Mənim təmsil etdiyim qurum energetika
avtomatika, neft və qaz sənayesi, elektrik avadanlığı istehsalı, maliyyə xidmətləri və bir sıra başqa sahələrdə
Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük maraq göstərir.
R i x a r d Ş ö n t c: Cənab Prezident! Onu da deyim ki, Neft və qaz sənayesi avadanlığı, metallurgiya,
energetika və bir sıra digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin, habelə maliyyə dairələrinin, başqa
sahələrin nümayəndələri ölkəmizlə qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bundan çox məmnunam. Mən sizin hamınıza səmimi sözlərinizə və
istəklərinizə görə təşəkkür edirəm və bir daha bu görüşdən məmnun olduğumu bildirirəm. Səfərin gedişi,
Avstriya Respublikasının rəhbərliyi ilə görüşlər, apardığım danışıqlar və imzalanmış sənədlər ölkələrimizin dost
münasibətlərini təsdiq edir. Əminəm ki, bu səfər Azərbaycan ilə Avstriya arasında hərtərəfli əməkdaşlığın, o
cümlədən iqtisadi əlaqələrin inkişafına yeni təkan verəcəkdir.
Biz son illər ağır problemlərlə üzləşsək də, hazırda ölkəmizdə yaradılmış sosial-siyasi sabitlik iqtisadi
islahatlara, xarici investorların fəaliyyətinə geniş yol açıb.
Dünyanın iri şirkətləri Azərbaycanda fəal işləyir. Respublikamızın iqtisadiyyatının bütün sahələri
əməkdaşlıq üçün böyük maraq doğurur, xarici sərmayələrin təşviqi və qorunması üçün lazımi qanunlar qəbul
edildi və sərmayə qoyuluşu üçün əlverişli şərait yaradılır, ümumiyyətlə, ölkəmizin iqtisadiyyatına xarici
sərmayələr geniş cəlb olunur.
Çıxışımın sonunda Avstriya İqtisadiyyat Palatasının üzvlərini, ölkənin bütün işgüzar dairələrini
Azərbaycanda fəal əməkdaşlığa dəvət edirəm.
Azərbaycan haqqında geniş təsəvvür yaradan maraqlı çıxışına görə dərin təşəkkürümü bildirir və bir daha
deyirəm ki, Avstriyanın iş adamları Azərbaycanla hərtərəfli iqtisadi əməkdaşlığa hazırdırlar.
***
Avstriya İqtisadiyyat Palatasının fəxri qonaqlar kitabına yazdığı ürək sözləri:
«Avstriyanın İqtisadiyyat Palatasında belə səmərəli görüşdən, aparılan danışıqlardan məmnunam. Avstriya
dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkəsidir. Avstriya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr
mövcuddur. Ancaq onlar hər iki ölkənin imkanlarına uyğun deyil. Biz bu məsələləri ətraflı müzakirə etdik.
Avstriyanın müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərini Azərbaycana dəvət edirəm. Onların Azərbaycanda
iş görməsi üçün bütün imkanlar var.
Mənə göstərilən diqqətə və faydalı danışıqlarımıza görə təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
57 iyul 2000-ci il».
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VYANADA VƏ ƏTRAF ŞƏHƏRLƏRDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARIN BİR QRUPU
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
5 iyul 2000-ci il
V a q i f S a d ı x o v (Azərbaycanın Avstriyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri): Hörmətli cənab
Prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli soydaşlarımız!
Azərbaycan ilə Avstriya arasında əlaqələr tarixində bu gün əlamətdar bir gündür. 1991-ci ildə ölkəmiz öz
dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan prezidenti cənab Heydər Əliyev Avstriya prezidentinin
dəvəti ilə ilk dəfədir ki, Vyanaya rəsmi səfərə gəlmişdir.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev son iki gündə Avstriya Respublikasının federal
prezidenti cənab Tomas Klestil ilə, ölkənin digər rəhbərləri ilə görüşlər keçirmiş, danışıqlar aparmışdır. Bu
görüşlər zamanı Azərbaycan ilə Avstriya arasında siyasi, iqtisadi, humanitar sahələrdə əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsinə dair ətraflı söhbətlər keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Vyanada
yerləşən nümayəndəliyində olmuş, bir sıra beynəlxalq qurumların rəhbərləri ilə görüşlər keçirmiş, danışıqlar
aparmışdır.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev səfər proqramının çox gərgin olmasına baxmayaraq,
Avstriyanın bir neçə şəhərində yaşayan Azərbaycan icmaları fəallarının arzusunu nəzərə alaraq onlarla görüş
keçirməyə imkan tapıbdır.
Bu görüşdə iştirak edən soydaşlarımız Avstriyanın paytaxtı Vyanada və Qrats, Zaltsburq şəhərlərində
yaşayan Azərbaycan icmalarını təmsil edirlər. Bizdə olan məlumata görə, Avstriyada təxminən 4 minə qədər
azərbaycanlı yaşayır. Onların arasında elm, təhsil, incəsənət xadimləri, iş adamları və digər sahələrdə çalışanlar
vardır.
1990-cı ildən etibarən Vyanada Azərbaycan mədəniyyət cəmiyyəti fəaliyyətə başlayıbdır. 1997-ci ildə Qrats
şəhərində Avstriya–Azərbaycan İqtisadiyyat Assosiasiyası qurulubdur. 1998-ci ildən etibarən Zaltsburq
şəhərində də Azərbaycan cəmiyyəti yaradılıbdır.
Avstriyada yaşayan azərbaycanlıların səyləri nəticəsində Vyana və Zaltsburq şəhərlərində Azərbaycan
nəşrləri də fəaliyyət göstərir. Vyanada və digər şəhərlərdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan ilə Avstriya
arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, xalqımıza xas olan gözəl xüsusiyyətlərin və yüksək mənəvi dəyərlərimizin
təbliğ edilməsi üçün çox böyük işlər görürlər. Mənə elə gəlir ki, onlar öz çıxışlarında bu barədə söhbət
açacaqlar.
S ə t t a r P ü r a n (Vyanadakı Azərbaycan mədəniyyət cəmiyyətinin sədri): Cənab Prezident, mən Sizi İran
azərbaycanlıları adından salamlayıram. Avstriyaya çox xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz!
Biz çox böyük iftixar hissi duyuruq ki, Siz Vyanada Avstriya Respublikasının prezidenti ilə, hökumətin,
parlamentin rəhbərləri ilə, digər rəsmi şəxslərlə çoxlu görüşlər keçirdiniz, ölkələrimizin siyasi, iqtisadi,
humanitar sahələrdə əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsi barədə danışıqlar apardınız. Çox sağ olun ki,
səfər proqramınızın gərgin olmasına baxmayaraq, bizimlə görüşə də vaxt ayırmısınız. Buna görə Sizə dərin
təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk.
İcazə verin, Avstriyada yaşayan İran azərbaycanlılarının arzularını Sizə çatdırım.
Mənim rəhbərlik etdiyim mədəniyyət cəmiyyəti 1990-cı ildə fəaliyyətə başlamışdır. Bu cəmiyyət 1990-cı
ildə Avstriya hökuməti tərəfindən tanınıbdır.
Belə bir cəmiyyət yaratmaqda məqsədimiz o idi ki, Avstriyada yaşayan bütün azərbaycanlıları və
azərbaycansevərləri bu cəmiyyət ətrafında birləşdirək, üzləşdiyimiz problemləri birgə müzakirə edək, onların
həll olunması yollarını müəyyənləşdirək. Allaha şükürlər olsun ki, cəmiyyətimiz xeyli işlər görübdür və bizim
fəaliyyətimiz bir sıra xarici ölkələrin mətbuat orqanları vasitəsilə geniş təbliğ edilibdir. Fəxr edirik ki,
Azərbaycanın keçmişinin, bu gününün, müstəqil Azərbaycan Respublikasının son illər əldə etdiyi nailiyyətlərin
təbliğ olunmasında biz də müəyyən işlər görürük.
Bizim üçün çox xoşdur ki, 1995-ci ildə Vyanada Azərbaycan səfirliyi fəaliyyətə başladı. Mən səfir cənab
Vaqif Sadıxova, səfirliyin bütün əməkdaşlarına təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Vaqif Sadıxov
Vyanaya gəldiyi ilk gündən bizə dedi ki, səfirliyin qapısı Sizin üzünüzə həmişə açıqdır, əgər müəyyən bir
probleminiz olsa, gecə də, gündüz də – istədiyiniz vaxt mənə müraciət edə bilərsiniz. Həqiqətən də elə günlər
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olurdu ki, biz qarşılaşdığımız problemlər barədə gecə saat 11–12-yə qədər səfirlikdə müzakirələr aparmışıq.
Səfirliyin əməkdaşları problemlərin həllində bizə həmişə qardaşlıq köməyi göstəriblər. Bütün bunlardan başqa
biz xalqımızın, müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli və dövlət bayramlarında həmişə bir yerdə olmuşuq.
Bizim bir sıra problemlərimiz də var. Məsələn, cəmiyyətimizin hələ binası yoxdur. Əgər cəmiyyətimizin yeri
olsa, biz orada kitablar nəşr edər, xarici ölkələrlə daha sıx əlaqələr qıra bilərik. Yeri gəlmişkən deyim ki,
Avstriyada xalqımızın, müstəqil dövlətimizin geniş təbliğ olunması üçün Azərbaycan dilində kitablar çox azdır.
Əgər bizə çoxlu kitab göndərilsə, biz Azərbaycanı daha geniş tanıda bilərik.
Cənab Prezident, Azərbaycan televiziyası və radiosu verilişlərinin Avstriyada da yayılması, mənim fikrimcə,
çox böyük fayda verər. Xahiş edirəm, əgər imkan olsa, bu işə kömək göstərilsin. Azərbaycan televiziyası və
radiosunun verilişlərini burada yaymaqla biz xalqımızı, torpağımızı, müstəqil dövlətimizin nailiyyətlərini
Avropanın bu bölgəsində geniş təbliğ edə bilərik.
Bugünkü görüşdə iştirak edənlərin, xüsusilə Sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Əziz prezidentimiz, Sizə,
bütün azərbaycanlılara cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm. Sağ olun.
O r x a n C i f t ç i (Avstriyada yaşayan iş adamı): Hörmətli Prezidentim, Avstriyaya xoş gəlmisiniz!
Mənim atam və anam vaxtilə buraya Azərbaycandan, Gəncə bölgəsindən gəliblər. Doğrudur, mən Türkiyədə
doğulmüşam, amma valideynlərim Azərbaycanı, doğma torpağı heç vaxt unutmurdular. Onlar doğma bacıqardaşdan ayrı düşdülər, qohumlarımızın bir hissəsi Azərbaycanda qaldı, digərləri Türkiyəyə gəldilər, qalanları
vəfat etdilər.
Mən hər il Bakıya gedib öz qohumlarımı tapmağa çalışıram. Onların bir hissəsini tapa bildim, qalanlarını isə
yox. Sağ olsun səfirimiz, bu işdə mənə yaxından kömək etdi.
Cənab Prezident, Sizin Avstriyaya rəsmi səfərə gəlməyiniz məni ürəkdən sevindirir. Bayaq dediyim kimi,
ata-anamız doğma torpağı heç vaxt unutmadılar. Çox şadam ki, ana Vətən də bizi unutmayıb. Azərbaycan
nümayəndə heyəti tez-tez Vyanaya gəlir. Biz buna çox sevinirik. İnşallah, bu gəlib-getmələr həmişə davam
edəcəkdir. Çox şükür ki, Allah bu günləri bizə qismət etdi.
Mənim atam-anam 45 il Vətəndən heç bir xəbər ala bilmirdilər. Onlar Vətəndən gələn hər bir məktubu bağırlarına basıb ağlayırdılar. Vaxtilə mən Moskvaya, oradan isə Azərbaycana getdim, Balakən rayonunda yaşayan
qohumlarımla görüşdüm. Bəli, bizim ailəmiz çox həsrət çəkib. Şükürlər olsun ki, bu günləri gördük.
Cənab Prezident, biz inanırıq ki, Azərbaycan Sizin sayənizdə, kölgəniz altında daha da inkişaf edəcəkdir.
Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bu yaxınlarda Vətəndə olarkən xahişimi nəzərə alıb, məni Yeni Azərbaycan
Partiyasına üzv qəbul etdilər. Dostum Nurəddin Osmanlı bu işdə mənə yaxından kömək göstəribdir. Mən
buradan ona çox böyük hörmətimi bildirir və salamlarımı göndərirəm. Biz burada da bu işi təşkil etmişik, ona
görə də Nurəddin Osmanlı qardaşımı Avstriyaya dəvət edirəm. Allah qoysa, Avstriyada da Yeni Azərbaycan
Partiyasının ilk təşkilatını yaradıb, onu bütün Avropaya yayacağıq. Təkrar edirəm, Nurəddin Osmanlını ilin
axırınadək burada gözləyirəm ki, o gəlsin, biz burada bu işi təşkil edək. Hesab edirəm ki, biz Vətəndən uzaqda
Azərbaycan üçün xeyirli iş görsək, ata-anamızın ruhu şad olar.
Cənab Prezident, Sizi təkrarən ürəkdən salamlayıram. Xoş gəlmisiniz!
X o s r o v E l m i y y ə (Opera müğənnisi): Mənim adım Xosrov Elmiyyədir. Mən 25 ildir ki, Vyanada
yaşayıram, burada musiqi təhsili almışam, opera müğənnisiyəm.
Bilirsiniz ki, Avstriya öz zəngin mədəniyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Çox sevinərdim ki, Azərbaycanın gözəl
opera müğənniləri, musiqiçiləri tez-tez Vyanaya gəlsinlər. Mənim fikrimcə, incəsənət ustalarının Avstriyaya
səfərləri doğma vətənimizin mədəniyyətinin geniş təbliğ edilməsində mühüm rol oynaya bilər. İstərdim ki,
Azərbaycandan buraya daha çox klassik musiqi ifaçıları gəlsin. Doğrudur, müğənni Səkinə İsmayılova buraya
gəlmişdi. Bu çox yaxşı haldır. Amma mən çox sevinərdim ki, Azərbaycanın orkestrləri, klassik musiqi ustaları
Avstriyaya daha çox səfər etsinlər. Çünki avstriyalılar klassik musiqini daha çox sevirlər və onu gözəl başa
düşürlər.
Amerikada yaşayan Yaqub Zurufçu mənim uşaqlıq dostumdur. Biz vaxtilə onunla tez-tez televiziyada çıxış
edərdik.
Təkrar edirəm, Azərbaycanın klassik musiqi ustalarının Avstriyaya səfərləri doğma Vətənimizin daha
yaxından tanıdılmasında çox fayda verə bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
R u h i y y ə Q u l i y e v a (tələbə): Cənab Prezident, biz- Azərbaycan Dillər Universitetinin üç tələbəsi
Vyana Universitetində təhsilimizi davam etdiririk. Allah qoysa, Bakıya qayıdıb burada hazırladığımız elmi
işimizi müdafiə edəcəyik.
Cənab Prezident, bizim üçün şərəf və xoşbəxtlikdir ki, Sizi Vyanada görmək imkanı əldə etdik. Ona görə də
Sizə təşəkkür edirəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Siz burada hansı ixtisas üzrə təhsil alırsınız?
R u h i y y ə Q u l i y e v a: Cənab Prezident, biz burada germanistika üzrə təhsil alırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda hansı ali məktəbdə təhsil alırdınız?
R u h i y y ə Q u l i y e v a: Mən Azərbaycan Dillər Universitetinin magistraturasında təhsil alırdım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Alman dilini yaxşı bilirsənmi?
R u h i y y ə Q u l i y e v a: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, bizə belə gənc kadrlar lazımdır.
R u h i y y ə Q u l i y e v a: Cənab Prezident, biz Vyana Universitetində Azərbaycanı yüksək səviyyədə
təmsil etməyə çalışırıq. Məsələn, Yaqut xanım Avstriyada bir azərbaycanlı yazıçı haqqında çıxış etmişdi. Həmin
çıxış böyük uğur qazanmışdır.
Biz Vyana Universitetinin germanistika fakültəsində Azərbaycan gecəsi keçirdik və Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında danışdıq. Çalışırıq ki, Azərbaycanı burada yaxşı təmsil edək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
B ə x t i y a r S i r a c o v (BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin əməkdaşı): Hörmətli Prezident, Avstriyaya
xoş gəlmisiniz! Bizim üçün böyük şərəfdir ki, Vyanada Sizinlə görüşürük, öz problemlərimiz barədə fikir
mübadiləsi aparırıq.
Səfir Vaqif Sadıxovun məlumat verdiyi kimi, mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Atom Enerjisi
Agentliyində çalışıram. Beş ildir ki, orada fəaliyyət göstərirəm, fərdi kompüterlərin proqram təchizatı üzrə
mütəxəssisəm.
Bakıdan Vyanaya gələn yüksək səviyyəli qonaqlardan həmişə soruşardım ki, Azərbaycan BMT-nin Atom
Enerjisi Agentliyinə nə vaxt üzv olacaqdır? Bu gün, artıq bu sualı vermirəm. Çünki Azərbaycan
Respublikasının bu mötəbər agentliyə üzv qəbul edilməsi məsələsi bu gün demək olar ki, həll olundu. Mən buna
çox sevinirəm. Çünki beş ildir ki, burada işləyirəm, ancaq Azərbaycanın adı heç bir yerdə çəkilmirdi. Bu
hadisənin baş verməsi məni həddindən çox Sevindirdi. Mən bu münasibətlə Sizə təşəkkürümü bildirirəm, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Güman edirəm ki, bu mötəbər təşkilatda Azərbaycanın uca səsi eşidiləcək,
ölkəmizin maraqları qorunacaqdır.
Cənab Prezident, biz burada ölkəmizin başını uca etməyə çalışırıq və bu istiqamətdə işimizi bundan sonra da
davam etdirəcəyik.
Səttar Püranın və başqalarının burada dediyi kimi, bizim əsas problemimiz vətənlə mənəvi cəhətdən daha
möhkəm tellərlə bağlanmaqla əlaqədardır. Əlbəttə, bu qürbət ölkədə Azərbaycan teatrı, kinosu yoxdur. Ancaq
Avstriyada yaşayan azərbaycanlı ailələr bir-biri ilə sıx əlaqə saxlayırlar. Biz bir-birimizə tez-tez qonaq gedirik,
milli adət-ənənələrimizi saxlamağa çalışırıq.
Xosrov Elmiyyənin burada dediyi kimi, çox arzu edərdik ki, heç olmasa ildə bir-iki dəfə Azərbaycandan
buraya elm, mədəniyyət, incəsənət xadimləri, şairlər, yazıçılar gəlsinlər.
Burada Azərbaycan dilini öyrənmək istəyənlər lazımi ədəbiyyat olmamasından müəyyən çətinliklər çəkirlər.
Amma Vaqif Sadıxov bu işdə bizə həmişə kömək göstərir.Hətta Vyana Universitetində Azərbaycan dili kursları
da açılmışdı. Bizim avstriyalı dostlarımız gedib orada təhsil alırdılar. Demək istəyirəm ki, burada Azərbaycan
dilini öyrənməyə həvəs göstərilir.
Cənab Prezident, bir daha deyirəm, xoş gəlmisiniz, gözümüz üstə yeriniz var! İnşallah, Sizin rəhbərliyiniz
altında Azərbaycanda görülən işlər bundan sonra da uğurla davam edəcəkdir. Bizi səbrlə dinlədiyinizə görə çox
sağ olun.
Ə l i T o y r a n (Zaltsburq Azərbaycan dərnəyinin sədri): Cənab Prezident, Zaltsburq Azərbaycan dərnəyi
adından Sizi salamlayıram, «Avstriyaya xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
Biz, Zaltsburqda yaşayan azərbaycanlılar, xalqımızın üzləşdiyi ağrılı problem – Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi barədə düşünürük, ölkəmizin haqq işini burada geniş təbliğ etməyə çalışırıq.
Biz Zaltsburqdakı bir sıra təhsil müəssisələri ilə danışıqlar apardıq ki, ayrı-ayrı məktəblərdə Azərbaycan dili
tədris edilsin, orada mədəniyyətimiz barədə şənliklər təşkil olunsun.
Cənab Prezident, vaxtınızı çox almaq istəmirəm, Sizinlə görüş bizə şərəf verdi. Sizə bir daha «Xoş
gəlmisiniz!» deyirəm. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz soydaşlarımız!
Əziz bacılarımız, qardaşlarımız!
Əziz azərbaycanlılar!
Mən üçüncü gündür ki, Avstriyadayam, Vyanadayam. Hətta Avstriyanın dövlət, hökumət adamları mənim
səfər proqramımın gərgin olmasına təəccüb edirlər. Səhər tezdən axşama qədər ardıcıl olaraq görüşlər keçirirəm,
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danışıqlar aparıram. Bəlkə də normal qayda-qanuna riayət etsən, bu görüşləri keçirmək, danışıqları aparmaq
üçün 4–5 gün lazımdır. Amma mən bütün bunları iki gün müddətində həyata keçirmişəm, indi də sizinlə
görüşürəm. Sabah səhər Azərbaycana dönəcəyəm.
Bizim ölkəmizdə – Azərbaycanda da mənim işim çoxdur. Mən xarici ölkələrdə də çox iş görməyə
məcburam və görməliyəm. Burada nə istirahət etməyə, nə gəzməyə imkan yoxdur. Mən Vyanaya birinci dəfədir
gəlirəm. Elə avtomobillə ora-bura gedəndə görürəm ki, burada çox gözəl saraylar, binalar, gözəl memarlıq,
heykəltəraşlıq abidələri var. Təbiidir ki, bunların əksəriyyətini mən kitablardan, müxtəlif musiqi əsərlərindən,
televiziyadan, radiodan bilirəm. Ancaq mən bunları gördükcə şəhərə heyran oldum.
Vyana həqiqətən çox gözəl şəhərdir. Gözəlliyi də ondan ibarətdir ki, o qədər də böyük şəhər deyil, amma
vaxtilə, keçmiş zamanlarda bu ölkənin başçıları, rəhbərləri, bizim dilimizdə desək, buranın padşahları, kralları,
hersoqları gözəl əsərlər yaradıblar, gözəl irslər qoyublar.
Mənim arzum var ki, məsələn, hər muzeyə gedim, gedib bu binaları daha da yaxından görüm, onlara baxım.
Bir də ki, mən incəsənəti, memarlığı, heykəltəraşlığı çox sevən adamam. Ancaq mən bunlardan məhrumam.
Təkcə bu ölkədə deyil, hansı ölkəyə, şəhərə gedirəmsə, oranı yalnız avtomobilin pəncərəsindən görürəm.
Mənim başqa imkanım olmur. Bunlar hamısı ona görədir ki, biz gənc, müstəqil ölkəmizi, Azərbaycanı
yaşatmalıyıq, inkişaf etdirməliyik. Belə səfərlərdə biz vaxta çox qənaət etməliyik.
Beləliklə, Avstriyaya səfər proqramımın gərgin olmasına baxmayaraq, mən sizinlə də görüşməyi çox vacib
hesab edirəm. Səfərə gələrkən səfir Vaqif Sadıxova dedim ki, sən çalış, əgər burada yaşayan azərbaycanlılarla
görüşmək mümkün olsa, mən onlarla məmnuniyyətlə görüşərəm.
Mən sizin hamınızı Azərbaycan xalqı, torpağı adından salamlayıram. Burada da deyildi, müğənni Yaqub
Zurufçunun belə bir mahnısı var ki, «Azərbaycandan sizə salam gətirmişəm». Mən də sizin hamınıza
Azərbaycandan salam gətirmişəm.
Məni sevindirən nədir? Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Tarix belə hökm edibdir ki, XX əsrdə bizim
xalqımız bir çox dövrlərdə bir-birindən ayrı düşübdür. Xalqımız ayrı-ayrı ölkələrə səpələnibdir. Burada çıxış
edən soydaşlarımızdan biri dedi ki, biz 45 il nə məktub yaza bilmişik, nə də bir məlumat ala bilmişik, vətəndən
ayrı qalmışdıq. Bunun da əsas səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycan 70 il Sovetlər İttifaqının tərkibində
olubdur. Sovet hökumətinin qayda-qanununa görə heç bir xarici ölkə ilə əlaqə saxlamağa icazə verilmirdi. Kim
belə bir əlaqə saxlayırdısa, o çox əzab-əziyyətə düşürdü, bəzən onu həbs edirdilər, cəzalandırırdılar.
Bizim xalqımız belə bir şəraitdə yaşayıbdır. Amma bir-birimizdən nə qədər ayrı, uzaqda olsaq da, qəlbimiz
bir-birimizdən heç vaxt uzaqda olmayıbdır. Qəlbimiz bir yerdə olubdur. Azərbaycanda yaşayan
azərbaycanlıların qəlbi respublikamızın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızla bir vurubdur və
vətəndən uzaqda yaşayan azərbaycanlıların da qəlbi Azərbaycanla bir vurubdur.
Xalqımız böyük bir ərazidə yaşayır. İranda da, Azərbaycanda da yaşayır. İndi dövlət müstəqilliyini əldə
etmiş, dünya Birliyində öz yerini tutmuş respublikamızda da, Türkiyədə, də Amerikada da, Fransada da,
Avstriyada da – çox ölkələrdə azərbaycanlılar yaşayır. Tale hərəni bir yerə salıbdır. Amma xalqımızın
əksəriyyəti bizim doğma torpaqlarımızda yaşayır.
Azərbaycanlıların hamısı azərbaycanlıdır, hamısı birdir. Yəni bu, eyni kökə, dilə, dinə, adət-ənənələrə bağlı
bir millətdir. Bizim millətin özünün tarixi, milli mənəvi dəyərləri vardır. Millətimizin dini, özünün dili, böyük
və zəngin tarixi vardır. Bizim millətimiz dünya, bəşəriyyət xəzinəsinə çox dəyərli əsərlər – elm, mədəniyyət
əsərləri veribdir. Bu, bir il, yüz il deyil, bu, min illərlə belədir.
İndi Avropanın ən mötəbər kitabxanalarında, muzeylərində Azərbaycan xalqının şairlərinin, yazıçılarının,
alimlərinin əsərləri vardır. Məsələn, X əsrdə, yəni min il bundan öncə, XI-XII əsrlərlə, XV əsrdə, yəni 700–800
il bundan öncə yazılmış dəyərli əsərlər bu muzeylərdə indi də qorunub saxlanılır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqının ulu dastanı olan «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyini son iki il
içərisində qeyd edirdik. Bəli, Azərbaycan xalqının ən qədim yazılı əsəri «Kitabi-Dədə Qorqud»dur. Bu «KitabiDədə Qorqud» məhz Azərbaycan dilində yazılıbdır. Əlbəttə, vaxt var idi ki, heç bir xalqın yazısı yox idi. Ona
görə də bəzən daşlarda, qayalarda işarələr olunurdu. Amma Azərbaycanda yazılı ədəbiyyatın tarixi 1300 ildir və
bunun da başlanğıcını «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı qoyubdur.
Bu elə bir dastandır, xəzinədir ki, onunla tanış olan, onu oxuyan dərhal dərk edir ki, bəli, bu xalq nə böyük
tarixə malik olan xalqdır. Ancaq «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı da özündən bir neçə yüz il əvvəl olan
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlarının, böyük şəxsiyyətlərinin tarixini yazıbdır. Demək, biz onu götürsək, bu,
1300 il yaşı olan yazılı ədəbiyyatımızın tarixidir. Amma bizim xalqın ondan qabaq da yüz illərlə tarixi var.
Azərbaycan xalqının 2000 il, 3000 il, 4000 il tarixi var.
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Ona görə də harada olursa-olsun, bizi birinci növbədə birləşdirən azərbaycançılıqdır. Biz hamımız
azərbaycanlıyıq. Azərbaycan dünyanın ən qədim diyarlarından biridir. Dünyada insan məskunlaşdığı zaman
Azərbaycan insanların ən qədimdən məskunlaşdığı bir yerdir. Yenə də deyirəm, bizi birləşdirən bizim
azərbaycanlı olmağımızdır, kökümüzdür. Amma bizim bu azərbaycanlı kökümüz min illərə gedib çıxır.
Azərbaycan xalqı islam dinini qəbul edəndən sonra bizim islam dinimiz mənəvi dəyərlərimizdən biri olubdur
və bu din də bizim hamımızı daha da yaxınlaşdırıbdır. Ancaq bizim elə adət-ənənələrimiz var ki, onlar biz hələ
islam dinini qəbul etməmişdən əvvəl var idi.
Yəqin ki, hamınız, məsələn, Novruzu bayram kimi qeyd edirsiniz. Elədirmi? Novruz Azərbaycan xalqının ən
əziz bayramıdır. Məsələn, biz Sovetlər İttifaqında yaşayanda sovet kommunist ideologiyası bütün dinlərə qarşı
idi, bu ideologiya hər bir xalqın tarixi ənənələrini əzmək, dağıtmaq, yaddan çıxarmaq istəyirdi. Nə üçün? Çünki
Sovet İttifaqının siyasəti bundan ibarət idi ki, bütün millətləri birləşdirsin, onları milli köklərindən ayırsın.
Nəhayət, «Yeni insan cəmiyyəti», «sovet xalqı» adı altında belə bir nəzəriyyə ortaya atılmışdı. Məsələn, sən
azərbaycanlısan, gürcüsən, türkmənsən, russan, ukraynalısan, belorussan, tatarsan və sair – Sovetlər İttifaqında
yüzdən çox millət yaşayırdı – dəxli yoxdur, demək, bunlar hamısı get-gedə öz milliliyini unutmalı, hamısı bir millət
olmalı idi. Onların hamısı deməli idi ki, «biz sovet xalqıyıq, nə azərbaycanlıyıq, nə rusuq» və sair – əlbəttə, burada
hegemonluq rusların əlində idi – yeganə dil də rus dili olmalı idi.
Demək, dinimizi əlimizdən almışdılar. Çünki kommunist ideologiyası dinin əleyhinə idi, dini qadağan
etmişdi və ateist siyasəti aparırdı. Dinimizi əlimizdən alanda bizim adət-ənənələrimizin də çoxunu – dinlə bağlı
olduğuna görə – qadağan etmişdilər. Beləliklə, bizi köklərimizdən ayırırdılar. Ancaq mən sizə deyim, biz 70 il
belə bir rejimdə yaşadıq, nə dinimizi, nə dilimizi, nə də adət-ənənələrimizi unutmadıq, hamısını saxladıq.
Biz o hökumət dövründə doğulmuş, yaşamış adamlarıq. Azərbaycanlıların içərisində mən özüm həmin
hökumətin dövründə doğulmuş və bu yaşa gəlib çatmış adamlardan biriyəm. Ancaq mən sovet hökumətinə də
xidmət etmişəm. Bilirsiniz ki, mən sovet hökumətinin, həmin fövqəldövlətin ən yüksək səviyyəsinə çatmış, yəni
o dövlətin üç-dörd başçısından biri olmuşam, Kremldə işləmişəm. Siyasi Büronun üzvü, Sovet İttifaqı Baş
nazirinin birinci müavini olmuşam. Yəni mən yeganə müsəlmanam, azərbaycanlıyam ki, gedib həmin
fövqəldövlətdə yüksək zirvəyə çatmışam. Ancaq məni nə dilimdən, nə dinimdən, nə də adət-ənənəmdən
ayırıblar.
Necə ki, mən gənc olanda anam həmin Novruz bayramını bayram edirdi, plov bişirirdi, yumurta rəngləyirdi,
şəkərbura, yaxud da paxlava bişirirdi, ayrı-ayrı şirnilər gətirib bizi sevindirirdi, eləcə də sonralar ailəmdə bunu
xanımım, qızım edibdir.
Amma bu Novruz bayramının tarixi islam dininin tarixindən xeyli çoxdur. Deyirlər ki, bu bayramın 3000–
4000 illik tarixi vardır. Yəni biz bu qədim adət-ənənəni, bayramı yaşatmışıq, saxlamışıq. Ancaq təbiidir ki,
xristianlar bu bayramı qəbul etməyiblər. Bunu müsəlmanlar qəbul ediblər. Müsəlmanların da hamısında bu
bayram o qədər də geniş qeyd olunmur. Yəni mən bununla nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, xalqımızın
çox dərin kökləri vardır. Bu köklərə həmişə hörmət etmək lazımdır, bu kökləri unutmaq lazım deyildir.
Əgər biz Sovet İttifaqının, sovet hökumətinin tərkibində, təzyiq altında olmuşuqsa, siz də öz ölkənizdən
gedib başqa ölkələrdə yaşamağı arzu etmisiniz, istəmisiniz. Bu ölkələrə təhsil almağa, işləməyə gəlmisiniz.
Bunların heç biri qüsur, günah deyildir. İnsan ancaq öz doğulduğu kənddə, şəhərdə yaşaya bilməz. Dünya
böyükdür. Əlbəttə, dünya inkişaf etdikcə insanlar da öz kəndindən çıxıb başqa bir şəhərdə yaşayırlar. Bu çox
müsbət haldır. Məsələn, mən çox sevinirəm ki, azərbaycanlılar təkcə öz kəndində, şəhərində, torpağında
yaşamırlar. Azərbaycanlılar Amerikada da, Fransada da, İngiltərədə də, Avstriyada da yaşayırlar. Düzdür, bu
ölkədə yaşayan azərbaycanlılar azdırlar. Əgər biz özümüzü başqa millətlərlə müqayisə etsək, bu azdır.
Bizim qonşu olan erməni xalqı var. Biz onlarla 12 ildir ki, qanlı münaqişədəyik. Məsələn, ermənilər
dünyanın hər yerinə səpələniblər. Özü də elə ölkə var ki, orada xeyli erməni yaşayır. Məsələn, Amerikada 1
milyon erməni yaşayır. Doğrudur. Amerikanın 280 milyon əhalisinə görə bu, böyük bir şey deyildir. Ancaq bu
bir milyon erməninin orada gücü var. Çünki onlar çox çalışıblar, bir olublar. Onlar harada yaşayıblarsa, orada öz
kilsələrini qurublar. Onlar öz dillərində məktəblərini yaradıblar, dillərini qoruyublar. Yəni onlar erməniliyini
heç vaxt unutmayıblar. Bu ermənilik onları həmişə birləşdiribdir. Amma eyni zamanda onlar yaşadıqları ölkənin
mühitinə, şəraitinə də uyğunlaşıblar və böyük işlər görüblər, zəngin olublar.
Bilirsiniz ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi vardır. Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinə
iddia edir ki, guya bu, Ermənistan torpağıdır. Bu isə qəti yalandır. Dağlıq Qarabağ qədim Azərbaycan
torpağıdır. Orada bir miqdar ermənilər yaşayıb. Sovet İttifaqı mövcud olan vaxt ermənilər hücum edib, Dağlıq
Qarabağı işğal ediblər. Bundan sonra Azərbaycan ərazisinin təxminən 20 faizi bəzi səbəblərdən Ermənistan
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silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. İşğal edilmiş həmin torpaqlardan bir milyondan çox azərbaycanlı öz
yerindən-yurdundan zorla çıxarılıbdır, indi onlar ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar.
Biz bu məsələlərin həll edilməsi üçün müharibə aparmırıq. Altı ildir ki, müharibə getmir, biz məsələni sülh
yolu ilə həll etmək istəyirik. Amma eyni zamanda, biz bu münaqişəni özümüz həll edə bilmirik, böyük
dövlətlərin vasitəsilə həll etməyə çalışırıq.
Mən, məsələn, Amerikanın prezidenti Bill Klintonla bu barədə bir neçə dəfə danışıq aparmışam. O bizə
kömək etmək istəyir. Amma deyir ki, bilirsiniz nə var, Amerikada bir milyon erməni yaşayır, onlar böyük
kapitala malikdir, həmin ermənilərin çox böyük təsiri var, onlar seçkilərdə bizə səs verir, ona görə də biz
ermənilərlə hesablaşmalıyıq.
Fransada 500 min erməni yaşayır. Fransanın 65 milyon əhalisi var. Ancaq ermənilər orada elə mövqe
tutublar ki, Fransanın hökumətinə təsir edə bilirlər. Fransanın prezidenti Jak Şirak mənim dostumdur. Mən
onunla bu barədə dəfələrlə danışmışam. O deyir ki, ermənilər bizim qədim dostumuzdur, onlar 200–300 ildir
bizimlə birgə yaşayırlar. Amma siz bizimlə yenicə dostlaşmısınız. Biz onları da ata bilmərik, amma sizinlə də
dost olmaq istəyirik.
Yəni demək istəyirəm ki, bizim azərbaycanlıların öz yuvasından çıxaraq gedib ayrı-ayrı ölkələrdə
məskunlaşması, ya biznes, ya elm, yaxud başqa sahələrdə yaxşı iş görməsi və həmin ölkələrdə Azərbaycan
icmalarının yaranması Azərbaycan xalqı üçün çox lazımdır.
Siz burada, Avstriyada yaşayırsınız, iş görürsünüz. Arzu edirəm ki, işiniz daha da yaxşı olsun, daha çox pul
qazanasınız, zəngin olasınız, yaxşı yaşayasınız, ancaq doğma Azərbaycan torpağı ilə həmişə bağlı olasınız və öz
adət-ənənələrinizi heç vaxt unutmayasınız, burada bir olasınız.
Avstriyada məscidləriniz var, onlardan istifadə edin. Amma ola bilər ki, burada məktəblər də açasınız.
Uşaqlarınıza alman dilindən əlavə, Azərbaycan dilini də öyrədin ki, onlar öz doğma dillərini unutmasınlar.
Başqa işlər də görün. Azərbaycanın buradakı səfirliyi bu işləri görəcəkdir. Amma bilin ki, Azərbaycan cəmi
doqquz ildir ki, dövlət müstəqilliyi əldə edibdir, gənc bir dövlətdir. Bu gənc dövləti isə yaralayıblar. Bəzi
ölkələr ermənilərə kömək edib, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının bir qismini işğal ediblər.
Biz müharibəni dayandırmışıq, sülh əldə etmək istəyirik. Bu isə çətin bir problemə çevrilibdir. Amma bilin, biz
bu məsələni həll edəcəyik. Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olunacaqdır, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
bərpa ediləcəkdir və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımız öz yerlərinə qayıdacaqlar,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunacaqdır.
Bilin ki, indi sizin müstəqil dövlətiniz var, Azərbaycan dövlətinin bayrağı var. Bu indiyə qədər heç vaxt
olmayıbdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan 188 ölkədən biri Azərbaycandır. Müstəqil bir dövlət
kimi, müstəqil xalq kimi, bizim hər yerdə səsimiz var.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Avstriyaya rəsmi səfərə gəlib, bu mehmanxananın üstündə ölkəmizin
bayrağı var. Mənim avtomobilimin üzərində Azərbaycanın bayrağı var. Hara gedirəmsə, görürəm ki, orada
Azərbaycanın bayrağı dalğalanır.
İyulun 4-də mən Avstriya Respublikası Federal Prezidentinin Aparatına gəldim, gördüm ki, orada bizim
bayrağımız asılıbdır. Federal kanslerin sarayına, sonra parlamentə getdim, gördüm ki, həmin yerlərdə də
Azərbaycan bayrağı var. Yaxud, Vyana şəhər Meriyasına getdim. Meriyanın çox hündür binası var, onun
üzərində Azərbaycanın çox böyük bir bayrağı dalğalanırdı. Bunları gördükcə mənim ürəyim dağa dönür. Niyə?
Çünki əsrlər boyu öz dövlətçiliyindən, öz müstəqilliyindən məhrum olmuş Azərbaycan xalqı, milləti indi Dünya
Birliyində öz yerini tutub, onun bayrağı var.
İyulun 4-də Avstriyanın federal prezidenti məni qarşılayanda Prezident sarayında hərbi orkestr Azərbaycanın
dövlət himnini çaldı. Mən baxdım ki, Avstriyanın hərbi orkestri Azərbaycanın dövlət himnini çox gözəl çaldı.
Mən sonra federal prezidentə dedim ki, sizin orkestriniz Azərbaycanın dövlət himnini çox gözəl ifa etdi.
Bütün bunlar bizim qısa müddətdə – doqquz ildə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdir. Bu nailiyyətlər get-gedə
artacaq, genişlənəcəkdir. Ona görə də həm Azərbaycanın daxilində xalqımızın birliyi, həm də bütün ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımızın birliyi çox vacibdir.
Hər bir ölkədə yaradılmış Azərbaycan icması bir-biri ilə daha da yaxın, dost olsa, bir-birinə yardım etsə,
necə deyərlər, şad günündə də, kədərli günündə də bir yerdə olsa, xalqımızın ayrı-ayrı ölkələrdəki icmaları daha
da möhkəmlənəcək, inkişaf edəcəkdir.
Bağışlayın ki, indi mənim vaxtım qurtarır. Mən sizinlə çox danışa bilərdim. Amma protokol nümayəndəsi
gəlib dedi ki, mən beş dəqiqədən sonra başqa bir tədbirə getməliyəm. Ona görə də ürəyimdə sizə deyiləsi
sözlərimin çox olmasına baxmayaraq, mən nitqimi bununla tamamlamaq istəyirəm.
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Ancaq qısaca onu deyim ki, Azərbaycan dövləti, prezidenti dünyanın hər bir yerində, ən uzaq güşəsində
yaşayan azərbaycanlı haqqında düşünür, ona qayğı göstərir, hər bir soydaşlarımızın həm yaxşı yaşamasını, həm
də yaxşı təhsil almasını ürəkdən arzulayır.
Burada sizin qaldırdığınız problemlər haqlı problemlərdir. Sizə çoxlu ədəbiyyat çatdırmaq lazımdır. Bəli,
bizim musiqiçilərimiz, incəsənət xadimlərimiz buraya tez-tez gəlməlidirlər. Dediniz ki, müğənni Səkinə
İsmayılova burada olub, Alim Qasımov gəlib Azərbaycanın gözəl muğamlarını burada oxuyubdur. Özü də
burada muğamlarımıza böyük həvəs göstərilibdir. Ancaq Azərbaycanda bizim gözəl müğənnilərimiz var, onlar
Motsartı da, Bethoveni də, Ştrausu da, başqalarını da ifa edirlər. Azərbaycanda 100 ildir klassik opera var. Qərbin bütün klassik operaları ölkəmizdə tamaşaya qoyulubdur.
İndi müstəqil Azərbaycanda yaşayan millətimiz öz milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayaraq, eyni
zamanda, ümumbəşəri dəyərləri, yəni Avropa dəyərlərini, inkişaf etmiş ölkələrin dəyərlərini bir-birinə
birləşdiribdir. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Xalqımız həm öz tarixi kökünə hörmət edir, həm də dünya
mədəniyyəti səviyyəsindədir. Ona görə də biz dünyanın hər bir ölkəsinə gəlib, dövlət başçısı ilə baş-başa
danışıb öz sözümüzü deyirik, fikrimizi ifadə edə bilirik və ölkəmizin mənafelərini qoruya bilirik.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzulayıram. Azərbaycanla əlaqələrinizi saxlayın, daimi edin. Tez-tez
Azərbaycana gəlin. Burada, Avstriyada Azərbaycan icmasını daha da möhkəmləndirin. Sizə cansağlığı, səadət
və hər birinizə uzun ömür arzu edirəm. Sağ olun.*

*
Görüşün sonunda respublikamızın rəhbəri soydaşlarımıza prezidentin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən «Heydər
Əliyev» kitabını bağışladı.
Avstriyada yaşayan azərbaycanlılar prezident Heydər Əliyevə kitablar və hədiyyələr təqdim etdilər.

813

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BMT-nin SƏNAYE İNKİŞAFI TƏŞKİLATININ – YUNİDO-nun BAŞ DİREKTORU
KARLOS MAQARİNOS İLƏ GÖRÜŞDƏKİ SÖHBƏTDƏN
Vyana
5 iyul 2000-ci il
K a r l o s M a q a r i n o s: Hörmətli cənab Prezident! Xoş gəlmisiniz! Sizinlə görüşdən şərəf duyuram.
Səfər proqramınızın çox gərgin olmasına baxmayaraq mənimlə görüşə vaxt ayırdığınıza görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Onu da deməyi özümə borc bilirəm ki, rəhbərlik etdiyim təşkilat Azərbaycanla
əlaqələri daha da sıxlaşdırmağa böyük maraq göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Maqarinos! Səmimi sözlərinizdən məmnun qaldım. Avstriyaya rəsmi səfər
proqramı həqiqətən çox gərgindir. Mən Vyananı ancaq avtomobilin pəncərəsindən görürəm. Amma elə bu da
məndə çox gözəl təəssürat yaradır. Vyana həqiqətən çox gözəl şəhərdir. Bu şəhərdə gözəl memarlıq abidələri,
saraylarda çox gözəl təsviri sənət nümunələri vardır. Bu binanın özü də çox gözəldir.
Dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarından biri olan BMT ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin hazırkı
vəziyyəti məni qane edir. Lakin mən YUNİDO-nun ölkəmizlə daha geniş əlaqələr qurmağa böyük maraq
göstərməsindən çox məmnun qaldım.
Bazar münasibətləri, demokratik inkişaf yolu seçmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasında hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində mühüm işlər görülmüş, islahatların müvəffəqiyyətlə
aparılması nəticəsində əldə olunmuş uğurlar çoxdur. Son illər ölkəmizin iqtisadiyyatının bütün sahələrində, o
cümlədən sənayedə çox müsbət irəliləyişlər baş vermişdir.
Dünyanın bir çox ölkələri ilə Azərbaycan arasında həm neft sahəsində, həm də qeyri-netf sahələrində çox
faydalı əlaqələr qurulur. Zəngin iqtisadi potensialı olan Azərbaycanda bir sıra müəssisələr BMT-nin sənaye
inkişafı təşkilatı ilə yaxşı əlaqələr yaratmaq üçün geniş imkanlara malikdir.
Biz BMT-nin sənaye inkişafı təşkilatınin respublikamızda həyata keçirmək niyyətində olduğu proqramları
geniş müzakirə etməli, Azərbaycanın bir çox iri sənaye müəssisələri ilə YUNİDO arasında qarşılıqlı surətdə
faydalı əlaqələr qurulmasının perspektivləri və hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə fikir
mübadiləsi keçirməliyik.
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VYANA MOTSART ORKESTRİNİN KONSERTİNİ DİNLƏDİKDƏN SONRA ORKESTRİN
YARADICI KOLLEKTİVİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ*
Vyana,
Hofburq kral sarayı
5 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox uğurlu konsertə görə mən opera müğənniləri Marianna Kulikova və Markus
Pelts, dirijor Ernst Ottenzamer və bütün ifaçılara, orkestrin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Əladır. Mən
sizi bütün orkestrlə və bu gözəl müğənnilərlə birlikdə Azərbaycana dəvət edirəm və düşünürəm ki, siz çox
məmnun qalacaqsınız. Mən sizi Azərbaycanda gözləyəcəyəm. Azərbaycanda müsiqini – klassik, simfonik
musiqini, Motsartın, Ştrausun musiqisini çox sevirlər. Ölkəmizə gəlin.
Dirijor E r n s t O t t e n z a m e r respublitkamızın rəhbərinə təşəkkür edərək dedi: Cənab Prezident, çox
sağ olun, Azərbaycana mütləq gələcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müğənni Marianna Kulikova, siz çox gözəl oxudunuz. Mən dirijorunuzla birlikdə
sizi Azərbaycana dəvət edirəm. Siz orada böyük uğur qazanacaqsınız. Əladır, buna görə də mən sizi səmimiqəlbdən Azərbaycana, Bakıya dəvət edirəm. Sağ olun.
M a r i a n n a K u l i k o v a: Çox sağ olun, cənab Prezident.
Motsart orkestrinin xatirə kitabına
yazdığı ürək sözləri:
«Vyana Motsart orkestrinin konserti məni heyran etdi. Gözəl klassik müsiqi əsərləri orkestrin ifasında böyük
təsir etdi. Dirijor, orkestrin bütün ifaçıları, vokal artistləri mahnıları məharətlə ifa etdilər. Mən böyük həzz
aldım. Səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm.
Orkestrə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Orkestri Azərbaycana dəvət edirəm.
Böyük hörmətlə,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
5 iyul 2000-ci il».
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Motsart orkestrinin konsertini mənimlə birlikdə dinlədiyinizə görə, Sizə, Avstriya
Prezidenti Aparatı rəhbərinin müavini Alfons Klosa təşəkkürümü bildirirəm.
Mənim səmimi minnətdarlığımı federal prezident cənab Tomas Klestilə çatdırın. Mən bu səfərimdən çox
razıyam və gözəl hissiyyatlarla Azərbaycana qayıdıram. Hesab edirəm ki, səfər zamanı biz Avstriya–
Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün çox faydalı işlər gördük.
Mənə göstərilən qonaqpərvərliyə, qayğıya, diqqətə görə cənab prezidentə təşəkkürlərimi çatdırmağınızı rica
edirəm. Sizə də xidmətinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.

Konsertdə orkestr və solistlər Motsartın «Fiqaronun toyu» operasından Fiqaronun ariyasını, klarnet üçün
konsertini, «Don Juan» operasından Leporellonun ariyasını, 40-cı simfoniyasını, «Kiçik bir gecə şərqisi»ni,
«Sehrli fleyta» operasından Papaqenonun ariyasını, Papaqeno ilə Papaqenanın duetini və başqa əsərlərini böyük
məharətlə ifa etdilər.
*
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AVSTRİYA JURNALİSTLƏRİ İLƏ MÜSAHİBƏSİ
6 iyul 2000-ci il
Sabahınız xeyir olsun! Mən sizi dinləyirəm. Yəqin ki, siz mənim Avstriyaya səfərim haqqında
təəssüratlarımı öyrənməyə gəlmisiniz.
Deyə bilərəm ki, təəssüratlarım çox yaxşıdır. Avstriyaya ilk rəsmi səfərim uğurlu olubdur. Bu səfərdə
nəzərdə tutduğum məsələlərin hamısı həll edilibdir. Nəzərdə tutulmuş bütün görüşlər keçirilmişdir. Bu görüşlər
çox işgüzar şəraitdə, dostluq, mehribanlıq şəraitində keçmişdir. Burada mənə çox gözəl, səmimi münasibət,
mehribanlıq və qonaqpərvərlik göstərilmişdir. Səfərimdən razıyam.
Mən qeyd etdim ki, bu Avstriyaya ilk səfərimdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
Avstriya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yaranmış və müxtəlif səviyyələrdə inkişaf etmişdir. Nazirlər
səviyyəsində, müxtəlif dövlət orqanları səviyyəsində həm Vyanada, həm də Bakıda görüşlər keçirilmişdir.
İndiyə qədər Avstriya ilə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etmək üçün bir çox müqavilə,
saziş və memorandum imzalanmışdır.
Amma Avstriyaya mənim rəsmi səfərim, təbiidir ki, bizim əlaqələrimizi daha da yüksək səviyyəyə
qaldırdı. Birincisi, federal prezident cənab Klestil ilə çox səmərəli, məzmunlu, ətraflı danışıqlarımız oldu. Biz
bir çox əsas məsələləri müzakirə etdik. Bunların sırasında ikitərəfli Avstriya-Azərbaycan əlaqələri, beynəlxalq
məsələlər və bizim üçün ən əsas məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələləri var idi.
Bilirsiniz ki, bu il Avstriya ATƏT-də sədrlik vəzifəsini həyata keçirir. Buna görə də Vyanada olduğum
zaman bütün görüşlərdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsinə Avstriyanın təkcə ATƏT-in
üzvü və dünyanın nüfuzlu dövləti kimi yox, eyni zamanda bu il ATƏT-də sədrlik edən dövlət kimi yanaşması
baxımından danışıqlar aparırdım.
Biz başqa məsələləri də müzakirə etdik. Mənim digər görüşlərim də oldu. Federal Kansler cənab Şüssel
ilə görüşdüm. Parlamentdə cənab Fişer ilə görüşüm oldu. Vyana meriyasını ziyarət etdim və orada da çox gözəl
görüşlərimiz oldu.
Bilirsiniz ki, sizin ölkənin xarici işlər naziri indi ATƏT-in sədri vəzifəsini həyata keçirir. İyulun 16-17-də
xarici işlər nazirinin bizim bölgəyə səfəri gözlənilir. Burada biz onunla Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
həllinə dair danışıqlar prosesinin mövcud vəziyyəti haqqında geniş müzakirə apardıq.
Bütün görüşlərdə - federal prezidentlə, federal kanslerlə və xarici işlər naziri ilə görüşlərdə mən təkidlə
xahiş etdim ki, Avstriya həm öz dövlət nüfuzundan istifadə edərək, həm də bu il ATƏT-in sədri olmasından
istifadə edərək Ermənistan -Azərbaycan münaqişəsinin həllinə daha artıq səy göstərsin və ən əsası - biz əməli
nəticə əldə edək.
Mən bütün bu danışıqlarda hiss etdim ki, Avstriya dövləti, hökuməti dünya birliyində tutduğu yerinə görə
Azərbaycanın əhəmiyyətini həqiqətən çox qiymətləndirir, Azərbaycanla əməkdaşlığa çox maraq göstərir,
Qafqazda Azərbaycanın coğrafi-strateji, coğrafi-siyasi vəziyyətini də qiymətləndirir və bunu Avstriya ilə
əməkdaşlıq üçün çox əhəmiyyətli amil hesab edirlər. Mən hiss etdim ki, bizim barəmizdə çox yaxşı səmimiyyət
var. Təbiidir ki, biz də və şəxsən mən də buraya ən səmimi hissiyyatlarla gəlmişik.
İqtisadiyyat Palatasında biz bir qrup biznesmenlə görüş keçirdik və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında çox
ətraflı danışıqlar apardıq. Mən onlara Azərbaycanın iqtisadiyyatı haqqında məlumat verdim, onları
Azərbaycanla əməkdaşlığa dəvət etdim. Avstriya biznesmenləri üçün Azərbaycanda sərmayə qoyub yaxşı iş
görmək imkanları olması haqqında məlumat verdim.
Bir də qeyd edirəm, mən buradakı görüşlərimdən çox razıyam. Təbiidir ki, Vyana şəhərində ilk dəfə
olduğuma görə bu barədə də bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Gözəl şəhərdir! Biz Vyananın, Avstriyanın
tarixini yaxşı bilirik. Ancaq kitablardan oxuduğumuz o qədər də dərin təəssürat yaratmır. Ümumiyyətlə, şəhərin
özü, xüsusən tarix-memarlıq, heykəltəraşlıq abidələri, çox əzəmətli saraylar və bu sarayların həm xarici, həm
daxili gözəlliyi, həm də bu saraylarda olan qiymətli rəssamlıq əsərləri çox böyük təəssürat bağışladı.
Avstriya bitərəf ölkədir. O, iqtisadi cəhətdən çox inkişaf etmişdir. Mənə məlumat verdilər ki, Avropa
Birliyindəki dövlətlər içərisində Avstriya öz iqtisadiyyatına görə təxminən beşinci yerdə durur. Əhalinin həyat,
yaşayış səviyyəsi yüksəkdir. Burada keçmişdə olduğu kimi, yüksək mədəniyyət hiss etdik. Motsart orkestrinin
konserti də məni çox heyran etdi.
Bilirsiniz ki, ayın 4-də mənim proqramım çox gərgin idi, bir dəqiqə də boş vaxt yox idi. Həddindən çox
görüşlər, danışıqlar nəzərdə tutulmuşdu. Bəziləri təəccüblənirdilər ki, biz nə üçün belə gərgin proqram tərtib
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etmişik. Amma mən isə istəyirdim ki, mümkün qədər çox iş görüm. Bütün bu gərgin işdən sonra, axşam saat 8də Hofburq sarayındakı konsert salonunda Motsart orkestrinin konserti mənim bütün yorğunluğumu çıxardı.
Çox gözəl konsert idi.
Avstriyanın mədəniyyət sahəsində böyük, tarixi ənənələri var. Bunlar bizə yenə də kitablardan çox
məlumdur. Hətta gərək ki, siz və ya kimsə mənə Bakıda sual vermişdi ki, "Avstriya" deyəndə birinci növbədə
gözümün qarşısına nəyi gətirirəm. Dedim ki, İohann Ştraus! Ancaq Avstriyanın musiqi mədəniyyəti təkcə
İohann Ştrausla bitmir. Motsart, Bethoven, Haydn, Ştraus - atası da, oğlu da...
Sizə bir şey demək istəyirəm. Hörmətli prezident bizə yemək verdiyi zaman süfrə arxasında sərbəst söhbət
edirdik. Onda mən Ştrausun həyatına və musiqisinə həsr olunmuş bir filmi xatırladım. Bu, "Vyana meşəsinin
nağılları" filmidir. Ancaq təəssüflər olsun ki, süfrə arxasında olan sizin adamlardan heç kəsin bu filmdən xəbəri
yox idi. Ola bilər ki, o vaxt gənc olublar və bu filmə fikir verməyiblər.
Bilirsiniz ki, İkinci Dünya müharibəsi zamanı Sovet Ordusu müttəfiqlərin qoşunları ilə birlikdə Vyananı,
Avstriyanı azad etmişdi, buradan bir çox qənimətlər götürmüşdü. Həmin film də bunların içərisində idi.
Xanım Liana Klinql: Mən həmişə elə bilmişəm ki, bu qənimətlərin içərisində saatlar da olmuşdur. Bizdə
belə deyirlər ki, ruslar Avstriyaya gələndən sonra bütün saatları özləri ilə aparmışlar.
Heydər Əliyev: Ola bilər, qənimət çox aparıblar. Bunu nə ediblər, bilmirəm. Ancaq o filmi rus dilinə
çevirib bütün Sovetlər İttifaqında göstərirdilər. Çox gözəl bir filmdir. Mən o zaman, gənc vaxtlarımda
kinoteatrda bu filmə bəlkə də on-on beş dəfə baxmışam. Mən bu filmi xatırladanda gördüm ki, heç kimin xəbəri
yoxdur. Amma bir-iki saatdan sonra mən parlamentə gələndə parlamentin sədri cənab Fişer mənə dedi ki,
ziyafətdən çıxandan sonra əmr verdim ki, bütün arxivləri axtarıb o filmi tapsınlar. O, həmin filmin surətini mənə
təqdim etdi. Düzdür, qutunu açmamışam, onun içərisindəkinin həqiqətən həmin film olub-olmadığını bilmirəm.
Hər halda Bakıda açıb baxacağam, gördüyüm həmin film olmasa, çalışacağam ki, keçmiş Sovetlər İttifaqının
kino arxivlərindən filmi tapıb cənab Fişerə göndərim.
Motsart orkestrinin konsertinin proqramı çox zəngin idi. Dirijor çox məharətlə, idarə edirdi, orkestr çox
gözəl idi. Bizim xoşumuza gələn o idi ki, musiqiçilərin hamısı qədim formada, paltarlarda, parikdə idilər. İki
vokalçı var idi, onlar da çox gözəl oxuyurdular. Ona görə də konsertdən qayıdandan sonra mən elə hiss etdim ki,
sanki o gün heç işləməmişəm.
İkinci gün, dünən mən bütün günü beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərə həsr etdim. Hesab edirəm, Vyananın
dünyada ən böyük rolu bir də ondan ibarətdir ki, burada çox beynəlxalq təşkilatların Avropa mərkəzləri yerləşir.
Mən onların hamısı ilə görüşdüm. Çünki hər bir təşkilatla danışıq aparıb müəyyən məsələləri həll etməyə
ehtiyacımız var. Onlar da bu görüşlərdən razı idilər, mən də razı idim.
Dünən də axşama qədər işlədik. Bir şeyə təəssüf edirəm: heç olmasa on dəqiqə imkanım olmadı ki,
Vyananın küçələrini avtomobilsiz, piyada gəzim, binalara baxım. Gördüklərimin hamısı avtomobilin
pəncərəsindən gördüyümdür. Əlbəttə, saraylarda olduğum zaman onların içərisini gördüm.
Gözəl ölkəniz, gözəl tarixiniz var. Avstriya bu gün də çox inkişaf etmiş ölkədir. Ona görə də xoşbəxt
adamlarsınız. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
S u a l: Cənab prezident, birinci sualım belədir: Sizin fikrinizcə, Azərbaycan Avropa Şurasına nə vaxt
daxil olacaq? İkincisi, Siz mətbuat konfransında dediniz ki, Azərbaycan ümid edir ki, bu ilin sonunadək
Qarabağ probleminin həllində müəyyən irəliləyiş ola bilər. Bununla əlaqədar ölkəmizin xarici işlər naziri
Ferrero- Valdnerin regionunuza səfərindən real olaraq nə gözləyirsiniz?
C a v a b: Mən unutdum, bağışlayın. İyun ayının 28-də Strasburqda Avropa Şurasının Parlament
Assambleyasında Azərbaycanın Ermənistanla birlikdə, eyni vaxtda Avropa Şurasına qəbul edilməsi haqqında
qərar qəbul olunubdur. Parlament Assambleyasındakı Avstriya deputatlarının da hamısı Azərbaycanın qəbul
olunmasına əsas veriblər, bizə yardım ediblər. Mən buna görə təşəkkürümü bildirdim.
Ancaq bir mərhələ də var. O da budur ki, Parlament Assambleyasından sonra Avropa Şurasının Nazirlər
Komitəsi bu məsələyə baxmalıdır. Ola bilər ki, onlar məsələyə bu ay baxsınlar. Hər halda bizə deyiblər ki,
sentyabr ayında Strasburqda, Avropa Şurasında Azərbaycanın bayrağını qaldıracağıq.
İkinci məsələ - Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasıdır. Bilirsiniz ki,
Minsk qrupu 1992-ci ildə yaranıbdır. 1993-cü ildən mən Azərbaycanın prezidentiyəm və o vaxtdan indiyə qədər
müxtəlif səviyyələrdə həddən artıq görüşlər keçirilibdir. Məsələn, onu deyə bilərəm ki, ATƏT-in 1994-cü ildə
Budapeşt zirvə görüşündə, 1996-cı ildə Lissabon zirvə görüşündə və 1999-cu ilin noyabrında İstanbul zirvə
görüşündə bu məsələni ən yüksək səviyyədə müzakirə etmişik.
Biz xatırladıq ki, bütün bu zirvə görüşlərində prezident cənab Klestil də iştirak edib və həmişə
Azərbaycanın mövqelərini dəstəkləyibdir. Ancaq məsələ indiyə qədər həll olunmayıbdır. Bunun da səbəbi
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Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe tutmasıdır. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etdiyinə
görə öz üstünlüyünü hiss edir və bundan sui-istifadə edir. Onlar mümkün olmayan, ATƏT-in qərarlarına,
beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan tələblər irəli sürüblər. Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi statusu
verilməsini istəyirlər. Təbiidir ki, bu, mümkün deyildir. Amma onlar bütün başqa təklifləri, - hansılar ki, ATƏTin zirvə görüşlərində öz əksini tapıb, - qəbul etmirlər.
S u a l: Cənab prezident, Siz Azərbaycanın mühüm coğrafi-strateji mövqeyindən danışdınız. Bildiyiniz
kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan nefti ilə bağlı xüsusi coğrafi-strateji maraqları var. Eyni
zamanda, Rusiya ABŞ-ın regionda həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən güclənəcəyindən qorxur. Sizcə, bu
baxımdan Dağlıq Qarabağ probleminin, eləcə də digər vacib problemlərin həlli ABŞ-la Rusiya arasında razılıq
olmadan mümkündürmü?
C a v a b: Mümkün deyildir.
S u a l: Siz nikbinsinizmi, bununla razılaşmaq mümkündürmü?
C a v a b: Bəli nikbinəm.
S u a l: Nə əsasla?
C a v a b: Çünki dünyada heç bir münaqişə daimi ola bilməz. Hər bir münaqişənin sonu var. Məsələn,
keçən il, nəhayət, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla Azərbaycan prezidenti arasında bir neçə təkbətək
görüş olmuşdur.
Bu görüşlər zamanı hər iki prezident belə fikrə gəlmişdir ki, məsələni həll etmək, çıxış yolu tapmaq üçün
hər iki tərəf kompromislərə getməlidir. Əgər biz bu kompromisləri müəyyənləşdirə, iki prezident arasında
müəyyən bir razılığa gələ bilsək, onda məsələnin həll olunması asanlaşar. Ancaq siz dediyiniz kimi, gərək
böyük dövlətlərin də bu məsələlərə ədalətli münasibəti olsun.
S u a l: Cənab prezident, Siz Avstriyada investisiyalar barədə də danışdınız. Siz inanırsınızmı ki, Dağlıq
Qarabağ problemi mövcud olduqca, Azərbaycana sərmayə gəlməsi mümkündür?
C a v a b: İnanıram, çünki Azərbaycana sərmayələr gəlir. Son beş ildə Azərbaycana 5 milyard dollardan
artıq sərmayə gəlibdir. Biz dünyanın 32 böyük neft şirkəti ilə - bunlar 14 ölkəni təmsil edir - böyük müqavilələr
imzalamışıq. Bu müqavilələrin icra müddəti 30 ildir. Amma hesab edirəm ki, bu müqavilələr XXI əsrin
axırınadək və bəlkə sonra da davam edəcəkdir.
Bizim imzaladığımız bu müqavilələrə görə Azərbaycana 60 milyard dollar investisiya gəlməlidir. Əgər
həmin ölkələr və dünyanın böyük neft şirkətləri arxayın olmasaydılar, təbiidir ki, Azərbaycana gəlməz,
müqavilələri imzalamaz və böyük sərmayə də qoymazdılar.
S u a l: Mən bildiyimə görə, 5 milyard dollar sərmayənin 3 milyard dolları neft sektoruna cəlb
olunmuşdur. Eyni zamanda, Sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, Azərbaycan təkcə neft sektoruna deyil,
qeyri-neft sektoruna da investisiyaların cəlb edilməsinə çalışır. Məsələn, turizm sektoruna və digər sahələrə
investisiya qoyula bilər. Ona görə də soruşmaq istərdim: Ermənistanla Azərbaycan arasında hər hansı sülh sazişi
imzalanmasa, digər sahələrə güclü investisiya axını mümkündürmü?
C a v a b: Siz rəqəmləri dəqiq deyirsiniz: 3 milyard dollar neft sektoruna, 2 milyard dollar da qeyri-neft
sektoruna gəlibdir. Əgər bu qısa müddətdə qeyri-neft sektoruna 2 milyard dollar sərmayə gəlibsə, demək,
bundan sonra da gələcəkdir. Çünki bizim qeyri-neft sektorunda da çox cəlbedici sahələr var. Onlardan biri də
turizmdir, siz bunu çox doğru dediniz.
S u a l: Cənab prezident, mən planlaşdırılan neft kəməri haqqında sual vermək istəyirəm. Çərçivə sazişi
imzalanmışdır. Lakin şübhələr var ki, əgər regionda vəziyyət sabitləşməsə, ABŞ sərmayəçiləri bu kəmərin
çəkilməsinə vəsait ayırmayacaqlar. Siz isə dediniz ki, ola bilsin, bu kəmər üç-dörd il ərzində tikilib istifadəyə
verilsin. Bu o deməkdirmi ki, əgər vəziyyət sabitləşməsə də, üç-dörd ildən sonra neft kəmərindən istifadə etmək
olar.
C a v a b: Bilirsiniz, indi iki neft kəməri işləyir: Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa. Bu, birincisi. İkincisi,
əgər Amerikanın, yaxud da Avropanın neft şirkətləri gəlib sərmayə qoyublarsa, neft yataqlarında iş görür və neft
hasil edirlərsə, indi böyük qaz yataqları da aşkar olunmuşdur, - axı, bunu ixrac etməli, dünya bazarlarına
çıxarmalıdırlar.
Bunun üçün də, təbiidir ki, artıq bizim müqavilə imzaladığımız Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft
kəmərinin inşasına başlanmalıdır. Bilirsiniz ki, biz müqaviləni imzalamışıq və üç dövlətin - Azərbaycanın,
Gürcüstanın və Türkiyənin parlamentləri bunu ratifikasiya ediblər.
Yəni, əgər xarici şirkətlər bunun inşasına başlamasalar, onda nəyə görə neft hasilatını artırmaq üçün geniş
işlər görürlər? Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri dünyada müzakirə mövzusuna çevrilibdir. Ola bilər, bəziləri real
vəziyyəti bilmədiklərinə görə səhv fikirlər irəli sürürlər. Bəziləri isə, sadəcə, bu layihənin əleyhinə olduqlarına
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görə belə fikirlər söyləyirlər.
Amma sizə həqiqəti mən deyirəm, - bu məsələni mən bildiyim qədər heç kəs bilmir.
S u a l: Bu kəmərin inşasına Ermənistanın cəlb olunması mümkündürmü? Çünki iqtisadiyyatı zəif olan
Ermənistan buna cəlb edildiyi halda nə isə qazana bilər.
C a v a b: İndi mümkün deyildir. Biz vaxtilə Ermənistana təklif etmişdik ki, neft kəməri Türkiyənin
ərazisinə oradan keçsin. Biz bunu münaqişənin həll olunması üçün bir vasitə hesab edirik. Amma onlar razı
olmadılar. İndi onlar "oyundankənar" vəziyyətdədirlər.
S u a l: Siz şəxsi həyatınıza əsaslanaraq, Rusiyanın yeni seçilmiş prezidentinin siyasətini necə
qiymətləndirirsiniz? O, özünün bəyan etdiyi kimi, həqiqətən güclü prezident ola biləcək, ya yox? Keçmiş Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsindəki həmkarları bəzi məsələlərdə ona kömək edə bilərlərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, son illər Rusiyada prezident çox zəifləmişdi. Yeltsin, demək olar ki, prezidentlik
etmirdi. Ona görə cəmiyyət ölkəyə layiq prezident istəyirdi. Təbiidir, Rusiya elə bir ölkədir ki, orada insanlar,
əhalinin əksəriyyəti istəyir ki, prezident güclü olsun. Yeltsindən sonra Putin meydana çıxdı və birinci addımları
ölkədə tezliklə onun üçün populyarlıq yaratdı.
J u r n a l i s t: Onun ilk addımları müharibə oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz müharibə deyirsiniz, amma o, belə hesab edir ki, dövlətini möhkəmləndirir.
Buna görə də əhalinin əksəriyyəti onu dəstəklədi. Rusiyanın bu həqiqətini bilmək lazımdır. Bəzən siz Qərbdə
elə hesab edirsiniz ki, hər yerdə belə olmalıdır. Amma hər ölkənin öz xüsusiyyəti, hər xalqın öz mentaliteti var.
J u r n a l i s t: Amma hər yerdə əsgərlər ölür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir, - harada ki, müharibə gedir, əsgərlər ölür. Biz istəyirdikmi Azərbaycanın
əsgərləri ölsünlər? Biz istəyirdikmi Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal olunsun? Biz
istəyirdikmi bir milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın olsun və 7-8 ildir çadırlarda yaşasın? Biz bunu istəmirdik
və bunun günahkarı deyilik. Amma Ermənistan bunu etdi. Ermənistan bu münaqişəni başlayanda Ermənistan
da, Azərbaycan da hələ SSRİ-nin tərkibində idi. Ancaq güclü SSRİ hökuməti və şəxsən Qorbaçov bu
münaqişənin qarşısını almadılar.
SSRİ dağılandan, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra da bu münaqişənin qarşısının
alınması üçün, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi üçün heç bir dövlət bütün beynəlxalq
təşkilatlarda təsirli iş görmədi.
1992-1993-cü illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan torpaqlarının işğal
olunması ilə əlaqədar dörd qətnamə qəbul etdi. Bu qətnamələrdə göstərilirdi ki, Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Amma Ermənistan bunu etmədi,
qətnamələri yerinə yetirmədi.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə bir qərar qəbul olundu. Bu, bizim üçün o qədər də
əlverişli qərar deyildi, ancaq məsələnin sülh yolu ilə həllini müəyyən qədər təmin edirdi. ATƏT-in 54 üzvündən
53-ü bu qərarın lehinə səs verdi, təkcə Ermənistan buna etiraz etdi. Amma bu qərar da kağız üzərində qaldı və
ATƏT heç bir şey etmədi ki, həmin qərar yerinə yetirilsin.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri üç böyük dövlətdir: Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa.
Amma onlar indiyə qədər məsələni həll etmirlər. Nəinki həll etmirlər, hətta Ermənistanı Azərbaycana qarşı
təcavüzkar kimi qiymətləndirmirlər.
Halbuki bu, hərbi təcavüzdür. Yəni silahlı qüvvələr müharibə edib, qonşu dövlətin - Azərbaycanın
torpaqlarını işğal ediblər, işğal olunmuş torpaqlardan bir milyon azərbaycanlını zorla çıxarıblar. Bu, hərbi
təcavüzdür. Hərbi təcavüzün buynuzu olmaz ki! Beynəlxalq hüquq normalarına görə, bu, hərbi təcavüzdür.
Amma ATƏT bunu hərbi təcavüz kimi qiymətləndirmir. Ona görə də ədalət yoxdur.
Azərbaycanda bu qədər qan töküldü, insanlar qırıldı, amma bir dənə böyük dövlət, Avropa dövləti
Azərbaycanın hüquqlarını qorumadı. Yaxud, indi bizim bir milyondan artıq vətəndaşımız çadırlarda ağır
vəziyyətdə yaşayır, onların hüquqları tapdalanıbdır. Bir dövlət demir ki, onların hüquqları tapdalanıbdır.
Mən müharibənin, insanların qırılmasının tərəfdarı deyiləm. Ona görə də altı il bundan öncə, 1994-cü ildə
Ermənistanla atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalamışıq. Amma Azərbaycana qarşı ədalətsizlik də bizi
incitmişdir.
S u a l: Mən Putinlə bağlı suala bir daha qayıtmaq istərdim. Siz uzun müddət Rusiyada işləmisiniz, zəngin
siyasi təcrübəniz var. Ona görə də soruşmaq istərdik: hazırda Rusiya Çeçenistanda apardığı müharibəni
antiterror əməliyyatı kimi qiymətləndirir. Əslində isə bu, müharibədir, orada insanlar həlak olurlar. Sizcə, bunu
müdafiə etmək mümkündürmü?
C a v a b: Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsini müdafiə etmək mümkündürmü?
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Mümkündürmü?
J u r n a l i s t: Bunun mənə dəxli yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yəni dəxli yoxdur? Siz mənə sual verirsiniz. Niyə dünyada ikili standart var?
Siz bir yerə ciddi maraq göstərirsiniz... Mən bunun əleyhinə deyiləm. Mən Çeçenistanda gedən müharibəni
müdafiə etmirəm. Ancaq Avropada və bütün dünyada ikili standartın olmasından narazıyam.
J u r n a l i s t: Mən nə Ermənistanın, nə də Rusiyanın təcavüzünü dəstəkləmirəm, sadəcə, müharibənin
əleyhinəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda mən səninlə razıyam və xahiş edirəm, Ermənistanın təcavüzünə də
Rusiyanın təcavüzü kimi qiymət verəsiniz.
S u a l: Cənab prezident, Siz dediniz ki, həmkarınız Koçaryanla apardığınız danışıqlarda bəzi
kompromislər barədə razılığa gəlmisiniz. Bunları açıqlaya bilərdinizmi?
C a v a b: Yox, indi bunu açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Çünki biz bu kompromisləri gərək tam razılaşdıraq.
Gərək Minsk qrupu ilə başqası ilə razılaşdırıla. Qarşıda hələ çox işlər var.
S u a l: Hazırda ATƏT-də sədrlik edən Avstriya Ermənistanın konstruktiv mövqe tutması üçün nə edə
bilər?
C a v a b: Bunu ATƏT-in sədrindən soruşun.
S u a l: Siz ondan nə gözləyirsiniz?
C a v a b: Mən onunla çox ətraflı danışdım. Sizin xarici işlər naziri çox gözəl bir qadındır. Amma eyni
zamanda ağıllı qadındır. Güman edirəm, o, nəsə edə bilər. Bəzən qadınlar kişilərdən çox iş görə bilirlər.
S u a l: İstərdim Putinlə bağlı suala bir daha qayıdam. Siz inanırsınızmı ki, Putin öz mövqeyini
gücləndirəcək, güclü prezident olacaq və sizin regionda daimi, davamlı sülhə və əmin-amanlığa nail ola
biləcəksiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, bunlar elə suallardır ki, birmənalı cavab vermək olmaz. Soruşursunuz ki, güclü
prezident olacaq, Rusiyanı qaldıracaq, məsələləri həll edəcəkmi? Mən bunları arzu edirəm. Hesab edirəm,
indiyə qədər gördüklərim məndə elə təəssürat yaradıb ki, prezident Putin belə keyfiyyətlərə malikdir. Sizin
suallarınızın cavabını gələcək göstərəcəkdir.
Mənim protokolumdakı vaxt qurtardı. Sizinlə söhbət etmək mənim üçün xoşdur. Görürsünüz ki,
suallarınıza da çox açıq cavab verirəm. Mənimlə söhbətdən razı qaldınızmı?
J u r n a l i s t l ə r: Əlbəttə, çox sağ olun.
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VYANADAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
6 iyul 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, səfərinizin nəticələrindən razısınızmı?
C a v a b: Mən çox razıyam. Hesab edirəm ki, çox uğurlu səfərdir və Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bu səfərlər, yəni prezidentin, dövlət başçısının səfərləri iki məqsəd daşıyır: birincisi, Azərbaycanla səfər edilən
ölkə arasındakı əlaqələri inkişaf etdirmək üçün yeni, əlavə tədbirlər görmək, ikincisi də Azərbaycanı daha
yaxından tanıtmaq, Azərbaycanın həqiqətlərini çatdırmaq. Bunu mən nə üçün xüsusi qeyd edirəm? Təəssüflər
olsun ki, indi Azərbaycan hələ çox ölkələrdə olduğu kimi tanınmır. Bəzən yüksək vəzifəli dövlət adamları da
bunu bilmirlər. Mən bunu dəfələrlə demişəm, məsələn, Azərbaycanın çox əhəmiyyətli coğrafi-strateji vəziyyəti,
zəngin təbii sərvətləri, Azərbaycan dövlətinin neft strategiyası, ölkəmizdə xarici şirkətlərin, sərmayəçilərin
işləməsi – bunların hamısını müxtəlif səviyyələrdə bilirlər.
Ancaq çox yerlərdə rastlaşıram ki, təəssüflər olsun, 12 ildir davam edən Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dövlət başçıları, dövlət adamları, müxtəlif səviyyələrdə olan
təşkilatlar istənilən dərəcədə bilmirlər. Bu münaqişədə Ermənistanın günahkar, təcavüzkar olduğunu,
Azərbaycan torpaqlarının işğal edildiyini, ölkəmizdə bir milyondan artıq qaçqın olduğunu və məsələnin də
məhz Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqe tutduğuna görə indiyə qədər həll edilmədiyini bilmirlər.
Bu bizim üçün əsas məsələdir – hər dəfə mən hansı ölkəyə səfərə gedirəmsə, görürəm ki, bunu ya bilmirlər,
yaxud səthi bilirlər. Danışıqlar apararkən, bunu izah edərkən, xəritələrlə və başqa əyani vasitələrlə göstərərkən,
nümayiş etdirərkən görürsən ki, həqiqətən, fikirləri dəyişir. O mənada yox ki, dərhal hesab edirlər ki, bu
məsələni həll etmək olar, amma onlarda obyektiv təəssürat yaranır.
Bu baxımdan bu səfər çox əhəmiyyətli oldu. Çox görüşlər keçirdim. Mənim səfər proqramım həmişə gərgin
olur. Bu dəfə də çox gərgin idi və hətta bir çox dövlət adamları təəccüb edirdilər ki, nə üçün belə gərgin
proqram tutulubdur, bir-iki gün də vaxt ayırmaq olardı. Ancaq işimiz çoxdur, mən istədim ki, qısa müddətdə bu
işləri görüm.
Bu səfərin bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, Avstriya bir çox beynəlxalq təşkilatların – yəni ATƏT-in,
yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir çox təşkilatlarının Avropa mərkəzidir. Ona görə də mənim səfərimin
ikinci gününün çox hissəsi həm ATƏT-də, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurumlarının oradakı
mərkəzlərində görüşlərə həsr olundu. Bunlar da bizim üçün lazım idi.
Müqavilələr imzalandı – Avstriya ilə Azərbaycan arasında da, bəzi beynəlxalq təşkilatlarla da müəyyən
müqavilələr, protokollar imzalandı. Hər halda, mən çox məmnunam. Bizim üçün çox əhəmiyyətlisi odur ki,
orada beynəlxalq əlaqələr mərkəzi, institutu var – dövlət başçıları gələndə onu dinləmək istəyirlər. Bu dəfə də
belə bir tədbir nəzərdə tutulmuşdu. Mən oraya getdim. Oraya səfirlər, yüksək səviyyəli mətbuat nümayəndələri,
siyasi xadimlər toplaşırlar. Avstriyada həm ayrı-ayrı dövlətlərin bu ölkədəki səfirləri, həm də bir çox ölkələrin
buradakı təşkilatlarda, məsələn, ATƏT-də və sairədə səfirləri var. Ona görə də çox maraqlı auditoriya idi.
Mən orada bir saatdan artıq çıxış etdim, vəziyyəti onlara anlatdım, suallara cavab verdim.
Bu gün səhər Avstriyanın mətbuat nümayəndələri ilə bir saatdan artıq söhbət apardım. Qəzetlər əvvəlcədən
də Azərbaycan haqqında müsbət məqalələr dərc etmişdi – bir müddət öncə onların müxbirləri Azərbaycana
gəlmişdilər, mən onlara müsahibə vermişdim. Biz orada olan zaman da səfərimizi müsbət işıqlandırırdılar.
Qalan şeylərin hamısını siz televiziyada görəcəksiniz, hamısı çəkilibdir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Bakıda görüşərkən onlara öz
iradlarınızı bildirdiniz. ATƏT-in hazırkı sədri ilə Avstriyada görüşünüz zamanı yeni təkliflər oldumu?
C a v a b: ATƏT-in sədri Avstriyanın Xarici İşlər naziridir, yəni Avstriya bu il ATƏT-ə sədrlik edir. Elə bu
baxımdan da mənim Avstriyaya səfərim çox vacib idi. Sədrlik vəzifəsini, adətən, Xarici İşlər naziri həyata
keçirir. Oranın Xarici İşlər naziri gözəl bir xanımdır. O buraya gələcək, onu görəcəksiniz. Onunla çox ətraflı
söhbətim oldu. O, bu ayın 16–17-də bizim bölgədə – 16-da Ermənistanda, 17-də Azərbaycanda olacaqdır.
Təəssüflər olsun ki, o da məsələnin mahiyyətini və bizim apardığımız danışıqların, Köçəryanla mənim
aramda olmuş danışıqların əsas məzmununu o qədər dərindən bilmir. Ona görə də mənim bu görüşüm çox
əhəmiyyətli oldu.
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Ancaq mən ona nə irad tuta bilərəm? Bilirsiniz, ATƏT elə bir təşkilatdır ki, ildə bir ölkə ona sədrlik edir.
Amma onun daimi işçiləri var. Bizim üçün isə daimi təşkilat məsələmizin həlli üçün ATƏT-in yaratdığı Minsk
qrupudur, onun həmsədrləridir.
Keçən il ATƏT-ə sədrlik edən Norveç idi, Vollebek buraya gəlmişdi. Ondan qabaq sədrlik edən Polşa idi.
Bilirsiniz ki, bu il Avstriyadır. Bunların fəaliyyətinin müəyyən əhəmiyyəti var. Amma əsas iş böyük
dövlətlərdən asılıdır, indi Minsk qrupuna sədrlik edən Rusiyadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Fransadan
asılıdır. Hər halda, mən ATƏT-in sədri ilə burada da çox ətraflı söhbət edəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, bu günlərdə ABŞ-ın və Azərbaycanın Müdafiə nazirləri birgə bəyannamə
imzalayıblar. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Yaxşı qiymətləndirirəm. Düzdür, hələ bilmirəm, çünki Müdafiə naziri ilə sabah görüşəcəyəm.
Ancaq hesab edirəm ki, bu, müsbət haldır.
S u a l: Cənab Prezident, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən Yerevanda çıxış edərkən
deyirdilər ki, bizim heç bir ümumi təklifimiz yoxdur, tərəflər kompromisli variantları özləri
tapmalıdırlar. Bəs Avstriyanın Xarici İşlər naziri necə – o, yeni təkliflə gələcək, yoxsa?..
C a v a b: Gələr, görərik.
S u a l: Cənab Prezident, dünən parlamentdə Milli Məclisə seçkilər haqqında qanun üçüncü oxunuşda
qəbul edildi. Bu qanuna Sizin münasibətinizi bilmək istərdik.
C a v a b: O qanunu mən təqdim eləmişəm, bunu bilirsiniz. Amma sonra müraciət etmişdim ki, bəzi
dəyişikliklər olunsun. İndi gedirəm işə, baxım, görüm vəziyyət necədir. Burada ayaqüstü bir şey deyə bilmərəm.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin təkliflər parlament çoxluğu tərəfindən qəbul olunmadı. Siz həmin
qanunu imzalayacaqsınızmı?
C a v a b: Baxım, bəlkə veto qoyacağam.
S u a l: Siz dediniz ki, beynəlxalq təşkilatlarla sənədlər imzalandı. ATƏT-lə hansısa sənəd
imzalandımı?
C a v a b: ATƏT-lə sənəd imzalamağa ehtiyac yox idi.
S u a l: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar gələcək görüşlərinizdə Minsk qrupu
həmsədrlərinin indiyədək verdikləri təkliflər yenidən müzakirə olunacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz, təkliflər o qədər olub ki, bilmirəm hansını deyirsiniz. Çox təkliflər olubdur. İndi burada
dedilər ki, Yerevanda bəyan ediblər ki, təklifləri yoxdur. Ona görə də çox işləmək lazımdır.
S u a l: Bu onu göstərmirmi ki, ATƏT artıq kənara çəkilmək istəyir?
C a v a b: Yox, ATƏT kənara çəkilmir, qətiyyən kənara çəkilmir. Ancaq Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri görüşməyə başlayanda, sadəcə, bir az fasilə verdi ki, bu görüşlər nəticəsində nəsə həll olunsun ki,
onlar bunun icrasında iştirak etsinlər. ATƏT-siz biz heç bir şey edə bilmərik. Biz danışa, hansısa razılığa gələ
bilərik. Əgər razılığa gəlsək, onu sənədləşdirmək, həyata keçirmək çox çətin məsələdir. Siz elə təsəvvür
eləməyin ki, məsələn, hansısa variantla münaqişənin həlli barədə saziş imzalasaq, hər şey qurtarır. Yox! Sonra
bundan da çətin zaman gəlir. Təsadüfi deyil ki, ATƏT-in həmsədrləri burada bəyan etdilər – siz bunu eşitdiniz –
onlar bir-iki həftə öncə Cenevrədə yığışmışdılar, 20-dən artıq beynəlxalq maliyyə mərkəzinin nümayəndələri ilə
danışıqlar aparmışdılar. Prezident Klinton da, prezident Şirak da dəfələrlə bəyan ediblər. Bilirsiniz ki, səfərdən
bir neçə gün öncə prezident Şirakla telefonla danışmışdım. Prezident Şirak mənə dedi ki, ayın 1-dən onlar
Avropa Birliyində sədrlik edəcəklər, sədrlik fəaliyyətindən də, başqa imkanlardan da istifadə edəcəklər. Sülh
əldə olunandan sonra rayonların bərpası və ümumiyyətlə, çox işlərin görülməsi üçün biz onlarsız heç bir şey edə
bilmərik.
Lakin sülh əldə olundu, bəli, torpaqlarımız azad edildi, insanlar qayıtdı – orada nə var, hər şey dağılıbdır.
Torpağa qayıtmaq həqiqətən böyük bir hadisə olacaqdır. Ancaq yəqin ki, oraya qayıdanda ilk vaxtlar çadırları
söküb orada quracaqlar. Çünki ev yox, eşik yox, hər şey dağıdılıbdır – yollar, kommunikasiyalar dağılıbdır.
Biz bunları beynəlxalq birliklə bir yerdə bərpa edə bilərik. Ona görə xeyli vaxt bundan sonra da ATƏT-in
rolu qalacaqdır. Məsələn, əgər münaqişə bu il həll edilsə, biz bir neçə il buna möhtac olacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, ümumiyyətlə, Ermənistan tərəfinin imkanlarını, onun indiki vəziyyətini necə
qiymətləndirirsiniz? Oskanyan da ATƏT-in həmsədrlərini məzəmmət edib ki, regiona gec-gec gəlirlər.
Digər tərəfdən də, Keri Kavano çıxışında demişdir ki, istər Ermənistan, istərsə də Azərbaycan prezidentlərinin səyləri onların sülhə nail olmağa cəhd göstərdiklərini bildirir.
C a v a b: Sən özün öz sualına cavab verdin.
S u a l: Cənab Prezident, parlamentə seçkilər haqqında qanun qəbul olunduqdan sonra müxalifət
bildirdi ki, seçkiləri boykot edəcəkdir. Onlar bildirirlər ki, ümid yalnız prezidentədir. Prezident bu
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qanuna baxacaqmı? Sizin fəaliyyətiniz dövründə ilk dəfədir ki, parlament prezidentin təklifindən imtina
etmişdir. Siz qərarınızda israrlı olacaqsınızmı?
C a v a b: Mən sizə dedim ki, hələ heç bir şey bilmirəm. İşə gedim, baxaram. Əgər mənim təklifimi qəbul
etməyiblərsə, əlbəttə ki, bu mənim üçün bir az yaxşı hal deyildir. Bir də əgər nəzərə alsaq ki, hamınız – o
cümlədən müxalifət də – öyrənmisiniz ki, Milli Məclis Heydər Əliyevin dediyinin hamısını təsdiq edir, indi
görürsünüz, Milli Məclis özündə cəsarət tapıb mənim təkliflərimin bəzisini qəbul etməyibdir. Bu elə məsələdir
ki, mən sizə heç bir şey deyə bilmərəm. Mən Milli Məclislə görüşəcəyəm, vəziyyəti öyrənəcəyəm. Bundan
sonra öz qərarımı qəbul edəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında qanunu imzaladınız. YAP-ın üzvü
olan deputatlardan bəziləri toplantı keçirib bildiriblər ki, MSK haqqında qanuna yenidən baxılmalıdır,
çünki orada boşluqlar var və müxalifət bundan istifadə edə bilər.
C a v a b: Qızım, bu demokratiyadır. Demokratiyanı təkcə müxalifətdə olan deputatlar ifadə etməlidirlər?
Demokratiyanı hamı ifadə etməlidir. YAP-çılar bəzən mənim əleyhimə də sözlər danışırlar. Mən heç vaxt
bundan incimirəm. Bu onların öz fikridir. Xüsusən YAP-dan olan deputatlar bəzən qəzetdə elə şey yazırlar ki,
baxıram, heç müxalifətdə olan adam belə şey yazmır. Amma mən bundan narazı olsam, yaxud da irad tutsam
düzgün olmaz. Gərək yavaş-yavaş hamımız – YAP-çılar da, müxalifət də, siz də, biz də demokratiyaya öyrənək.
Sağ olun.

823

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ƏRƏB ÖLKƏLƏRİ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
7 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Hörmətli Şeyxülislam sizinlə yaxın əlaqədədir və mən bilirəm ki, burada görüşlər keçirmisiniz. Mədəniyyət,
ədəbiyyat sahəsində bəzi görüşləriniz olubdur.
Mənə verilən məlumata görə, siz çox işlərlə məşğulsunuz, xeyriyyəçilik işləri görürsünüz. Bu çox gözəldir.
Azərbaycana gəlməyinizdən də mən çox məmnunam. Bilirsiniz ki, mən ölkədə yox idim, Avstriyaya getmişdim,
dünən axşam dönmüşəm. Mən ölkədə olmayanda da işlər çox tökülür qalır. Hörmətli Şeyxülislam xahiş etdi ki,
sizinlə görüşüm. Proqramın çox çətin olmasına baxmayaraq, mən də sizinlə görüşməyə vaxt tapmışam.
Buyurun, sizi dinləyirəm.
Ə b d ə l - Ə z i z S ə u d ə l - B a b t e y n (Küveytdən gəlmiş məşhur xeyriyyəçi və iş adamı şeyx):
Qiymətli vaxtınızdan bizə ayırdığınız üçün mən öz adımdan və həmkarlarım, qardaşlarım, dostlarım adından
Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizinlə birlikdə olmaqdan özümüzü xoşbəxt sayırıq. Mənim üçün şərəfdir ki,
ölkəmizin başçısı, əlahəzrət şeyx Cabir əl-Əhmədin salamını sizə yetirim. Ümumiyyətlə isə, bütövlükdə ərəb
xalqının salamlarını sizə yetirirəm.
Eyni zamanda xüsusi olaraq Küveyt xalqının salamlarını sizə yetirirəm. Azərbaycan xalqının Ermənistan
tərəfindən təcavüzə məruz qaldığı dövrdə keçirdiyi hissləri Küveyt xalqı da təcavüzlə qarşılaşarkən keçirmişdir.
Biz hər dəfə Azərbaycana səfər edərkən qəlbimizdəki məhəbbətiniz daha da artır. Xüsusilə, ölkənizdə bu cür
irəliləyişi hər dəfə görəndə özümüzü daha xoşbəxt hesab edirik.
Şəxsən mən bir neçə dəfə sizin ölkənizə gəlmişəm və buraya sərmayə qoymaq fikrim olubdur. Körfəz
ölkələrində də belə fikirdə olanlar az deyildir. Təbii ki, sərmayə qoymaq üçün sərmayədarlar ölkədə sabitlik
olmasını istəyirlər. Biz bunun şahidiyik ki, ölkənizdə sabitlik vardır və buraya sərmayə qoymaq fikrimizi sizə
bildiririk.
Eyni zamanda biz əl-Əzhər Universitetində təhsil alan tələbələrə yardım fondu yaratmışıq. Həmin
universitetdə azərbaycanlı tələbələrin böyük bir qrupu da təhsil alır. Arzu edirik ki, həmin tələbələr buraya
qayıdandan sonra öz ölkələrinə xidmət göstərmək üçün, ölkələrinin tərəqqisi üçün əllərindən gələni etsinlər.
Biz Sizin müdrik rəhbərliyiniz sayəsində Azərbaycana daim inkişaf və tərəqqi arzulayırıq. İcazə verin,
fürsətdən istifadə edərək, möhtərəm şeyx həzrətlərinə təşəkkürümü bildirim. O bizim rahatlığımız, səfərimizin
yaxşı keçməsi üçün əlindən gələni edir. Buna görə də biz qəlbən onu Küveytin və yaxud ərəblərin
Azərbaycandakı səfiri kimi qəbul edirik.
İndi isə icazə verin, həmkarlarımı Sizə təqdim edim.
Biz Sizi Küveytdə böyük səbirsizliklə gözləyirik. Bir il–il yarım bundan əvvəl Siz vəd etmişdiniz. Ona görə
də biz bu səfərin həyata keçirilməsini böyük səbirsizliklə gözləyirik. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm ki, nümayəndə heyətinizin üzvlərini mənə təqdim
etdiniz. Çox mötəbər nümayəndə heyətiniz var. Mən çox məmnunam ki, siz hamınız Azərbaycana gəlmisiniz,
ölkəmizlə tanış olursunuz. Hiss etdim ki, Azərbaycanda ilk dəfə deyilsiniz. Qeyd etdiniz ki, Azərbaycandakı bu
inkişafı, sabitliyi görürsünüz və buna görə də Azərbaycana sərmayə qoymaq fikrindəsiniz.
Mən bunu dəstəkləyirəm. Sizi əmin edə bilərəm ki, indi Azərbaycanda xarici sərmayəçilərin fəaliyyət
göstərməsi üçün həqiqətən, çox gözəl imkanlar yaranıbdır. Birincisi, sizin qeyd etdiyiniz kimi, ölkədə sabitlik
var və artıq dönməzdir. Yəni bu sabitlik həmişə olacaqdır. Hər bir sərmayəçi üçün sabitlik xüsusi rol oynayır.
İkincisi, xarici sərmayəçilərin işini təmin etmək üçün bizim çox əlverişli qanunlarımız var. Bunlar həm xarici
sərmayəçilərə sərmayə qoymaq imkanları yaradır, həm də sərmayəçilərin hüquqlarını qoruyur. Yol sizin üçün
açıqdır. İndi hər şey sizdən asılıdır. Buyurun, gəlin, sərmayə qoyun və öz sərmayənizdən faydanızı götürün.
Təbiidir ki, gördüyünüz işlər yaşayacaqdır. Mən bilirəm, siz çox yerlərdə məktəblər, xəstəxanalar,
universitetlər tikmisiniz. Bunlar da çox əhəmiyyətlidir.
Qeyd etdiniz ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü siz daha da yaxşı hiss edə bilirsiniz, çünki vaxtilə
özünüz belə bir təcavüzə məruz qalmışdınız. Mən o günləri xatırlayıram. Doğrudan da, İraq tərəfindən sizin
ölkəyə qarşı hərbi təcavüz edilmişdi və bu, ölkənizə çox zərərlər gətirmişdi. Amma tezliklə sizə yardım etdilər

824

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

və bunun nəticəsində də təcavüzdən tezliklə xilas oldunuz. Təcavüzkarı da cəzalandırdılar, indi də öz cəzasını
çəkir.
Ancaq Azərbaycana edilən təcavüzün qarşısını heç kəs almayıbdır. Bəzi ölkələr isə təcavüzkara –
Ermənistana kömək göstəriblər və indi də kömək edirlər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarının 2– faizi işğal
olunubdur. Bir milyondan artıq azərbaycanlı – müsəlman öz yerindən-yurdundan çıxarılıb və çox illərdir ki,
çadırlarda yaşayırlar.
Bizim yardıma ehtiyacımız var. Əgər siz xeyriyyəçilik işinizdə yerindən-yurdundan didərgin düşmüş həmin
qaçqınları nəzərə alsanız, çox xeyirxah iş görmüş olarsınız. Bu, Allaha da çox xoş gedər. Rica edirəm, bu barədə
bir az düşünün.
Qahirədə oxuyan azərbaycanlı tələbələrə yardımınıza, qayğınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Güman edirəm
ki, sizin Azərbaycana daha çox yardım etməyə imkanlarınız vardır.
Ölkənizin əmirinin, dostumun mənə göndərdiyi salamlara görə təşəkkür edirəm. Hörmətli dostum əmir Cabir
əs-Sabahın dəvətini mən çoxdan almışam, ürəyim çox istəyir ki, Küveytə gedim. Birincisi, sizin ölkəni
görməmişəm, ikincisi də, qardaşlarımla görüşmək istərdim. Bu dəvəti mütləq həyata keçirəcəyəm. Amma indi
yəqin ki, sizdə havalar bizdə olduğundan da istidir.
Ə b d əl - Ə z i z S ə d ə l - B a b t e y n: Bizdə havanın istiliyi 50 dərəcədən yuxarıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ola bilər ki, indi əmir də ölkədə yoxdur, sərin yerlərə gedibdir.
Ə b d ə l - Ə z i z S ə d ə l - B a b t e y n: O ölkədədir. Çoxları gedib, təkcə əmir ölkədədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüzmü, mən sizin xasiyyətinizi bilirəm. Mən bu dəvəti mütləq həyata
keçirəcəyəm. Xahiş edirəm mənim salamlarımı, hörmət və ehtiramımı əziz dostum əmir Cabir əs-Sabaha
çatdırasınız. Mən sizin ölkənizlə dostluğu Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli hesab edirəm.
Oktyabr ayında Qətərdə İslam Konfransı Təşkilatının zirvə görüşü olacaqdır. Əgər sizin əmir orada olsa,
onunla görüşərik və mənim səfərim üçün yaxşı bir vaxt müəyyən edərik. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Ə b d ə l - Ə z i z S ə d ə l - B a b t e y n: İcazə versəydiniz bir söz deyərdim. Keçən il Sizə vəd etmişdik
ki, qaçqın düşərgəsində məktəb tikib istifadəyə verəcəyik. Biz o vədimizə əməl etmişik. Bu gün Sizinlə
görüşdüyüm üçün başqa bir iş görməyi, yerinə yetirməyi vəd edirəm. Biz bilirik ki, Siz dünən Avstriyadan
vətəninizə gec qayıtmısınız və vaxtınız məhduddur. Mənim Sizdən bir xahişim var. Təbiidir ki, biz Sizin
vaxtınızın az olduğunu bilirik və bunu qiymətləndiririk. Təşəkkür edirik ki, bu gün bizim üçün vaxt tapdınız.
Bizim bu axşam bir ziyafətimiz vardır. Əgər imkanınız olarsa, vaxt tapıb gəlsəniz biz Sizin iştirakınızdan şad
olarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
A d i l A b d u l l a ə l - F ə l ə h (Beynəlxalq Asiya Müsəlmanları Komitəsi İdarə Heyətinin sədri): Zatialiləri cənab prezidentin vaxtının az olmasına baxmayaraq bizim üçün bu şəraiti yaratdığına və bizə bu şərəfi
göstərdiyinə görə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Bu gün şeyx Əbd əl-Əziz əl-Babteynə göstərilən diqqət
və qayğı, onun mükafatlandırılması, ona elmi dərəcə verilməsi eyni zamanda bütün Küveyt xalqına olan
hörmətin, diqqətin bir təzahürüdür, ölkələrimiz arasında dostluğun, qarşılıqlı ehtiramın daha da möhkəmləndirilməsinə həm bu gün, həm də gələcək üçün möhkəm zəmindir.
Mən sizinlə bu görüşümüzdən istifadə edərək, Asiya Müsəlmanları Komitəsi haqqında çox müxtəsər, qısa bir
şey demək istəyirəm. Asiya Müsəlmanları Komitəsi Azərbaycanda 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu komitə,
hesab edin ki, həm də sizin komitənizdir. Onun fəaliyyəti bir çox sahələri – xeyriyyə, mədəni, din və bir sıra
başqa sahələri əhatə edir. Azərbaycan onun fəaliyyətində, məcazi mənada desək, «şir payı» – çox böyük bir pay
götürübdir. Bu vaxta qədər də mən çox düşünürəm – bunun səbəbi nədir ki, komitənin fəaliyyətinin böyük bir
hissəsi Azərbaycana verilibdir?
Mən elə düşünürəm ki, bu, Azərbaycana olan sevgi-məhəbbətdir. Mən hesab edirəm ki, cənab Şeyxülislam
Hacı Allahşükür Paşazadənin səyinin nəticəsidir ki, komitənin burada xeyriyyə işləri uğurla həyata keçirilir.
Gördüyümüz işlərdən biri 1993-cü ildə Sizin həyatınıza və fəaliyyətinizə həsr edilmiş kitabın ərəb dilinə
tərcümə olunub ərəb ailələri arasında yaymağımız oldu. Azərbaycanın Qahirədəki səfiri İsrafil Vəkilovun
köməyi ilə, onunla əməkdaşlıq şəraitində biz bunu həyata keçirə bildik. Bu gün də biz Küveyt dövlətinin əmiri
şeyx Cabir əs-Sabahın həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş kitabın Azərbaycan dilinə tərcüməsinin yayılmasına
nail olduq.
Zati-aliləri, biz Azərbaycanda gördüyümüz nailiyyətlərə görə Sizi təbrik edirik. İcazə verin, Sizin
müdrikliyiniz, rəhbərliyiniz sayəsində Azərbaycanın ən gərgin, ən çətin mərhələlərini keçə bildiyinizə görə Sizə
öz heyranlığımı bildirim. Mən Sizin çıxışlarınızı, nitqlərinizi izləyirəm və islam hüququnun, islam əxlaqının bu
ölkədə geniş yayılması üçün Sizin göstərdiyiniz səyləri yüksək qiymətləndirirəm. Asiya Müsəlmanları
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Komitəsinin 1993-cü ildən başlanmış fəaliyyəti xüsusilə qaçqınlara həsr olunmuş konfransdan sonra daha geniş
inkişaf etmişdir. Yəni o konfransdan sonra bizim ölkələrdə qaçqınların məsələləri ilə məşğul olan bütün
təşkilatların fəaliyyətinin məqsədyönlü şəkildə istiqamətləndirilməsinə nail ola bilmişik. Biz qaçqınların
problemləri ilə, demək olar ki, gündəlik məşğul oluruq. Mən hər gün komitənin nümayəndəlikləri ilə əlaqə
saxlayıram və onlardan kifayət qədər məlumat alıram. Öyrənirəm ki, qaçqınlara hansı yardımlar göstərilib,
vəziyyət necədir.
Qaçqınlarla bağlı bizim bəzi təkliflərimiz, fikirlərimiz vardır. Bu təklifləri Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənova təqdim etmişik. Biz Sizdən icazə istəyirik ki, qaçqınların işləri ilə, onların
problemləri ilə daha məqsədyönlü, daha faydalı, səmərəli məşğul olmaq üçün xüsusi bir komissiya
yaradılmasına razılıq verəsiniz.
Asiya Müsəlmanları Komitəsi öz xeyriyyəçilik fəaliyyətini daha da artıraraq digər sahələrə də keçməyə
başlamışdır. Bu komitə Azərbaycanla Küveyt arasında bir vasitəçi, bağlayıcı təşkilat rolunu oynayır. Biz
Azərbaycana etdiyimiz hər səfər zamanı ən önəmli adamlarımızı, şəxsiyyətlərimizi buraya gətiririk ki, bu işlərdə
bizə yardımçı olsunlar. Biz istərdik elə bir müəssisə yaradaq ki, orada iki yüz, üç yüz, bəlkə də min nəfər işləyə
bilsin. Bu, min nəfərin vəziyyətinin yüngülləşdirilməsinə kömək edər. Mən onu demək istəyirəm ki, bizim tacirlərimizin, iş adamlarımızın Azərbaycanda işləmək üçün olduqca böyük istəkləri vardır. İnşallah, Sizin diqqətiniz
və qayğınız sayəsində onlar burada əllərindən gələni etməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Tacirlərdən, iş
adamlarından başqa, burada yazıçılar, ədiblər vardır ki, onların Azərbaycan haqqında yazıları ilə minlərlə, on
minlərlə oxucu tanış olur.
Zati-aliləri cənab Prezident, eyni zamanda Sizə məlumat verirəm ki, biz Azərbaycan – Küveyt Dostluq
Cəmiyyətinin yaradılmasını bitirmək üzrəyik. Küveyt tərəfindən bu cəmiyyətə tanınmış xeyriyyəçi, iş adamı
şeyx Əbd əl-Əziz Səud əl-Babteyn başçılıq edir.
Bu fürsəti bizə verdiyinizə, öz fikirlərimizi Sizə çatdırmağa imkan yaratdığınıza görə Sizə bir daha
minnətdarlığımızı bildiririk.
Mən öz adımdan və dostlarım adından Sizə təşəkkürümü yetirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Asiya Komitəsinin Azərbaycanla əlaqədar gördüyü işlərə görə sizə təşəkkür edirəm.
Asiya Komitəsinin Bakıda keçirdiyi konfrans mənim xatirimdədir. Yəqin siz də xatırlayırsınız ki, mən o
konfransda iştirak etmişəm və nitq söyləmişəm. Ona görə də sizin verdiyiniz məlumatlar məni sevindirir ki, o
konfransdan sonra iş güclənibdir. Küveyt–Azərbaycan Dostluq və Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin yaradılması təklifini də mən dəstəkləyirəm və cənab Əbd əl-Əziz Səud əl-Babteynin bu işə rəhbərlik etməsi, təbiidir ki, bu
cəmiyyətin fəaliyyətinin çox güclü olmasını təmin edəcəkdir. Azərbaycan tərəfdən bu cəmiyyətə rəhbərlik edəcək şəxsi biz təyin edərik.
Hamınızı Azərbaycanda qaçqın vəziyyətində yaşayan insanlara yardımınızı əsirgəməməyə bir daha
çağırıram. Yardımınızı əsirgəməyin, hətta artırmağa çalışın.
Təşəkkür edirəm. Mənim salamlarımı Küveyt xalqına, Küveyt əmiri şeyx Cabir əl-Əhmədə çatdırın. Sağ
olun.
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DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCAN, GÜRCÜSTAN VƏ ERMƏNİSTAN ÜZRƏ
DİREKTORU CUDİ O'KONNORU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
8 iyul 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Biz Dünya Bankı ilə əlaqələrimizi çox əhəmiyyətli
hesab edirik. Əməkdaşlığımız da Azərbaycan üçün çox faydalıdır. Təbiidir ki, biz bu əməkdaşlığı bundan sonra
da davam etdirəcəyik. Ona görə də mən sizin səfərinizi bir daha əhəmiyyətli hesab edirəm.
Baş nazir mənə məlumat verdi ki, siz bir neçə dəfə nazirlərlə və başqaları ilə görüşmüsünüz. Bu, çox
yaxşıdır. Sizə aid məsələlərin hamısını müzakirə etmisiniz. Yəqin ki, mənə qısa məlumat verə bilərsiniz.
C u d i O' K o n n o r: Bəli, mən Sizə məlumat verə bilərəm. Cənab prezident, hər şeydən öncə, icazə
verin, Dünya Bankının prezidenti cənab Vulfensonun salamlarını və xoş arzularını Sizə yetirim və Azərbaycanı
yenidən ziyarət etməyimdən məmnunluq duyduğumu bildirim. Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasındakı əlaqələri
və əməkdaşlığı genişləndirməyin mühümlüyü barədə Sizin söylədiyiniz fikirlər, şübhəsiz ki, bizim üçün çox xoş
və sevindirici xəbərdir. Həm Dünya Bankının üzvü kimi, həm də bu Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatının
sahiblərindən biri kimi Azərbaycanın Dünya Bankının nəzarətində və imkanlarında olan ən yaxşı ekspertizadan,
məsləhətlərdən, tövsiyələrdən faydalanmaq hüququ vardır. Azərbaycan buna layiqdir.
Əməkdaşlığımıza dair məsələlərin müzakirəsinə başlamazdan əvvəl mən Dünya Bankı adından Sizi
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması münasibətilə təbrik etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
C u d i O' K o n n o r: Mən hesab edirəm ki, bu, Azərbaycanın əhəmiyyətli coğrafi mövqeyinin bir daha
təsdiq olunmasının əlamətidir. Azərbaycan Şərq ilə Qərb arasında yerləşən əhəmiyyətli ölkədir.
Mən fürsətdən istifadə edib Sizi bir də ona görə təbrik etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda məşhur "Piç"
Beynəlxalq Kreditlərin Dərəcələrini Müəyyənləşdirmə Agentliyi Azərbaycana "B üstəgəl" qiyməti veribdir. Bu,
Rusiya da daxil olmaqla MDB dövlətləri arasında ən yüksək göstəricidir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan
iqtisadi göstəricilərinə görə kredit almağa layiq ölkə kimi digərlərindən öndədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən bunu heç bilmirdim. Çox yaxşı xəbərdir.
C u d i O' K o n n o r: Mən də hesab edirəm ki, bu, çox yaxşı xəbərdir. Bu, bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycanda aparılan makroiqtisadi islahatlara, valyuta məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi, pul-kredit siyasəti
ilə bağlı həyata keçirilən islahatlara çox yaxşı qiymət verilir. Bunun ən böyük əhəmiyyəti həm də ondan
ibarətdir ki, kredit almaq qiymətinin dərəcəsinin Sizə verilməsi beynəlxalq biznesmenlərə maliyyə qurumlarına,
xarici ölkələrin investorlarına Azərbaycanda sərmayə qoymağa yaxşı işarədir və məsləhətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Bu, bizim nailiyyətimizdir, yoxsa sizinlə birlikdə apardığımız siyasətin
nailiyyətidir?
C u d i O' K o n n o r: Tamamilə doğru buyurdunuz. Beynəlxalq Kredit Dərəcələrini Müəyyənləşdirən
"Piç" Agentliyinin hesabatında da yazılıbdır ki, Azərbaycanın bütün göstəricilərə nail olmasında yüksək qiymət
əsasən Sizə düşür. Eyni zamanda, Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrinə riayət
edilməsi məsələsi də qeyd olunur. Xoşbəxtlikdənmi və ya təsadüfənmi, bizim də adımızı çəkirlər və mən də o
baxımdan həm özümün, həm də məndən əvvəl bu vəzifədə çalışmış adamların xidmətlərinin burada qeyd
olunduğunu bildirirəm və bu qiyməti qəbul etdiyimi təsdiqləyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi təbrik edirəm.
C u d i O' K o n n o r: Sağ olun. Son bir neçə ayda Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlər
gözlənildiyindən çox olubdur. Məhz buna görə gələcəkdə neftdən belə gözlənilməz, olduqca çoxlu miqdarda
gəlirlərin əldə edilməsi nəticəsində yarana biləcək narahatlıqlar da bu hesabatda qeyd edilibdir. Mən əminəm ki,
həm Siz, həm də Sizin həmkarlarınız gələcəkdə belə təhlükələrin qarşısının alınması barədə də düşünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəzərə gətirərsiniz, nəzərləyərsiniz. Çünki indi neftin qiyməti artıbdır. Biz
istəyirik ki, həmişə belə olsun. Amma bəzi ölkələr istəmirlər ki, neftin qiyməti bu qədər yüksək olsun. O ki
qaldı narahatçılığa, narahat olmayın. Biz öz məsuliyyətimizi yaxşı dərk edirik. Hər halda, onu deyim ki, neftdən
əldə olunan həmin gəlirlərin heç bir senti də xərclənməyibdir.
C u d i O' K o n n o r: Son olaraq, onu da demək istəyirəm ki, axır vaxtlar Sizinlə ermənistanlı
həmkarınız prezident Koçaryan arasında birbaşa təmaslar bizə ruh verir. Bunu deməyi mən özümə borc bilirəm.
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Ümid edirik ki, uzun müddətdən bəri davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi
mümkün olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çalışarıq həll edilsin.
C u d i O' K o n n o r: Sizə onu da bildirmək istəyirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin dəvəti,
təşəbbüsü ilə beynəlxalq maliyyə qurumlarının, Dünya Bankının, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının,
BMT-nin və digər təşkilatların iştirakı ilə Cenevrədə donorların görüşü keçirilmişdir. Bu görüşdə əsas məqsəd
münaqişə həll edildikdən sonra işğaldan azad olunacaq zonalardakı dağıntıların aradan qaldırılmasına, yenidən
qurulmasına və əhalinin məskunlaşmasına bizim töhfəmizi verməkdən ibarət olmuşdu.
Sizə bildirmək istəyirəm ki, Dünya Bankı bu proseslərdə yaxından iştirak edir. Biz Azərbaycan və
Ermənistan hökumətlərindən, həmçinin Minsk qrupunun həmsədrlərindən dəvət gözləyirik ki, gələcəkdə bu
bölgədə həyata keçiriləcək yenidənqurma və bərpa işlərinin qiymətləndirilməsi üçün, hansı ehtiyacların
olduğunu müəyyənləşdirmək üçün buraya bir missiya göndərək. Ümidvarıq ki, bu işdə biz də yaxından iştirak
edəcəyik.
Cənab prezident, mənim burada olmağımın bir inzibati səbəbi də vardır. Mən burada Sizinlə, Sizin
hökumətin üzvləri ilə görüşlər keçirərkən təəssüfdoğurucu bir məqamı da bölüşürəm. Bu da ondan ibarətdir ki,
Dünya Bankının son üç ildə Azərbaycanda təmsilçisi olmuş Tevfiq Yaprak - o, əvvəllər Beynəlxalq Valyuta
Fondunun ölkənizdə təmsilçisi olmuşdur - Azərbaycandakı fəaliyyətini artıq başa çatdırır. Bazar ertəsi o,
ölkənizi tərk edəcəkdir. Bundan sonra Dünya Bankının Gürcüstandakı daimi nümayəndəsi kimi çalışacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də çox təəssüf edirəm. Tevfiq Yaprakın burada işlədiyi beş il müddətində
göstərdiyi xidmətlərə görə ona təşəkkür edirəm.
Onun getməyi sizdən asılıdır. Bizdən asılı olsaydı, onu burada saxlayardıq. Bir halda ki, siz belə qərar
qəbul etmisiniz, biz sadəcə olaraq, buna tabe olmalıyıq. Bir məsələ də vardır - bilmirəm, Gürcüstanla
əməkdaşlığınıza siz necə baxırsınız. Hər halda Tevfiq Yaprak beş il ərzində burada yaxşı təcrübə toplayıbdır.
Güman edirəm ki, siz onu Gürcüstana göndərirsiniz ki, burada topladığı təcrübəni orada tətbiq etsin.
Gürcüstanla Azərbaycan çox dost ölkələrdir. Bəzən belə də olur: dost özündən kəsib dostuna verir. Biz də buna
belə qiymət veririk.
C u d i O' K o n n o r: Cənab prezident, çox sağ olun.
T e v f i q Y a p r a k: Cənab prezident, icazə verin, mən Sizə öz minnətdarlığımı bildirim. Son beş il
mənim bir maliyyəçi kimi peşəkar fəaliyyətimdə ən xoşbəxt illərdir. Bu dövrdə mənə göstərdiyiniz iltifata,
köməyə görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Verdiyiniz məlumatlara görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Öncə Dünya
Bankının hörmətli prezidenti cənab Vulfensondan mənə gətirdiyiniz salama görə sizə təşəkkür edirəm. Xahiş
edirəm, mənim səmimi salamlarımı və ən xoş arzularımı cənab Vulfensona çatdırasınız.
Təxminən bir il bundan öncə biz onunla Antalyada görüşdük. Onda mən ABŞ-da üzərimdə aparılmış
cərrahiyyə əməliyyatından sonra orada istirahət edirdim. Onun isə Azərbaycana səfəri əvvəlcədən
planlaşdırılmışdı. Amma o, Azərbaycana səfərindən əvvəl Antalyaya gəldi. Biz orada çox ətraflı söhbət etdik,
ondan sonra isə Bakıya gəldi. Mən onun bu xidmətini heç vaxt unutmaram. Xahiş edirəm, mənim hörmət və
ehtiramımı ona yetirəsiniz. Sizin "Piç" Kredit Agentliyinin bizə və sizinlə bizim əməkdaşlığımıza verdiyi
qiymətə görə mən bir daha öz sevincimi bildirirəm və sizə təşəkkür edirəm. Deməli, biz öz işimizdən nə qədər
narazı olsaq da, nöqsanlarımız haqqında nə qədər çox danışsaq da, müvəffəqiyyətlərimiz yəqin ki, vardır və bu
müvəffəqiyyətlərə görə belə qiymət almışıq.
Hər halda, siz bilirsiniz ki, MDB ölkələri içərisində Azərbaycan ən ağır vəziyyətdə olan ölkədir. Çünki
torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. Bir milyondan artıq
vətəndaşımız, azərbaycanlılar işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılıblar və çadırlarda yaşayırlar. Onların
əksəriyyəti işsizdir. Axır zamanlar, təəssüf ki, beynəlxalq humanitar təşkilatlar da onlara yardımı azaldıblar.
Amma bunlara baxmayaraq, biz islahatlar aparırıq, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini həyata keçiririk,
iqtisadiyyatımız inkişaf edir və MDB ölkələri içərisində, qeyd etdiyiniz kimi, birinci yerə çıxmışıq.
Təbiidir ki, biz bununla öyünməməliyik. Bu, sadəcə olaraq, bizim bundan sonra daha da yaxşı
işləməyimiz üçün stimul olmalıdır. Biz bunu dəyərləndiririk. Yəni sizinlə - Dünya Bankı ilə, Beynəlxalq
Valyuta Fondu ilə əməkdaşlığımız və bizim ardıcıl surətdə apardığımız iqtisadi siyasət, xüsusilə iqtisadi
islahatların və struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi və başqa bu kimi tədbirlər öz müsbət nəticəsini verir.
Bu, bizi bir daha əmin edir ki, bu yolla daha da irəli gedə bilərik.
Ona görə də sizinlə əməkdaşlığımızı bir daha yüksək qiymətləndirirəm. Güman edirəm ki, indi biz
gələcək işlər haqqında danışmalıyıq.
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Mənə məlumat verdilər ki, siz sabah Biləsuvara - qaçqınların yaşadıqları şəhərciyə getmək istəyirsiniz.
Buna görə mən sizə əvvəlcədən təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki ölkəmizə gələn adamların bəziləri Bakıda
olurlar və deyirlər ki, çox gözəl şəhərdir, son illər burada xeyli dəyişikliklər baş vermişdir, hər şey yaxşıdır.
Onlar elə bilirlər ki, Azərbaycanda hər şey yaxşıdır.
İndi burda ictimai-siyasi sabitlik tamamilə təmin olunubdur. İnsanlar istirahət edirlər. Bu gün istirahət
günüdür, amma biz sizinlə işləyirik. Ancaq Bakı əhalisinin yarısı indi Xəzərin sahilindədir, dənizdə çimirlər. Bu
da ona görədir ki, onların yaşayışı yaxşılaşıbdır. Ac adam gedib dənizdə çimməz, - o, çalışacaq ki, özünə yemək
axtarsın.
Ancaq o çadırlarda yaşayanları, - bu gün görürsünüzmü, hava necə istidir və bundan sonra da isti
olacaqdır, - sabah gedib görəndə siz hiss edəcəksiniz ki, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü və bu
məsələnin indiyə qədər həll olunmaması ölkəmizə nə qədər böyük zərbələr vurubdur.
Siz qeyd etdiyiniz kimi, mən də hesab edirəm ki, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşlərim
bundan sonra da davam edəcək, bu danışıqlar məsələnin həll olunmasına yardım göstərəcəkdir.
Mən Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini də qiymətləndirirəm. Biz çox məmnunuq ki, onlar
Cenevrədə, siz dediyiniz kimi, dünyanın ən böyük maliyyə mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüş keçiriblər,
sülh yaranandan sonra həyata keçiriləcək bərpa işlərinə dair problemləri müzakirə ediblər. Bu da sevindirici
haldır.
Bilirsiniz ki, son üç gün mən Avstriyada səfərdə idim. Avstriya indi ATƏT-də sədrlik fəaliyyətini həyata
keçirir. Bu ölkənin xarici işlər naziri ATƏT-in sədridir. Siz onu tanıyırsınızmı?
C u d i O' K o n n o r: Onunla heç vaxt görüşməmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: O da sizin kimi gözəl xanımdır. Bu ayın 17-də Bakıya gələcəkdir, biz onu
gözləyirik. O, əvvəlcə Ermənistanda olacaq, sonra Azərbaycana gələcəkdir. Mən Avstriyada olarkən onunla
ətraflı danışıqlar apardım. Beləliklə, biz hər vasitədən istifadə etməyə çalışırıq ki, məsələnin həll edilməsinə nail
olaq.
Avropa Şurasına qəbul olunmağımız haqqında Parlamentlərarası Assambleyanın qərarı ilə əlaqədar
təbrikinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bunun özü də, sizin dediyiniz kimi, bizim Avropa dəyərləri, ümumbəşəri
dəyərlər əsasında inkişaf etməyimizin göstəricisidir.
Bir sözlə, biz sizinlə bundan sonra da səmərəli əməkdaşlıq edəcəyik. Tevfiq Yaprakın yerinə də yəqin ki,
bir yaxşı adam təyin edəcəksiniz.
C u d i O' K o n n o r: Yeni təyin ediləcək şəxs mütləq kişi olmalıdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər sizin kimi bir qadın olsa, daha yaxşı olar. Ancaq elə edin ki, Tevfiq
Yaprakdan yaxşı olmasa da, ondan pis də olmasın.
C u d i O' K o n n o r: Ondan yaxşısını tapmaq çətin olacaq, amma çalışacağıq ki, ona bərabər yaxşı bir
işçi tapa bilək.
Cənab prezident, bəzi narahatçılıqlar barədə fikirlərimi də sizinlə bölüşmək istəyirəm. Ümidvaram ki,
onları dinləyərkən məyus olmayacaqsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dinləyəcəyəm.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ ƏHMƏD NECDƏT SEZƏR İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
11 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Prezident! Qardaş və dost Türkiyədən Azərbaycana xoş
gəlmisiniz. Sizi səmimi-qəlbdən salamlamaqdan məmnun olduğumu bildirmək istərdim. Mənim dəvətimi qəbul
edərək respublikamıza rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm.
Türkiyənin onuncu prezidenti olan Sizin xarici ölkələr arasında ilk dəfə Azərbaycana rəsmi səfərə
gəlməyinizi çox əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirirəm.
Respublikalarımız arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri, qarşılıqlı əməkdaşlıq dərin köklərə malikdir. Bu
əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının və Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir.
Demokratik inkişaf, bazar münasibətləri yolunu seçmiş Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğu sahəsində mühüm işlər görülür. İslahatların müvəffəqiyyətlə aparılması nəticəsində uğurlar əldə
olunur. Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq uzun illərdən bəri çadırlarda ağır, dözülməz şəraitdə
yaşayır. Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa
aparılan danışıqlar.
Türkiyənin bu sahədə respublikamıza göstərdiyi daimi dəstəyi məmnunluqla qeyd edirəm. Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında bütün sahələrdə əlaqələrin durmadan inkişaf etməsi bizi çox sevindirir. 1999-cu ildə
İstanbulda məşhur «Çırağan» sarayında bir sıra ölkələrin dövlət başçılarının iştirakı ilə Bakı–Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri barədə sazişin imzalanmasını çox böyük tarixi hadisə kimi dəyərləndirirəm.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Dost ölkədə mənə göstərdiyiniz iltifata və səmimi sözlərə görə, xalqınıza
və əziz qardaşım, Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İlk dəfə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlməyimdən böyük
qürur duyuram.
Sizin, cənab Prezident, düzgün siyasətiniz nəticəsində son illər Azərbaycanda yaranmış müsbət dəyişiklikləri
yüksək qiymətləndirirəm. Bölgənin iki mühüm ölkəsi olan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə
əlaqələrin böyük sürətlə inkişaf etməsindən, beynəlxalq təşkilatlarda qardaş ölkələrimizin eyni mövqedən çıxış
etməsindən, bir-birini daim dəstəkləməsindən məmnunluq duyuram.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün prezident uzaqgörən siyasətiniz
nəticəsində son vaxtlar göstərilən səylərdən razılıq hissi ilə danışmamaq mümkün deyil. Türkiyə bu münaqişənin
aradan qaldırılmasında Azərbaycanın mövqeyini bundan sonra da dəstəkləyəcəkdir.
Mən əminəm ki, Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri daha da inkişaf edəcək, beynəlxalq aləmdə, bölgədə
vəziyyət, hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə biz yenə də eyni fikirdə olacağıq. İcazə
verin Sizə bir daha təşəkkür edim və Sizi Türkiyəyə rəsmi səfərə dəvət edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də Sizə minnətdarlığımı bildirirəm və dəvətinizi məmnunluqla qəbul edirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏ TÜRKİYƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ
ARASINDA AZƏRBAYCAN–TÜRKİYƏ DANIŞIQLARINDA ÇIXIŞI
Prezident sarayı
11 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostumuz hörmətli Əhməd
Necdət Sezər!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi–qəlbdən salamlayıram. Hörmətli cənab Prezident, Sizin Azərbaycana bu
səfərinizi və bizim bu görüşlərimizi çox əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirirəm.
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq, qardaşlıq və geniş əməkdaşlıq əlaqələri
dərin köklərə malikdir. Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu əlaqələr sürətlə
inkişaf edibdir. Əlaqələrimiz o qədər yaxındır ki, biz bir-birimizi ayrı bir dövlət, xalq kimi hiss etmirik. Belə bir
zamanda, dönəmdə Türkiyənin yeni seçilmiş onuncu prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərin ilk xarici
ölkəyə səfərinin Azərbaycana olması bizim üçün çox əzizdir, hörmətlidir və biz, Azərbaycan xalqı bunu yüksək
qiymətləndiririk.
Təbiidir ki, biz bunu belə də düşünürdük və arzumuz da bu idi ki, Türkiyənin yeni seçilmiş prezidenti ilk
səfərini Azərbaycana etməlidir. Belə görünür ki, bizim də, sizin də qəlbimiz eyni fikirdəymiş. Ona görə də belə
bir səfər indi mövcuddur, biz sizi qarşıladıq.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr sıx dostluq, qardaşlıq əlaqələridir. Bu əlaqələr heç vaxt
dəyişməzdir, əyilməzdir, pozulmazdır. Çünki, birincisi, bu, xalqlarımızın iradəsidir; ikincisi, həm Türkiyə
Cümhuriyyətinin, həm də Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətidir. Bu əlaqələr həm dostluq, həm də
strateji tərəfdaşlıq əlaqələri xarakteri daşıyır. Ancaq insanlar, xalqlar arasında əlaqələr həmin bu formulalardan
daha da çoxdur, genişdir.
Ötən illər biz bu əməkdaşlığımızdan çox faydalar əldə etmişik. Birincisi, 70 il bir-birimizdən ayrı
olduğumuza görə keçmiş zamanda itirdiklərimizi bərpa etməyə çalışmışıq. İkincisi də bütün sahələrdə – həm
iqtisadi, həm siyasi, həm elmi, həm də mədəni sahələrdə çox əhəmiyyətli işlər görmüşük.
Məlumdur ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman böyük bir problemlə rastlaşıbdır: 1988-ci
ildə Ermənistan Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə çıxış edibdir, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb
Ermənistana bağlamaq iddiasına düşübdür. Sonra bu proses genişlənib, müharibəyə çevrilib və Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir
milyon azərbaycanlı zorla çıxarılıb ölkəmizin başqa bölgələrində çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır.
12 ildən bəri davam edən ağır münaqişə zamanı Türkiyə Cümhuriyyəti, xalqı Azərbaycanla həmişə bir
olubdur və ölkəmizə dəstək veribdir, yardım edibdir. Türkiyə Ermənistanı dünyada təcavüzkar bir dövlət kimi
qiymətləndiribdir və bəyan edibdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan edən kimi, onu ilk tanıyan dövlət Türkiyə Cümhuriyyəti olmuşdur.
Müstəqillik dövründə bir çox problemlərimizin həll olunmasında biz həmişə Türkiyənin dəstəyindən,
yardımından istifadə etmişik.
Məlumdur ki, biz Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan münaqişəni 1994-cü ildə dayandırmışıq, atəşkəs
rejimi yaranıbdır. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bu illərdə aparılmış bütün sülh danışıqlarında
həm ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi, həm də Azərbaycanın yaxın dostu kimi, Türkiyə həmişə ölkəmizə
yardım edibdir.
Xatırimdədir, ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon və nəhayət, 1999-cu il İstanbul zirvə
görüşündə Türkiyə Cümhuriyyəti, onun dövləti, prezidenti, əziz dostumuz hörmətli Süleyman Dəmirəl bu
məsələ ilə əlaqədar Azərbaycanın mövqelərini müdafiə etmək üçün, məsələnin həll olunması üçün nə qədər
səylər göstərmişdir. Ancaq həmin səylər təkcə bu zirvə görüşləri zamanı deyil, daim davam edir. Türkiyənin
bütün hökumət, dövlət orqanları, Xarici İşlər Nazirliyi və başqa orqanları bu işdə həmişə bizimlə bərabərdirlər.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin ən önəmli hissəsi Azərbaycanın təbii sərvətlərinin, neft
və qaz yataqlarının dünyanın böyük şirkətləri ilə müştərək işlənilməsinə başladığımız zaman Türkiyə ilə yenə də
bərabər olmağımızdan ibarətdir.
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1994-cü ilin sentyabr ayında ilk dəfə biz dünyanın 11 böyük neft şirkəti ilə «Əsrin müqaviləsi» adlanan
müqavilə imzaladıq. Həmin müqavilə imzalanan zaman da biz uzağa, irəliyə baxırdıq. Düşünürdük ki, biz
buradan çoxlu neft hasil edəcəyik, dünya bazarlarına çıxaracağıq, onun da yolu ancaq Türkiyədən ola bilər. Ona
görə də hələ o vaxt biz bu müqavilədə Bakı–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri – indi ona Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft kəməri deyirik – haqqında cümlə yazmışdıq. Biz ötən beş ildə bu barədə birgə çox böyük işlər gördük.
Nəhayət, keçən ilin noyabrında İstanbulda «Çırağan» sarayında Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin
inşa edilməsi barədə yüksək səviyyədə saziş imzaladıq. Bu sazişi Türkiyə Cümhuriyyətinin, Azərbaycan
Respublikasının, Gürcüstanın, Qazaxıstan Respublikasının prezidentləri imzaladılar. Amma bununla bərabər,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da bu sazişə öz imzasını atdı.
Sonrakı dövrdə Türkiyənin Böyük Millət Məclisi, Azərbaycanın Milli Məclisi, Gürcüstanın parlamenti bu
sazişi təsdiqləyiblər, ratifikasiya ediblər. İndi biz əməli işə başlamışıq. İyun ayının 27-də Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşa edilməsi ilə əlaqədar böyük bir təqdimat
mərasimi keçiribdir. Burada dünyanın 27 böyük neft şirkəti iştirak edibdir. Onlara bütün şərtlər elan olunubdur.
İndi bu sahədə əməli iş gedir.
Hörmətli cənab Prezident, güman edirəm ki, biz Sizinlə təkbətək görüşdüyümüz zaman hörmətli Cümhur
Ərsumər və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərləri bu məsələ barədə söhbət ediblər. Hesab edirəm, yəqin
ki, burada bütün məsələlər normal vəziyyətdədir, bir problem yoxdur.
Bu məsələlər ondan ibarətdir ki, birincisi, biz birlikdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin inşasına
başlamalıyıq. İkincisi, bilirsiniz ki, Azərbaycanın böyük qaz yataqları – birinci növbədə «Şahdəniz» qaz yatağı
– aşkar edilibdir. Türkiyənin qaza ehtiyacı var.
Ötən ilin noyabrında İstanbulda biz Türkmənistanın Türkiyəyə qaz satması barədə Türkmənistan,
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə arasında bir anlaşma imzaladıq. Təəssüflər olsun ki, bu anlaşmanın həyata
keçirilməsi hələ ki, görünmür – ya ləngiyir, yaxud da hansı vəziyyətdə olduğunu biz bilmirik. Amma biz o vaxt
da hesab edirdik ki, bu qaz kəməri ilə Azərbaycan qazı da Türkiyəyə ixrac olunacaqdır. Ancaq indi biz
Azərbaycan qazını müstəqil olaraq Türkiyəyə ixrac etmək üçün tədbirlər görürük. Hörmətli Cümhur Ərsumər,
güman edirəm, siz bu barədə də danışıqlar aparmısınız, razılığa gəlmisiniz.
Bunlar böyük layihələrdir. Amma bunlarla bərabər, iqtisadi sahədə çoxlu başqa işlər görülür. Türkiyəli iş
adamları Azərbaycanda çoxlu işlər görürlər, ölkəmizə yardım edirlər. Azərbaycanın bir çox elm, mədəniyyət
xadimləri Türkiyənin universitetlərində dərs deyirlər. Ölkəmizin çoxlu tələbələri Türkiyədə təhsil alırlar.
Türkiyədən gəlmiş çoxlu tələbələr Azərbaycanda oxuyurlar.
Bir sözlə, əlaqələrimiz çox genişdir. Bu günə qədər əldə etdiyimiz nailiyyətlər bizi sevindirir. Ancaq biz irəli
baxırıq, gələcəyi görürük. Hesab edirəm, gələcək də ümumiyyətlə, çox sevindiricidir. Xüsusən, Türkiyə–
Azərbaycan əlaqələrinin gələcəyi çox sevindiricidir və daha uğurlu olacaqdır.
Hörmətli dostum, cümhur başkanı, hesab edirəm, Sizin Azərbaycana ilk ziyarətiniz bu əlaqələrin inkişaf
etməsinə, genişlənməsinə böyük təkan verəcəkdir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında indiyə qədər olan bütün
əlaqələr bundan sonra da davam edəcəkdir. Təbiidir ki, buna heç bir şübhə yoxdur və şübhə etməyə əsas da
yoxdur.
Mən sizi salamlayıram. Mənim dəvətimi qəbul edib xaricə ilk səfərinizi Azərbaycana etdiyinizə görə Sizə
təşəkkür edirəm və çox məmnun olduğumu bildirirəm. Sizə bildirmək istəyirəm ki, xalqımız, Azərbaycanın
vətəndaşları da Sizin bu qərarınızdan – ilk səfərinizi Azərbaycana etməyinizdən çox məmnundurlar.
Sizi bir daha salamlayıram.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Hörmətli cümhur başkanı!
Səmimi sözlərə və qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Cümhur başkanı seçildikdən sonra Kıbrısı nəzərə almasaq, xarici ölkəyə ilk səfərim Azərbaycana oldu. Bu
qərarımda yanılmadığımı bu gün çox yaxşı görürəm. Bakıya qədəm qoyduğumuz andan bəri bizə göstərilən
mehribanlıq xoşbəxtliyimizi daha da artırmışdır. Sizin dəvətinizlə ilk dəfə gəldiyim Azərbaycanın paytaxtı
Bakıda olmaqdan xüsusilə şərəf duyuram.
Bir qədər əvvəl Sizinlə çox faydalı və səmərəli danışıqlar apardıq. Bu fürsətdən istifadə edərək, ikitərəfli
münasibətlərimizi bütün cəhətləri ilə müzakirə etmək imkanı tapdıq. İki ölkə arasındakı siyasi münasibətlərin
dostluq və qardaşlıq əsaslarına söykənən nümunəvi keyfiyyəti əlaqələrimizin gələcəyi baxımından bizə inam
təlqin edir. Biz bunu birlikdə gördük və bundan çox şad olduq. Əlaqələrimizin bundan sonra da hər sahədə
inkişaf etdirilməsinə bəslədiyimiz inamı eyni şəkildə paylaşdığımızı gördük.
Bunu da bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə–Azərbaycan münasibətləri Türkiyədə dövlət başçısının dəyişməsi
ilə hər hansı bir dəyişikliyə məruz qalacaq əlaqələr deyildir. Bunlar öz kökünü tarixdən, qardaşlıqdan, qan
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birliyindən alan əlaqələrdir. Buna görə də bu əlaqələr həmişə olduğu kimi, yenə də ahəngdar şəkildə davam
edəcəkdir. Bunu bilməyinizi xahiş edirəm.
Beynəlxalq hüquq qaydalarına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarlarına məhəl qoymayan Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının beşdə birinin işğal edilməsi bölgədə sülhə və sabitliyə böyük təhlükə
yaradır. Türkiyə bu problemin həlli yolunda bu günə qədər göstərilən sülh səylərinə və Azərbaycan
Respublikasının müsbət mövqeyinə verdiyi dəstəyi bundan sonra da davam etdirəcəkdir. Biz Azərbaycan
xalqının öz azad iradəsi ilə qəbul edəcəyi ədalətli sülhü hər zaman dəstəkləməyə hazırıq. Azərbaycan xalqı
münaqişənin hansı həllini qəbul edəcəksə, həmin həll Türkiyə tərəfindən də dəstəklənəcəkdir. Sanıram ki, bunu
bilməyiniz çox faydalıdır.
Azərbaycanda olmaqdan böyük sevinc duyduğumu bir daha təkrarlayır, bizi dəvət etdiyiniz üçün dərin
minnətdarlığımızı bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biz sizinlə baş-başa çoxlu söhbət apardıq, digər şəxsləri
burada gözləməyə məcbur etdik. Amma bizim söhbətimiz, apardığımız danışıq çox faydalı oldu. Biz
məsələlərin çoxunu orada müzakirə etdik. Ona görə də həmin müzakirəni burada təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.
Ola bilər, biz neft məsələləri barədə məlumatları ayrıca dinləyərik.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Bəli, necə istəsəniz, elə də edərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, oldu. Onda biz protokol üzrə birgə bəyanat imzalamalıyıq. Sonra mətbuat
konfransı keçirməliyik. Daha sonra isə protokol üzrə digər tədbirləri keçirməliyik. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ ARASINDA DANIŞIQLAR
BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATI
Prezident sarayı
11 iyul 2000-ci il
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostumuz, hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Bu gün Türkiyə Cümhuriyyəti prezidentinin Azərbaycana səfəri xalqımız üçün çox əlamətdar hadisədir.
Türkiyənin yeni seçilmiş prezidenti, onuncu prezidenti xarici ölkəyə ilk səfərini Azərbaycana edibdir. Hörmətli
cənab Prezident, mənim dəvətimi qəbul etdiyinizə, bu səfərə gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edir,
minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün xalqımızın, millətimizin, vətəndaşlarımızın minnətdarlığını bildirirəm.
Bu fakt, təbiidir ki, Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu nümayiş etdirir.
Ancaq bu səfər eyni zamanda gələcək üçün yeni əsaslar yaradır, əlaqələrimizin daha da inkişaf etməsi,
genişlənməsi üçün böyük imkanlar açır.
Biz indicə birgə bəyanat imzaladıq. Bu bəyanat indiyə qədər Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin əsasını təşkil
edən sənədlərin hamısında əks olunan fikirləri, maddələri özündə ifadə edir.
Məlumdur ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sıx
əlaqələr yaranıbdır. Buna görə də çox müqavilələr, sazişlər, anlaşmalar, dostluq, əməkdaşlıq, strateji tərəfdaşlıq
xarakteri daşıyan başqa sənədlər imzalanıbdır. Ona görə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin bütün
sahələrdə inkişaf etməsi üçün hüquqi-normativ baza yaranıbdır.
Bu gün Türkiyənin yeni, onuncu prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərlə Azərbaycan prezidenti arasında
imzalanan birgə bəyanat, qeyd etdiyim kimi, indiyə qədər imzaladığımız sənədlər əsasındadır. Eyni zamanda bu,
gələcəyə yönəlibdir, gələcəkdə əlaqələrimizin inkişaf etməsi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır və özündə xüsusi
fikirlər əks etdirir.
Beləliklə, bizim dostluğumuz, qardaşlığımız, əlaqələrimiz yaşayır, inkişaf edir və edəcəkdir. Gördüyümüz və
gələcəkdə görəcəyimiz işlər xalqlarımızı daha da birləşdirəcək, daha da yaxınlaşdıracaq və Türkiyə–Azərbaycan
dostluğu, qardaşlığı əbədi, dönməz olacaqdır.
Hörmətli cənab Prezident, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinizə görə Sizə bir
daha təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, bu səfər zaman nöqteyi-nəzərindən qısa da olsa, Sizdə Azərbaycanın
gerçəkliyi haqqında müəyyən təəssürat yaradacaqdır. Sizə təşəkkür edirəm.
Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Bəyanatı
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Azərbaycan prezidenti, dəyərli qardaşım Heydər Əliyevin dəvəti ilə ilk dəfə gəldiyim Azərbaycanın
paytaxtı Bakıda olmaqdan böyük bir qürur duyuram. Bir az bundan əvvəl hörmətli Əliyevlə həm təkbətək, həm
də heyətlər arasında çox səmərəli və faydalı danışıqlar apardıq. Bu fürsətdən istifadə edərək, ölkələrimiz
arasındakı ikitərəfli münasibətlərin bütün cəhətlərini müzakirə etdik. İki ölkə arasındakı siyasi münasibətlərin
qardaşlıq və dostluq əsaslarına söykənən yüksək səviyyəsi həmin əlaqələrin gələcəyi baxımından bizə böyük
inam hissi aşıladığı üçün çox şad olduq. Münasibətlərimizin bundan sonra da hər sahədə inkişaf etdirilməsi barədə
əzmkarlığı paylaşmaqda olduğumuzu gördük. Ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əlaqələrin daha yüksək səviyyəyə
qaldırılması üçün görülməsi lazım olan tədbirləri də müzakirə etdik. Türk iş adamlarının Azərbaycandakı
investisiyalarını artırmaları üçün daha həvəsləndirici mühit yaradılması lüzumunu vurğuladıq.
Türkiyə və Azərbaycan bölgəmizin iki mühüm ölkəsidir. Ölkələrimiz beynəlxalq platformalarda dünyanın və
bölgənin mühüm problemləri barədə eyni görüşləri paylaşmaqda, bir-birinə dəstək verməkdədirlər. Məsələlərə
eyni baxışımız və birgə fəaliyyətimiz danışıqlar zamanı bir daha təsdiq edilmişdir.
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Beynəlxalq hüquq normalarına və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarlarına məhəl qoymayan Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan ərazisinin beşdə birinin işğal edilməsi bölgədə sülhü və sabitliyi pozan bir vəziyyət
yaratmışdır. Türkiyə bu problemin həlli yolunda bu günədək göstərilən sülh səylərinə və Azərbaycan
Respublikasının müsbət mövqeyinə verdiyi dəstəyi bundan sonra da eyni qaydada davam etdirəcəkdir. Biz
Azərbaycan xalqının öz azad iradəsi ilə qəbul edəcəyi ədalətli sülhü dəstəkləməyə hazırıq.
Sabah biz Azərbaycan torpaqlarının işğalı nəticəsində öz doğma yurd-yuvasından didərgin düşmüş
qaçqınların yaşadığı bir düşərgəni ziyarət edəcəyik. Türkiyə illərdən bəri həyatını ağır şəraitdə davam etdirən bu
insanlara öz imkanları ölçüsündə yardım göstərir. Bu ziyarətimiz vəsiləsi ilə Qızıl Ay Təşkilatının göndərdiyi 41
ton ərzaq, müxtəlif dava-dərman bu düşərgədə əhaliyə paylanacaq və Qızıl Ayın həkim briqadası adamları
müayinə edəcəkdir.
Türkiyə hər sahədə olduğu kimi, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaq, Qərbin qurum və
təsisatlarına inteqrasiya edilmək üçün göstərdiyi səylərə də kömək edir. Cənab Əliyevlə danışıqlarımız zamanı
bu köməyin eyni şəkildə davam edəcəyini, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyünün gerçəkləşməsi üçün
Türkiyənin öz səylərini davam etdirəcəyini bir daha vurğuladım.
Noyabrın 5-də Azərbaycanda parlament seçkilərinin demokratik, şəffaf və ədalətli keçiriləcəyinə heç bir
şübhəmiz yoxdur. Bu da Azərbaycanın özünə məqsəd kimi müəyyənləşdirdiyi Qərb ilə inteqrasiya prosesinə
mühüm bir töhfə olacaqdır. Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaqla Avropa hüquq sisteminə bağlı ölkələr
arasında bərabərhüquqlu bir üzv kimi yer tutacaq və hər sahədə öz mövqeyini digər ölkələrə bildirə biləcəkdir.
Danışıqlar zamanı bölgəmiz və ölkələrimiz üçün son dərəcə əhəmiyyətli olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft kəməri barəsində də fikir mübadiləsi apardıq. Kəmərin çəkilişi ilə bağlı sazişin Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə parlamentlərində təsdiq olunmasını məmnuniyyətlə qeyd etdik. Bundan başqa,
Azərbaycanın təbii qazının Türkiyəyə nəqli barədə müvafiq danışıqların başlanmasını da qərara aldıq. Azərbaycanın təbii qazının Türkiyəyə nəql olunması üçün Transxəzər qaz kəmərinin böyük əhəmiyyət daşıdığını
vurğuladıq. Bu boru kəmərinin layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün müştərək səylər göstərilməsi lüzumunu qeyd
etdik.
Bakıya qədəm qoyduğumuz andan bəri bizə göstərilən mehribanlıq və qonaqsevərlik bizi çox duyğulandırdı.
Hörmətli qardaşım Heydər Əliyevə bildirdim ki, onu tezliklə Türkiyədə qonaq kimi görmək arzusundayıq. Bu
dəvəti qəbul etdiyi üçün təşəkkürlərimi dilə gətirmək istəyirəm.
Bir qədər sonra Azərbaycanın Baş naziri hörmətli Artur Rasizadə ilə və Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
hörmətli Xanlar Hacıyevlə ayrı-ayrılıqda görüşəcəyəm. Sabah isə Azərbaycan Milli Məclisini ziyarət edərək
məclisin sədri hörmətli Murtuz Ələsgərovla görüşəcəyəm. Azərbaycan Milli Məclisində çıxış etməkdən də şərəf
duyacağam. Hörmətli Heydər Əliyev ilə danışıqlarımızı sabah da davam etdirəcəyik.
Bakıda olduğum üçün özümü xoşbəxt sandığımı təkrarən bildirir və hamınıza təşəkkür edirəm.
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ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
11 iyul 2000-ci il
"Gülüstan" sarayı
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostumuz, hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlanıbdır. Türkiyə
Cümhuriyyətinin yeni seçilmiş prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərin Azərbaycana rəsmi səfəri TürkiyəAzərbaycan əlaqələrində, ölkəmizin həyatında əlamətdar hadisədir. Yeni seçilmiş prezident xarici ölkəyə ilk
səfərini Azərbaycana etdi. Bu, Türkiyə Cümhuriyyətinin və onun prezidentinin Azərbaycana böyük önəm
verdiyini nümayiş etdirir. Bu, eyni zamanda, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının həm Türkiyə
Cümhuriyyəti, həm də Azərbaycan Respublikası üçün nə qədər əziz olduğunu nümayiş etdirir.
Əziz dostum, mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəvətimi qəbul edib xarici ölkəyə ilk rəsmi səfərinizi
Azərbaycana etmisiniz. Bu fürsətdən istifadə edib, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti seçilməyiniz
münasibətilə sizi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu böyük, şərəfli işinizdə sizə uğurlar arzulayıram.
Hörmətli prezident ilə, başqa qonaqlarla bu gün biz ətraflı danışıqlar apardıq. Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti ilə mənim aramda təkbətək, baş-başa və çox uzun sürən danışıqlar oldu. Bu da təbiidir. Çünki biz
dostuq, qardaşıq. Türkiyə və Azərbaycan dost, qardaş ölkələrdir. Bizim əlaqələrimizin çox dəyərli tarixi var.
Buna görə də bu məsələləri bir daha xatırlamaq, bunlar haqqında fikir mübadiləsi aparmaq və fikirlərimizin eyni
olduğunu müəyyən etmək lazım idi.
Hörmətli prezident, mən bugünkü görüşümüzdən, danışıqlarımızdan çox məmnunam. Çünki bizim bu ilk
görüşümüz, danışıqlarımız onu göstərir ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı, əlaqələri ardıcıl surətdə
davam edir, inkişaf edir və bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. Bu onu göstərir ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluq,
qardaşlıq əlaqələrini heç bir hadisə dəyişdirə bilməz. Çünki bu əlaqələr dərin köklərə bağlıdır.
Xalqlarımızın əlaqələrinin qədim tarixi vardır. Biz eyni kökə, dilə, dinə, adət-ənənələrə malik olan
xalqlarıq. Biz öz tarixi keçmişimizlə daim fəxr etmişik və fəxr edirik. Eyni zamanda, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonrakı dövr Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində xüsusi yer tutur və böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan əsrlər boyu azadlıq, müstəqillik arzusunda olubdur. Rus imperatorluğu dağılandan sonra
1918- ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bəyan etdi, xalq cümhuriyyəti yarandı. Ancaq bu cümhuriyyət
cəmi 23 ay yaşadı, ondan sonra Rusiyanın mərkəzində möhkəmlənmiş kommunist rejimi vaxtilə rus
imperiyasına tabe olmuş əraziləri, torpaqları ələ keçirməyə çalışdı. Bunun nəticəsində Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti süqut etdi. Ondan sonrakı dövrdə - 70 ildə Azərbaycanın həyatının həm dəyərli, həm də faciəli
səhifələri oldu. Bütün çətinliklərə, məhrumiyyətlərə baxmayaraq Azərbaycan xalqı yaşayıb, inkişaf edib,
təhsillənib, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdiribdir.
Azərbaycan məhz XX əsrdə keçdiyi böyük inkişaf yoluna güvənərək bu gün dünyəvi, inkişaf etmiş bir
dövlətdir. Ancaq yenə də arzularla yaşayırıq ki, biz daim müstəqil olaq, daim öz taleyimizin sahibi olaq və
müstəqil dövlət kimi Dünya Birliyində öz yerimizi tutaq.
Sovetlər Birliyinin dağılması ilə əlaqədar 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bəyan
etdi. Biz bu gün dövlət müstəqilliyimizin doqquzuncu ilini yaşayırıq. Amma həmin andan, ondan da öncə
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr artıq genişlənmişdir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edən
kimi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini dünya ölkələri sırasında ilk tanıyan ölkə Türkiyə oldu.
Həmin dövrdə biz hələ dünyanın bir çox ölkələri ilə əlaqələr qurmağa çalışırdıq. Türkiyə Cümhuriyyəti
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan kimi, ölkələrimiz arasındakı sərhədlər, qapılar dərhal açıldı, əlaqələr
quruldu, qohumlar, dostlar bir-biri ilə görüşdü, insanlar uzun illərdən bəri çəkdikləri həsrətdən qurtuldular.
Beləliklə də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən indiyədək ölkəmizin ən yaxın dostu, Azərbaycanla
ən yaxın əməkdaşlıq edən dövlət Türkiyə Cümhuriyyətidir. Azərbaycan da öz xarici siyasətində Türkiyə
Cümhuriyyəti ilə dostluğa, əməkdaşlığa, qardaşlığa xüsusi əhəmiyyət verir.
Ötən illərdə bizim əlaqələrimiz inkişaf edibdir. Biz çox şeyə nail olmuşuq. Ən əsası odur ki, TürkiyəAzərbaycan dostluğu, qardaşlığı əbədidir, dönməzdir. Biz bütün sınaqlardan keçərək həm Türkiyə, həm də
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Azərbaycan üçün bunu müəyyən etmişik. Bizim gələcək əlaqələrimiz üçün bu, çox gözəl bir təməl yaradıbdır.
Biz böyük bir ağacın - palıd ağacının təməlini qoymuşuq. Bu ağac, yəni Türkiyə-Azərbaycan dostluğu əbədi
olaraq yaşayacaqdır, inkişaf edəcəkdir, onun budaqları artacaqdır və xalqlarımız daha da birgə olacaqdır.
Öz müstəqilliyini elan edən kimi, Azərbaycan bəyan etmişdi ki, demokratiya, bazar iqtisadiyyatı, sərbəst
iqtisadiyyat yolu ilə gedəcəkdir. İndi Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi
həyata keçirilir. Biz bu sahədə çox böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
1995-ci ildə Azərbaycanın ilk demokratik konstitusiyası qəbul olunubdur, parlament seçilibdir. Milli
Məclis bu il öz fəaliyyətini başa çatdırır. Bu ilin noyabr ayında parlamentə yeni seçkilər təyin olunubdur. Şübhə
yoxdur ki, yeni seçkilər də tam demokratik, aşkarlıq şəraitində keçəcək, xalqın seçimi ilə Azərbaycanın yeni
parlamenti seçiləcəkdir.
Azərbaycanda bütün insan azadlıqları - din, söz, mətbuat, fikir azadlığı təmin olunubdur və bundan sonra
da təmin olunacaqdır. Bir sözlə, Azərbaycan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət kimi indi inkişaf
mərhələsindədir. Təbiidir ki, qarşımızda hələ çox vəzifələr var. Biz bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün əsas
yarada bilmişik.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən kimi bir çox problemlərlə rastlaşdı. Məlumdur ki, Azərbaycan
hələ Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu zaman, 1988-ci ildə Ermənistan ölkəmizə təcavüz etmiş, torpaq
iddiası qaldırmış, Azərbaycanın qədim torpağı olan Dağlıq Qarabağı ələ keçirməyə çalışmışdır. O vaxtkı
proseslər Azərbaycan üçün xeyirli olmamışdır. Bu gün təəssüflə deyə bilərik ki, Ermənistan qısa bir müddətdə
Dağlıq Qarabağı işğal edə bilmiş, müharibə başlanmışdır. Bu müharibədə bizim çoxlu itkilərimiz olubdur, qan
tökülübdür, torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhidlər vermişik. Təbiidir ki, bu, müstəqil Azərbaycanın gənc
müstəqil bir dövlət kimi daha da inkişaf etməsinə çox maneçilik törədibdir.
Digər tərəfdən, vaxtilə Azərbaycan Respublikasının daxilində ictimai-siyasi vəziyyət sabit olmayıbdır.
Həm Ermənistanla aparılan müharibə, həm Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin olmaması ölkəmizdə dövlət
quruculuğu prosesini və müxtəlif islahatların həyata keçirilməsini ləngidibdir.
Azərbaycan ağır bir dövr yaşayıbdır. Vaxtilə 3-4 ilin içərisində Azərbaycanda üç dəfə hakimiyyət
dəyişibdir. Təbiidir ki, bunlar Azərbaycanın həyatının bütün sahələrinə mənfi təsir göstərib. Nəhayət, 1993-cü
ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlanmışdı. Şükürlər olsun ki, biz bunların və 1994-cü ildə, 1995-ci
illərdə dövlət çevrilişinə silahlı cəhdlərin qarşısını ala bilmişik. İndi Azərbaycanda möhkəm daxili sabitlik
yaranıbdır.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1990-cı ildən başlayaraq böhran içərisində olubdur. 1989-1990-cı illərdə
Azərbaycan həm ictimai-siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən böhran dövrü yaşayıbdır. Ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf
etmək əvəzinə ilbəil tənəzzülə uğrayıbdır. Yəni iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə göstəricilər hər il 20-25 faiz
aşağı düşübdür.
Biz 1995-ci ildə bunun da qarşısını ala bildik. Yaxşı bilirsiniz ki, 1994-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya
1400-1600 faizə çatırdı. Dediyim kimi, iqtisadiyyat çox bərbad vəziyyətdə idi. Biz 1995-ci ildə sabitlik yaratdıq,
1996-cı ildən Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf etməyə başladı. Bu inkişaf da hər il artır.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, 2000-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanın yaxşı iqtisadi
göstəriciləri vardır. Ümumi daxili məhsul 8 faiz artıbdır. Sənaye məhsulu istehsalı 4 faiz, kənd təsərrüfatı
məhsulu istehsalı 7 faiz artıbdır. Başqa sahələrdə də artım vardır. Azərbaycanda bir neçə ildir ki, inflyasiya sıfır
faiz həddindədir. Belə olan halda istehlak mallarının qiyməti aşağı düşür.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın, xarici ticarətin liberallaşdırılması, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi
ölkəmizə dünyanın hər yerindən müxtəlif növ istehlak mallarının gəlməsini təmin edibdir. Təbiidir ki, bu da
insanlar üçün çox böyük rahatlıq yaradıbdır.
İqtisadi göstəricilərin əsasını Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasəti təşkil edir. Ölkəmiz bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Təbiidir ki, 70 il sosialist iqtisadiyyatı şəraitində yaşamış bir ölkədə qısa bir
zamanda əvvəlki sistemin əksinə olan bir sistemə keçmək asan bir iş deyildir. Ancaq nə qədər çətin də olsa, biz
bu yolla gedirik.
Azərbaycanda bir sıra iqtisadi islahatlar həyata keçirilibdir, torpağın hamısı sahibinə-kəndlilərə
paylanıbdır. Ölkəmizdə özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir, iqtisadiyyatımızın böyük bir hissəsi
özəlləşdirilibdir. Bunların nəticəsində də, məsələn, sənaye istehsalı inkişafının 35-40 faizini özəl sektorun
hesabına əldə edirik. Kənd təsərrüfatının təxminən 98 faizi, ticarətin 98 faizi özəl sektorun əlindədir. Başqa
sahələrdə də belə yüksək göstəricilər vardır. Mən onların hamısını deyib vaxt almaq istəmirəm. Bir sözlə, bizim
həyata keçirdiyimiz bütün islahatlar, struktur dəyişiklikləri çox yaxşı nəticələr veribdir və böyük perspektivlər
açıbdır.
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Ölkəmizin iqtisadiyyatının böyük bir hissəsini Azərbaycanın yeni neft strategiyası, xarici investisiyanın
respublikamıza cəlb olunması təşkil edir. Biz 1994-cü ildən başlayaraq bu işlə ciddi məşğul oluruq. Məlumdur
ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında dünyanın 11 böyük neft şirkəti ilə ölkəmiz arasında Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi haqqında müqavilə imzalanmışdır. Bu müqavilə həyata keçirilir. Biz
1997-ci ildə həmin müqavilə üzrə neft hasil olunmasına başlamışıq, indi onu iki neft kəməri ilə ixrac edirik.
Həmin kəmərlərdən biri Novorossiysk limanına, digəri isə Gürcüstanın Supsa limanına gedir və bu neft oradan
dünya bazarlarına çıxarılır. Ancaq "Əsrin müqaviləsi" imzalanan zaman biz böyük neft kəmərinin yaranmasının
əsasını qoymuşduq. Bu kəmər Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməridir.
Bundan sonra bir çox digər müqavilələr - 19 müqavilə imzalanıbdır. İndi dünyanın 32 böyük neft şirkəti
Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Azərbaycana 5 milyard dollardan artıq investisiya gəlibdir. Onun 3 milyard
dollardan çoxu neft sektoruna qoyulubdur.
Bizim bu və başqa tədbirlərimiz, ölkəmizin iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə bağlanması sahəsində
gördüyümüz işlər Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafını, xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasını təmin
etmişdir.
Biz dövlət büdcəsini tamamilə yerinə yetiririk. İlin ötən altı ayı üzrə dövlət büdcəsi tam yerinə yetirilibdir.
Əhalinin maaşları, pensiyaları təmin olunubdur. Yeri gəlmişkən onu da deyə bilərəm ki, Dünya Bankının
nümayəndəsi ilə bu günlərdəki görüşümdə o, mənə dedi ki, bütün iqtisadi göstəricilərə görə və xüsusən kredit
almaq imkanına görə Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələr içərisində birinci yerdədir.
Bütün bu nailiyyətlərin hamısı ölkəmizdə iqtisadi islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinin
nəticəsidir. Təbiidir ki, bütün bu proseslərdə Azərbaycan ilə Türkiyə əlaqələri - həm siyasi, həm iqtisadi, həm də
humanitar sahələrdə olan əlaqələr xüsusi yer tutur. Onu deyə bilərəm ki, özünün nefti olmasa da indi Türkiyə
neft ölkəsinə çevrilibdir.
Çünki Xəzərin Azərbaycan sektorundakı yataqların birgə işlənilməsi üzrə imzalanmış dörd müqavilədə
"Türkiyə petrolları" şirkətinin payı vardır və bu paylar artıq 35 faizə çatıbdır. Beləliklə, biz Türkiyə
Cümhuriyyətini də neft istehsalına cəlb etmişik. Təbiidir ki, bu da bizim ölkələrin iqtisadi əlaqələri üçün çox
əhəmiyyət daşıyır.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri barədə biz beş il çətin yollardan keçərək iş apardıq. Çünki bu
işə mane olanlar çox idi. Ancaq bizim iradəmiz - Türkiyənin və Azərbaycanın göstərdiyi iradə bütün maneələrin
qarşısını aldı. Nəhayət, keçən ilin noyabrında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü keçirildiyi gündə Bakı-TbilisiCeyhan əsas ixrac neft kəməri haqqında saziş imzalandı. Ondan sonra Türkiyənin Böyük Millət Məclisi,
Gürcüstanın parlamenti və Azərbaycanın Milli Məclisi bu sazişi təsdiq etdi. İndi biz bu sahədə əməli işə
başlamışıq.
Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri nəzəriyyədən əməli işə keçibdir. Türkiyədən gələn
qonaqlarımıza bildirmək istəyirəm, - mən qardaş ölkəyə hər dəfə gələndə soruşurdular ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac neft kəməri olacaq, ya olmayacaq, nə vaxt olacaqdır? Mən ATƏT-in İstanbul zirvə görüşü zamanı da
dedim, bu gün bir daha bildirirəm ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri var, olacaq və
yaşayacaqdır. Bu, elə bir neft kəməridir ki, yüz il, bəlkə də ondan da çox yaşayacaqdır. Bu da Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsi üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır, rol oynayır. Bu, həm
iqtisadi əlaqələrimizi möhkəmləndirir, eyni zamanda xalqlarımızı, ölkələrimizi bütün sahələrdə bir-birinə daha
da möhkəm bağlayır.
Azərbaycanın ən ağır, çətin problemi Ermənistanın təcavüzündən xilas olmaq və işğal edilmiş
torpaqlarımızın azad olunmasıdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi müxtəlif səbəblərdən işğal altındadır. Bir milyondan artıq vətəndaşımız, azərbaycanlılar
yerindən-yurdundan zorla qovularaq çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar. Təbiidir ki, bu da Azərbaycanda həm
ictimai, həm siyasi, həm də iqtisadi vəziyyəti ağırlaşdırır. Ancaq ən əsası odur ki, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi pozulubdur.
Biz 1994-cü ildə müharibədə atəşi dayandırmışıq. İndi müharibə yoxdur. Altı ildən çoxdur ki, sülh əldə
etmək istəyirik. Biz bu sahədə də Türkiyə ilə daim əməkdaşlıq edirik. Mən bu gün böyük məmnuniyyət,
minnətdarlıq hissi ilə demək istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü başlayandan indiyə qədər
Türkiyə Azərbaycanla bir yerdə olubdur, ölkəmizi dəstəkləyibdir, müdafiə edibdir. Türkiyə Ermənistanı
təcavüzkar bir ölkə kimi dünyada pisləyibdir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsi müzakirə edilərkən Türkiyə həmin müzakirələrdə fəal iştirak
edibdir. Bu münaqişənin həll olunması, Azərbaycana qarşı təcavüzün aradan götürülməsi üçün Türkiyə əlindən
gələni edibdir.
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Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür. Türkiyə Cümhuriyyəti həm ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü
kimi, həm də dünya birliyində olan hörmətindən, imkanlarından istifadə edərək, Azərbaycanın qarşılaşdığı bu
münaqişənin həll olunmasına çalışır. Ona görə də mən bir daha təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi çətin, ağır problemdir. Bəzi vaxtlarda biz bu münaqişənin həll
olunmasına yaxınlaşırıq, bəzən ayrı-ayrı maneələr meydana çıxır. Ancaq bu gün biz Türkiyənin hörmətli
prezidenti ilə bu barədə çox ətraflı danışdıq. Biz eyni fikirdəyik ki, məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazımdır.
Bundan sonra da səylərimizi artırıb münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına nail olmaq lazımdır. Mən
ümidvaram, inanıram ki, biz buna nail olacağıq və şübhə etmirəm ki, Türkiyə həmişə olduğu kimi, bundan sonra
da bizimlə bərabər olacaqdır, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün bizimlə birgə çalışacaqdır.
Demokratik dövlət kimi Azərbaycan bəşəri dəyərləri öz milli dəyərləri ilə birlikdə ölkəmizin hər yerində
tətbiq etməyə çalışır. Məhz bunların və Azərbaycanda gedən proseslərin nəticəsidir ki, ölkəmiz Avropa Şurasına
daxil olubdur. Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv
qəbul olunması barədə iyunun 28-də qərar qəbul etmişdir. Mən bunu deyərək bildirmək istəyirəm ki, dörd ildir
Azərbaycan Avropa Şurasında namizəd kimi təmsil olunur. Bu illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti və onun Avropa
Şurasının Parlament Assambleyasında təmsil edilən deputatları Azərbaycana hər dürlü yardım göstəriblər. Məhz
Türkiyənin Azərbaycana yardımı ölkəmizin Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasına çox kömək edibdir.
Hörmətli prezident ilə bu gün bizim apardığımız danışıqlar və Türkiyənin yeni prezidentinin
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olması Azərbaycan Türkiyə əlaqələrində yeni bir addımdır. Təbiidir ki, nə
Türkiyənin, nə də Azərbaycanın bizim əlaqələrimiz barədə siyasəti dəyişmir və dəyişməyəcəkdir. Ancaq bu
əlaqələri inkişaf etdirmək üçün belə görüşlərin, danışıqların, fikir mübadilələrinin çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Mən çox məmnunam ki, hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər ilə apardığım danışıqlarda və bizim
nümayəndə heyətləri ilə birgə apardığımız danışıqlarda bütün sahələr üzrə eyni fikirdə olduq. Biz həm,
beynəlxalq aləmdə gedən, həm Qafqazda olan proseslər, həm Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri, həm də
ölkələrimizin əlaqələrinin gələcəyi haqqında eyni mövqedə, fikirdə olduğumuzu bildirdik. Bu onu göstərir ki,
biz bundan sonra daha sürətlə irəli gedə biləcəyik. Mən buna əminəm.
Mən çox şadam ki, biz bu gün yenə də bir yerdəyik. Baxmayaraq ki, Türkiyə prezidentinin Azərbaycana
rəsmi səfəri çox qısamüddətlidir, ancaq bu səfər çox səmərəlidir, əhəmiyyətlidir. Bir daha bildirmək istəyirəm
ki, Türkiyənin yeni prezidentinin ilk səfərinin Azərbaycana olması bütün dünyaya böyük bir işarə verir. Bu,
eyni zamanda bizə göstərilən diqqət, münasibət və qayğıdır. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və
qiymətləndirəcəyik.
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli cənab prezident!
Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinizə görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizə, qardaş türk xalqına,
Türkiyə Cümhuriyyətinə qarşıda duran bütün məsələlərin həll olunmasında uğurlar arzulayıram. Mən qardaş
türk xalqına səadət, sülh, əmin-amanlıq arzulayıram.
Qədəhlərimizi Türkiyə Cümhuriyyətinin, Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının, Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostumuz cənab Əhməd Necdət Sezərin, bütün qonaqlarımızın şərəfinə
qaldırmağınızı rica edirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN VƏ TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ
ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN MÜVƏQQƏTİ MƏSKUNLAŞMIŞ QAÇQINLARLA
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Bakı,
Səttarxan adına Neft Maşınqayırma Zavodunun
inzibati binası
12 iyul 2000-ci il
Binanın qarşısına toplaşanlar dövlət başçılarını hərarətli alqışlarla, «Xoş gəlmisiniz!» nidaları ilə
qarşıladılar. Onlara gül-çiçək dəstələri təqdim olundu.
Məktəblilər prezident Heydər Əliyevin və prezident Əhməd Necdət Sezərin gəlişi şərəfinə şeirlər söylədilər:
Haqqın, ədalətin
od nəfəsiyik,
Uzaq keçmişlərdən
gələn səsiyik,
Azəri türkünün, azər oğlunun
Savaş meydanında
hünər oğluyuq.
Biz ki, türk ürəkli
yenilməz bir türk,
Biz ki, türk ürəkli
qorxubilməz türk,
Türkəm mən, düşmənə
əyilməz başım,
Türkəm mən, türklərdir
əsl qardaşım.
***
Qanında var igid
Atatürk qanı,
Mənim Heydər babam,
mehriban babam.
Sən xilas edirsən
Azərbaycanı,
Mənim Heydər babam,
xilaskar babam!
Baba, qoyma düşmən
çox fəallaşa,
Koroğlutək özün
girdin savaşa,
Düşmənin planı
çıxacaq boşa,
Mənim Heydər babam,
qəhrəman babam!
***
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E l ş ə n O r u c o v (Nərimanov rayonundakı 177 nömrəli məktəbin şagirdi): Cənab Prezident, biz ümid
edirik ki, işğal olunmuş torpaqlarımız Sizin uğurlu daxili və xarici siyasətiniz nəticəsində azad ediləcək və
yüzminlərlə qaçqın soydaşlarımız öz el-obasına, doğma yurd-yuvalarına qayıda biləcəkdir. Siz Azərbaycan
dövlətçiliyininin möhkəmlənməsinə, onun əbədi və dönməz xarakter almasına çalışırsınız. Bu yolda Sizə uğurlar
diləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bunların hamısını Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bərabər edəcəyik.
S a h i b R ə h i m o v (Dövlətqaçqınkomun sədr müavini): Cənab Prezident, məlumat verərək deyim ki,
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində işğal olunan Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Laçın, Kəlbəcər, Şuşa,
Ağdam, Füzuli rayonlarında doğma el-obalarından didərgin salınmış 170 qaçqın ailəsi heç bir şəraiti olmayan
bu binada yerləşdirilmişdir. Ümumiyyətlə, tikintisi yarımçıq qalmış 450 belə binada 150 minə yaxın qaçqın və
məcburi köçkün müvəqqəti yaşayır. Eyni zamanda köçkünlər sanatoriyalarda, yataqxanalarda da müvəqqəti
sığınacaq tapmışlar.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər Xocavənd rayonundan olan
qaçqın Dilşad Quliyevanın şəraitsiz, darısqal otaqda sığınacaq tapmış ailəsi ilə, buradakı ağır şəraitlə tanış
oldular.
D i l ş a d Q u l i y e v a: Sizi Türkiyə Cümhuriyyətinin yeni prezidenti seçilməyiniz münasibətilə bütün
qaçqınlar adından təbrik edirəm. Azərbaycana, öz doğma qardaş ölkənizə ilk dəfə rəsmi səfərə gəldiyinizə görə
Sizə minnətdarıq.
Ə h m ə d Ne c d ə t S e z ə r: Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz haradansınız?
D i l ş a d Q u l i y e v a: Dağlıq Qarabağdan, indiki Xocavənd rayonundanam. 1992-ci ildən qaçqınam.
Ermənilər bizi zorla qovublar. Birinci biz qaçmışıq və çox pis vəziyyətdə qaçıb gəlmişik. Burada müvəqqəti
məskunlaşmışıq. Hamı bizə hörmət edir. Heydər Əliyevi sağ olsun – necə ki, atəşkəs razılığı əldə edib, elə də
bizim böyük ümidimiz var ki, öz torpağımıza qayıdacağıq. Çünki torpağın vurğunuyuq. Bizim üçün burada
yaşamaq çətindir. Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı bizə hər cür şərait yaradıbdır. Cənab Heydər
Əliyev bizə hər cür kömək edir. Amma heç nə torpağımızın yerini vermir. İstəyirik Heydər Əliyevə kömək
edəsiniz ki, torpaqlarımız alınsın, biz də öz yerlərimizə qayıdaq.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: İnşallah, inanıram ki, öz torpaqlarınıza gedəcəksiniz. Hörmətli cümhur
başkanı da bunun üçün çalışır, biz də onu dəstəkləyirik.
D i l ş a d Q u l i y e v a: Bizim Heydər Əliyevə böyük ümidimiz, inamımız var ki, o, bax, bu körpələri öz
torpağımıza qaytaracaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bərabər, dostumuz, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti ilə
bərabər.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: İnşallah, birlikdə. Biz hörmətli Heydər Əliyevə bütün dəstəyimizi veririk.
D i l ş a d Q u l i y e v a: İndi özünüz fikirləşin, yeddi baş külfətdir, bu bir otaqda yaşayırıq. Üç ailədir.
Oğlum təzə evlənibdir. O şəkildəki də uşaqların rəhmətlik atasıdır. Kömək edirlər, amma ev çox darısqaldır. Nə
edək?!
H e y d ə r Ə l i y e v: Bacı, sizin dərdiniz ağırdır, çətindir. Mənim ürəyimi yandırır.
D i l ş a d Q u l i y e v a: Çox sağ olun. Biz dözürük. Sizə minnətdarıq. Ümidimiz var ki, sizin əlinizlə
torpaqlarımıza qayıdacağıq.
Sonra prezident Heydər Əliyev və prezident Əhməd Necdət Sezər Ağdam rayonundan olan qaçqın Həsrət
Məmmədovanın məskunlaşdığı otağa gəldilər.
Ə r t a n G ö n ə n (Türkiyənin Qızıl Ay Cəmiyyətinin Baş direktoru): Hörmətli cümhur başkanım, 1990-cı
ildən başlanan maddi və humanitar yardımlarımız indiyə qədər davam edir. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyon soydaşımızın ehtiyaclarını ödəmək üçün 1993-cü ildə Baş
nazirin qərarı və Xarici İşlər Nazirliyinin tələbi ilə Bərdə, Ağcabədi rayonlarında və digər yerlərdə çadır
şəhərcikləri salınmışdır. Onlara hər cür ərzaq məhsulları verilir və səhiyyə xidmətləri göstərilir. Soydaşlarımızın
təhsil almaları üçün də lazımi işlər görülmüş, onlar üçün tikiş kursları açılmışdır. Bəziləri dini məktəblərdə
təhsil alırlar. Kişilər və qadınlar üçün dörd hamam tikilmiş, 40 min nəfər tibbi müayinədən keçirilmişdir.
Onların bütün ehtiyacları Türkiyədən göndərilən dərmanlar vasitəsilə təmin edilmişdir. Həmin yerlərdə
insanların sağlamlığının qorunması nəzarət altındadır. Türkiyədən bir çox cihazlar göndərilmişdir.
Orada salınmış məktəblərin 75 sinfində iki min şagird təhsil alır və məktəblərdə çalışanların hamısı
azərbaycanlı müəllimlərdir. Təhsil üçün lazım olan əşyalar Türkiyədən göndərilmişdir. Bütün bu işlər Bakıdakı
səfirliyimiz vasitəsilə əlaqələndirilir və həyata keçirilir.
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Hörmətli cümhur başkanım, 1996-cı ildə yardımlarımız dünya ərzaq təşkilatı çərçivəsində davam etdirilmiş
və bu köməkdən Azərbaycan yararlanmışdır. Bu, 1998-ci ilə qədər davam etmiş və hazırda hörmətli prezident
Heydər Əliyevin, Azərbaycan hökumətinin xahişi ilə təkrar yardımlar göstərilməyə başlanmışdır. 1998-ci ildə
2018 ailəyə, yəni 8500 insana ərzaq, təhsil və səhiyyə yardımları göstərilmişdir və bu, davam etməkdədir. Belə
ki, bu gün zati-alinizin buraya təşrifi ilə əlaqədar iki min ailəyə bir aylıq ərzaq məhsulları paylanacaqdır.
Ümumiyyətlə, buraya göndərilən yardımların həcmi 11,5 milyon dollara yaxındır. Biz hökumətimizin və
hörmətli Heydər Əliyevin xahişi ilə bu yardımı, təbii ki, davam etdirəcəyik. Bununla bərabər, bu axşam bir qrup
səhiyyə işçisi Bakıya gələcəkdir. Onlar Azərbaycanın beş səhiyyə mərkəzində araşdırmalar aparmışlar.
Bir az əvvəl dediyim kimi, bu yardımlar hökumətimizin və Azərbaycan hökumətinin tələbləri çərçivəsində
davam edəcəkdir. Amma Türkiyənin və ərəblərin saldığı dörd çadır şəhərciyində indi 86 min nəfərə humanitar
yardımlar göstərilir, onlar bu yardımlardan faydalanırlar. Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarında 800 min qaçqın
vardır. Onların ehtiyacları hələ də mövcuddur. Təbii ki, məqsədimiz bu ehtiyacların ödənilməsidir. Əslində,
Türkiyə çox böyük yardımlar göstərir, amma bu ehtiyacları bütün dünyanın görməsi lazımdır. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli cümhur başkanının hüzurunda mən indiyə qədər
Azərbaycana göstərilən bu yardımlara görə Türkiyə Cümhuriyyətinə və Qızıl Ay Cəmiyyətinə təşəkkür edirəm.
İndi siz məruzə etdiniz. Verdiyiniz məlumatlar hər şeyi göstərir ki, Siz nələr etmisiniz. Bunların hamısına
görədir ki, bax, bu ağır vəziyyətdə, çətin şəraitdə yaşayan insanlar bizə dua edirlər. Azərbaycan hökuməti,
dövləti, mən də Azərbaycan prezidenti olaraq təşəkkür edirəm. Türkiyə Cümhuriyyətinə təşəkkür edirəm.
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentinə təşəkkür edirəm. Türkiyə Cümhuriyyətinin hökumətinə təşəkkür edirəm,
Qızıl Ay Cəmiyyətinə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, sizin bu yardımınız bundan sonra da davam edəcəkdir.
Çünki biz dünən hörmətli prezident ilə, cümhur başkanı ilə bu problemlər haqqında çox geniş danışdıq, Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması və bu insanların
öz torpağına köçməsi bizim əsas problemimizdir. O vaxta qədər ki, bu insanlar öz torpaqlarına dönməyiblər, o
vaxta qədər bizim bu yardıma ehtiyacımız var. Ümidvaram ki, Siz bu yardımların bundan sonra da davam
etdirəcəksiniz. Çox sağ olun.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r : Təbii ki, bizim də düşüncəmiz Azərbaycanın torpaq bütövlüyünün
qorunmasıdır, qaçqınların öz yurd-yuvalarına dönməsidir. Amma o prosesin nə qədər çəkəcəyi bəlli deyil. O
proses içərisində biz də Türkiyə olaraq, imkanlarımız daxilində bu yardımları davam etdirəcəyik. Buna əmin ola
bilərsiniz. Ancaq mənim təklifim belədir ki, qaçqınlar öz doğma el-obalarına qayıdana qədər yalnız istehlakçı
deyil, həm də istehsalçı olsunlar, öz ehtiyaclarını ödəmək səviyyəsinə çatsınlar. Yəni xalçaçılıq, peşə hazırlığı
kimi sahələrə yönəlsələr, hər halda, yükləri daha az olacaq, öz imkanları ilə ayağa dura biləcəklər. Təbii ki, biz
də imkanımız daxilində kömək edəcəyik. Hörmətli Əliyev, buna əmin ola bilərsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
H ə s r ə t M ə m m ə d o v a (qaçqın): Cənab Prezident, istəyirik ki, böyük siyasətçi, qayğıkeş insan, əziz
prezidentimiz Heydər Əliyevə kömək durasınız. Bizim heç nəyə ehtiyacımız yoxdur. Amma bizim torpaqları
alıb özümüzə qaytarasınız.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Hörmətli Əliyev də ona çalışır və biz də onun bu işini dəstəkləyirik.
Ümidimiz sizin öz torpaqlarınıza dönməyinizdir, evlərinizə, yurdlarınıza qovuşmağınızdır.
H ə s r ə t M ə m m ə d o v a: Çox sağ olun. Allah hamınızın köməyi olsun. Bizim əlimizdən tutursunuz.
Allah Sizi bizə çox görməsin. Bütün qaçqınlar və məcburi köçkünlər adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz dostlarımız!
Siz bilirsiniz ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin yeni seçilmiş prezidenti, əziz dostumuz Əhməd Necdət Sezər
Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibdir. Dünən bütün günü Azərbaycan dövləti ilə bir çox məsələlər haqqında
danışıqlar aparılıb, müzakirələr aparılıb və Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının davam etməsi, əbədi
olması hər iki tərəfdən təsdiq edilibdir.
Bu gün hörmətli prezident sizinlə görüşə gəlibdir. Yəni sizin bu yaşadığınız yeri, ağır vəziyyətdə olduğunuzu
öz gözləri ilə görmək istəyibdir. Onun arzusu ilə də biz buraya gəlmişik.
Mən bu gün sizin yanınızda, sizin qarşınızda bildirmək istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
başlayandan indiyə qədər Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə xalqı, Türkiyə dövləti daim Azərbaycanın yanında
olub, Azərbaycanla bərabər olub, Azərbaycana yardım edibdir. Həm müharibə gedən illərdə, həm altı ildir ki,
biz atəşkəs rejimində yaşayırıq – məsələnin sülh yolu ilə həll olunması sahəsində, bütün beynəlxalq
təşkilatlarda, ATƏT-in Minsk qrupunda. Hər yerdə Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir və Azərbaycan dövləti ilə bərabər bu məsələnin tezliklə həll olunmasına çalışır. Bu da ondan ibarətdir ki, Ermənistan si-
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lahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olunmalıdır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa edilməlidir və siz, əziz dostlar, əziz bacılar, qardaşlar, öz torpağınıza, yerinizə-yurdunuza qayıtmalısınız.
Biz buna mütləq nail olacağıq. Bütün bu işlərdə Türkiyə Cümhuriyyəti və onun dövləti, onun prezidenti,
hökuməti bizə daim yardımçıdır.
Bilirsiniz ki, bu vəziyyət əmələ gələndən indiyə qədər – 1990-cı ildən, xüsusən 1993-cü ildən Türkiyə
Cümhuriyyəti qaçqın, köçkün vəziyyətində yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına həm Bakıda, həm müxtəlif
bölgələrdə çadırlarda yaşayanlara qida, paltar yardımları, başqa yardımlar edir. Bu dəfə də hörmətli prezidentin
Azərbaycana səfəri zamanı belə bir böyük yardım göstərilibdir. Ona görə də mən sizin adınızdan, Azərbaycanda
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan çox insanların adından, Azərbaycan vətəndaşlarının adından
Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə dövlətinə, hökumətinə və Türkiyənin prezidenti, əziz dostumuz, qardaşımız
Əhməd Necdət Sezər cənablarına təşəkkürümü bildirirəm.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra da məsələnin sülh yolu ilə həlli uğrunda Türkiyə
Azərbaycanla bərabər çalışacaq, biz buna nail olacağıq və siz yerinizə – yurdunuza qayıdana qədər Türkiyənin
Azərbaycana yardımı, yəni sizin burada heç olmasa minimal şəraitdə yaşamağınız üçün yardımı davam
edəcəkdir.
Hörmətli qardaşım, əziz prezident, mən bir daha, bir daha təşəkkür edirəm.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r : Dəyərli azərbaycanlılar!
Dünən və bu gün məclisdə də söylədiyim kimi, 1918-ci ilin ağır şəraitində Azərbaycana yardım edən
Türkiyə bu gün də Azərbaycanı hər sahədə dəstəkləməkdə davam edəcəkdir. Azərbaycana dəstəyimiz hər
baxımdan ən yüksək səviyyədə olacaqdır. Ehtiyaclarınız təmin olunacaqdır. Bu yardımlar siz öz yurdlarınıza
qayıdana qədər davam edəcəkdir. Biz Türkiyə olaraq, hörmətli cümhur başkanının da dediyi kimi, Azərbaycanın
torpaq bütövlüyünün qorunmasının tərəfdarıyıq. Bu bütünlüyü sülh yolu ilə qorumaq bizim də arzumuz və istəyimizdir. Bu sahədə Azərbaycanın cümhur başkanını hər baxımdan dəstəkləyirik. Azərbaycan xalqının qəbul
edəcəyi hər hansı bir variantı Türkiyə də qəbul edəcəkdir. Yardımlarımız sizin ehtiyac duyduğunuz müddət
ərzində davam edəcəkdir. Bundan əmin olmağınızı xahiş edirəm. Hamınıza təşəkkür edirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ, XƏZƏRİN
STATUSUNUN TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ PREZİDENTİN XÜSUSİ
NÜMAYƏNDƏSİ VİKTOR KALYUJNİ BAŞDA OLMAQLA RUSİYANIN NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
13 iyul 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Viktor İvanoviç, siz artıq yeni roldasınız?
Viktor Kalyujnı: Bəli. Lakin başlıcası, yenə də oradayam və elə həmin əməli problemlərlə məşğulam.
Heydər Əliyev: Deməli, həm də Azərbaycanla bağlı olan həmin problemlərlə.
Viktor Kalyujnı: Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, mən öz evimizə gəlmişəm. Bakıya gəlmək həmişə
xoşdur, mən buraya yaxşı hisslərlə gəlirəm.
Heydər Əliyev: Mən sizi yeni rolda salamlayıram. Düşünürəm ki, Rusiya prezidenti Vladimir
Vladimiroviç Putinin məhz belə bir təşkilat yaratması və sizi təşkilatın rəhbəri vəzifəsinə təyin etməsi düzgün
qərardır və bütün Xəzəryanı ölkələrin səmərəli əməkdaşlığına, eləcə də bəzən həll edə bilmədiyimiz məsələlərin
həllinə kömək edə bilər.
Viktor Kalyujnı: Vaxt tapıb bizi qəbul etdiyinizə görə sağ olun. Çox xoşdur ki, məhz bu səfər Sizinlə ilk
söhbətdən və görüşdən başlayır. Mən dedim ki, buraya gəlmək xoşdur, ürək bağlılığı, fikir bağlılığı var. Biz
neftçilər kimin necə işlədiyini, neft sahəsində kimin necə yaşadığını izləyirik, ona görə də çox yaxşı haldır ki,
indi Azərbaycan irəliləməyə başlayır və görürük ki, sizdə hətta ümumi daxili məhsulun səviyyəsi yüksəlir,
sənaye inkişaf edir. Bu, çox yaxşıdır.
Bu onu göstərir ki, Azərbaycan düzgün yoldadır və bütün bu işləri sürətləndirmək, yaxşılaşdırmaq,
genişləndirmək lazımdır. Neftçilər istənilən hakimiyyət üçün həmişə dayaq nöqtəsi olmuşlar, hakimiyyət isə
həm də müdrik olduqda, onlar daha möhkəm dayağa çevrilirlər. Düşünürəm ki Azərbaycan neft sahəsinin
Sizinlə, Sizin nüfuzunuzla, Sizin diqqətinizlə bağlı olan ikinci dirçəlişindən sonra inkişaf üçün kifayət qədər
yaxşı təkan almışdır.
Xəzərin problemləri barədə. Onlar mövcuddur, olub və olacaqdır. Biz bu səfərimiz zamanı öz
mövqeyimiz barədə danışmaq, söhbət etmək istəyirik. Demək istəyirəm ki, mən diplomatik mühitdə deyil,
istehsal sahəsində böyümüşəm, mənə tez bir zamanda son nəticə lazımdır. Ona görə də bu məsələ barədə
dövlətlərin rəyi ilə tanış olmaq, bunu cəmləşdirərək məsələnin həlli yolunu axtarmağa çalışmaq üçün kifayət
qədər fəal işə başladım. Mən özümüzdə akademiklərlə, aparıcı neft şirkətləri ilə görüşmüşəm. Qazaxıstandan
sonra Şimaldan Cənuba tərəf gəlirik. Bu gün sizdəyik, ayın 18-19-da Aşqabadda, 25-də isə İranda olacağıq.
Heydər Əliyev: Qazaxıstanda olmusunuz?
Viktor Kalyujnı: Mən Qazaxıstanda olmuşam, bu səfəri Nursultan Nazarbayevin ad günü ilə bir vaxta
salmışdım. Prezidentin təbrik məktubunu ona təqdim etdim, ad gününü qeyd etdik və həm də danışdıq.
Sonra isə avqustun təxminən əvvəllərində Həştərxana toplaşmaq üçün Rusiyanın adından prinsipcə
təşəbbüs göstərmək istəyirəm. Ailə süfrəsi arxasındakı kimi, bir növ iş rejimində, yarı rəsmi şəraitdə
danışacağıq və bütün problemləri müzakirə, yerbəyer etməyə və onların növbəliliyini müəyyənləşdirməyə
çalışacağıq. Ona görə ki, Tehran növbəti toplantının çağırılmasını uzadır.
Heydər Əliyev: Onlar ki söz vermişdilər. EKO xətti ilə yüksək səviyyədə görüşlə əlaqədar mən İranda
olarkən onlar demişdilər ki, bu toplantını keçirəcəklər. Mən bildirdim ki, biz iştirak edəcəyik. İndi isə təxirə
salırlar...
Viktor Kalyujnı: Bəli, onlar deyirlər ki, guya elə bir müsbət təkliflər yoxdur, vaxt itirmək lazım deyil və
sair. Sonra mən İran xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşdüm və ona dedim ki, əgər siz toplaşmaq
istəmirsinizsə, onda biz özümüz toplaşarıq, siz isə bizimlə olub-olmayacağınız barədə düşünün. O dedi ki, yox,
belə isə biz toplaşarıq. Gərək ki, ayın 24-25-nə planlaşdırdılar. Bu gün biz Sizin XİN-lə danışdıq, onlar qəti bir
qərara gəlməyiblər, deyəsən, sentyabrda keçirmək istəyirlər. Zənnimcə, biz gözləməməliyik, təkliflər var,
görüşməyə lüzum var, bu problemin fəal müzakirəsinə başlamaq gərəkdir. Hesab edirəm ki, biz onun fəal
müzakirəsinə başlasaq, onun həlli yollarını tapacağıq. Bax, başlanğıc üçün indi vəziyyət belədir.
Heydər Əliyev: Doğrudur, Viktor İvanoviç. Mən həmişə demişəm və bu gün də deyirəm ki, biz lap
əvvəldən bu məsələnin müzakirə və həll edilməsinin tərəfdarıyıq. Məlumdur ki, bu məsələ ilə Azərbaycan
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əvvəldən, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə edilməsinin yeni mərhələsindən məşğul olmağa
başlamışdır. 1994-cü ildə biz, yeri gəlmişkən, Rusiyanın, onun "LUKoyl" şirkətinin iştirakı ilə "Əsrin
müqaviləsi"ni imzaladıq. Biz bu müqaviləni imzalayan kimi həmin məsələnin müzakirəsi gücləndi, bəziləri
deyirdilər ki, necə yəni, axı Xəzərin statusu var. Biz isə onda da bəyan etdik, bu gün də bəyan edirik ki, belə bir
sabit qayda var - əgər yeni qanun, yeni müqavilə və sair yoxdursa, deməli, təşəkkül tapmış praktika mövcuddur.
Praktika isə göstərir ki, hələ sovet dövründə Sovetlər İttifaqının hökuməti və Neft Sənayesi Nazirliyi neft
hasilatı baxımından Xəzəri sektorlara bölmüşdü.
Biz öz sektorumuzda bu işlə məşğul olmağa başladıq və daim bunu nəzərə aldıq ki, indi şərait yenidir,
bütün Xəzəryanı ölkələr azad, müstəqil ölkələrdir. O vaxtlar bu Sovetlər İttifaqı dövründə həyata keçirilirdi. Siz
həm də bilirsiniz ki, Xəzərdə neft hasilatına hələ 1949-cu ildə, Neft Daşlarındakı yataqlardan ilk neftin
çıxarıldığı vaxt başlanmışdı. Sonra isə Xəzərdə bütün kəşfiyyat işlərini Azərbaycan alimləri apardılar və bir çox
yataqlar, o cümlədən də Türkmənistana yaxın olan sahildə yataqlar aşkara çıxardılır. Orada işlədilər, ona görə
ki, o vaxtlar vahid dövlət vardı və Xəzərdə Azərbaycanın Xəzər Dəniz Neft Birliyi işləyirdi. O, Azərbaycan
sektorunda da, Türkmənistan sektorunda da neft çıxarırdı. Hesabat belə aparılırdı: Türkmənistan sektorunda nə
qədər neft çıxarılıbsa, Türkmənistanın, Azərbaycan sektorunda çıxarılan neft isə Azərbaycanın hesabına
yazılırdı. Türkmənistan sektorunda neft az çıxarılırdı.
O vaxtlar başqa sektorlarda - Rusiya sektorunda da, Qazaxıstan sektorunda da, İran sektorunda da az neft
hasil olunurdu. O zaman İran sektoru müəyyən edilmişdi, sərhəd vardı. Yeri gəlmişkən, indi İran 1921-ci ilə,
1941-ci ilə tez-tez istinad edir. Ona görə Sovetlər İttifaqı ilə İran arasında Astara-Həsənqulu xətti boyunca
sərhəd mövcud idi və bu sərhədi sovet sərhəd qoşunları ciddi qoruyurdular və onun İran tərəfindən pozulmasına
əsla yol vermirdilər. Bakıda bununla xüsusi məşğul olan briqada, təyyarələr və digər vasitələr vardı, onlar
Sovetlər İttifaqının Xəzər dənizindəki sərhədini ciddi şəkildə qoruyurdular.
Deməli, köhnə praktikaya görə, İran da öz sektoruna malikdir. O vaxtlar İran heç düşünmürdü ki, Xəzər
dənizində neft çıxarmaq lazımdır, çünki onun hər şeyi İran körfəzində və Cənubda idi. İndi hər şey dəyişmişdir.
Xəzərdə beş Xəzəryanı ölkə var - Rusiya, Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkmənistan və İran. Biz gözləyə
bilməzdik ki, Xəzərin statusu müəyyənləşdirilsin və təşəkkül tapmış praktikadan istifadə etdik. Bununla belə,
biz ona tərəfdarıq ki, Xəzər dənizinin statusunu və real surətdə nə edə biləcəyimizi və kimə nə düşdüyünü qəti
şəkildə müəyyənləşdirmək lazımdır.
Bir dəfə, yeri gəlmişkən, Həştərxanda toplanıldı. O vaxtlar, məncə, 1994-cü ildə Viktor Stepanoviç
Çernomırdin bütün ölkələri bir araya gətirdi. Sonra bir neçə belə görüş keçirildi.
Biri, məncə, Aşqabadda, digərləri İranda, Moskvada, Almatıda oldu. Bir sözlə, müzakirə aparıldı, amma
müzakirə elə müzakirə olaraq qaldı. Ancaq indi görürəm ki, yeni mərhələ başlanır və bu, yaxşıdır. Biz bunu
istəyirik və zənnimcə, əgər indi siz bu işlə ciddi məşğul olsanız, onda Xəzəryanı ölkələr bəlkə də yekdil
razılaşmaya gələcək və statusu müəyyənləşdirəcəklər. Bu halda sakit olacaq, heç kəs heç kimə qarşı iddialar
irəli sürməyəcəkdir. Bu baxımdan mən sizin təşəbbüsünüzü, gəlişinizi alqışlayıram.
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FRANSANIN MİLLİ BAYRAMI - BASTİLİYANIN ALINMASI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
14 iyul 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Fransanın milli bayramı - 14 iyul - Bastiliyanın alınması günü münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm, Fransa xalqına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
Fransa xalqı böyük tarixə, zəngin mədəniyyətə malikdir, dünya sivilizasiyasına böyük töhfələr vermiş bir
xalqdır. Ancaq Fransa inqilabı, Bastiliyanın alınması günü bu ölkənin həyatında ən böyük tarixi hadisə olduğu
kimi, Avropanın, bütün bəşəriyyətin tarixində də böyük hadisə olmuşdur.
Bu gün dünyanın bir çox xalqlarının, ölkələrinin, dövlətlərinin getdiyi yolu - demokratiya, insan haqları,
azadlıq, bərabərlik yolunu Fransa inqilabından sonra ilk dəfə bu ölkənin mütərəqqi şəxsiyyətləri ortaya atmışlar.
Fransa bu gün də dünyanın böyük, iqtisadiyyatı inkişaf etmiş, demokratiya yolunda mühüm xidmətlər
göstərmiş, zəngin mədəniyyətə malik olan ölkəsidir.
Azərbaycan xalqı ilə Fransa xalqının əlaqələrinin də böyük tarixi vardır. Amma ən əsas tarix Azərbaycan
dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra ölkəmizlə Fransa arasında yaranmış dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri
zamanından başlayır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra 1991-ci ildə Fransa Azərbaycanın
müstəqilliyini tanımış, ondan sonra dövlətlərimiz arasında diplomatik əlaqələr qurulmuş, ötən illərdə FransaAzərbaycan əlaqələri sürətlə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdədir. Biz bu əlaqələrə - həm iqtisadi, həm siyasi,
həm elmi-mədəni, həm də humanitar əlaqələrə çox böyük əhəmiyyət veririk. Birinci növbədə ona görə ki, məhz
bu əlaqələr nəticəsində, bu əməkdaşlıq vasitəsilə Azərbaycan demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesində
həyata keçirdiyi tədbirlərdə, apardığı siyasətdə Fransanın təcrübəsindən istifadə edir.
Hörmətli səfir, Fransanın xarici işlər nazirinin Varşavadakı sözlərini burada xatırlayaraq, siz doğru
buyurdunuz ki, demokratiya elan edilməklə demokratiya yaranmır, demokratiya yetişməlidir. Bu, çox dəyərli
sözlərdir. Mən çox məmnunam ki, bu sözləri siz burada xatırladınız. Bu da həqiqətdir. Bu həqiqəti biz
Azərbaycanın həyatında görürük.
Azərbaycan həyatın bütün sahələrində ümumbəşəri dəyərləri milli mənəvi dəyərlərlə birləşdirərək
demokratiya, hüquqi dövlət qurmaq, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Biz fəxr edirik ki, qısa bir zamanda bu
sahədə müəyyən nailiyyətlər əldə etmişik. Amma eyni zamanda, dərk edirik ki, qarşımızda böyük yol, çətin
vəzifələr vardır və bu vəzifələri həyata keçirmək üçün, bu yolla uğurla irəliləmək üçün biz böyük əzmlə
çalışırıq, dünya təcrübəsindən istifadə edirik, Fransanın təcrübəsindən istifadə etməyə çalışırıq.
Azərbaycanda son illər aparılan demokratik dəyişikliklərin, proseslərin, siyasi və iqtisadi islahatların
nəticəsidir ki, nəhayət, Azərbaycan Avropa ailəsinə, Avropa Şurasına daxil olmaq imkanı əldə etmişdir.
İyun ayının 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanı bu beynəlxalq təşkilata qəbul
etmək haqqında qərarı bizim üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək
istəyirəm ki, bu yolda Fransa daim bizimlə olmuş, ölkəmizə yardım etmiş və dörd il müddətində Avropa
Şurasında namizədlik dövrü keçərkən Azərbaycana bir çox şeyləri həm öyrətmiş, həm də bizimlə əməkdaşlıq
nəticəsində ölkəmizin bugünkü səviyyəyə gəlib çıxması üçün böyük xidmətlər göstərmişdir.
Bizim üçün çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi üçün bu beynəlxalq
təşkilatda Azərbaycan haqqında məruzəçi və ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul olunmaq səviyyəsinə çatması
sahəsində görülən işlərdə respublikamızla əməkdaşlıq edən Fransa parlamentinin üzvü, çox hörmətli senator
cənab Bomel olmuşdur. Ancaq təkcə cənab Bomel yox, Fransadakı bütün dostlarımızın hamısı bu illər bizimlə
bərabər olmuş, çoxlu məsləhətlər vermiş və bunların nəticəsində də ölkəmiz bu nailiyyəti əldə edə bilmişdir.
Çox məmnunam ki, Fransanın prezidenti hörmətli cənab Jak Şirakla mənim aramda çox səmimi dostluq
əlaqələri yaranmış və bu əlaqələr də Azərbaycan-Fransa əməkdaşlığının inkişaf etməsinə, ölkəmizin daha da
irəli getməsinə yardım edir.
1997-ci ilin yanvar ayında Fransaya mənim rəsmi səfərim zamanı hörmətli prezident cənab Jak Şirakla
görüşlərimiz, danışıqlarımız, ölkənizin parlamentində, Fransanın Xarici İşlər Nazirliyində və hökumətində
apardığımız danışıqlar, təbiidir ki, Fransa-Azərbaycan əlaqələri tarixində xüsusi yer tutur. Məhz o vaxtdan da
Fransa Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə ATƏT-in Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll
olunması üçün yaradılmış Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir.
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Ötən illər Fransa Minsk qrupunun həmsədri kimi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş
torpaqlarından çıxarılması, bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının öz yerinə-yurduna qaytarılması üçün
çox səylər göstərmişdir. Bu dövrdə Fransa prezidenti hörmətli cənab Jak Şirak ilə mənim müxtəlif beynəlxalq
təşkilatlarda görüşlərim, danışıqlarım olubdur. Bu görüşlər, danışıqlar zamanı, xüsusilə son dəfə İstanbulda
ATƏT-in zirvə görüşündə onunla apardığım danışıqlar nəticəsində deyə bilərəm ki, Fransa, onun prezidenti
cənab Jak Şirak Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün səmimiyyətlə çalışır və
bu barədə öz səylərini əsirgəmir.
Son bir ay içərisində hörmətli prezident cənab Jak Şirakla mənim iki dəfə telefon danışığım olubdur və bu
telefon danışıqlarında biz hörmətli prezident Jak Şirak ilə birinci növbədə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi barədə yenə də fikir mübadiləsi aparmışıq. Eyni zamanda FransaAzərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi haqqında da ətraflı söhbətimiz olmuşdur.
Azərbaycanlıların Fransa xalqına olan rəğbətini, güman edirəm ki, Avropa futbol çempionatı zamanı da
həm burada olan Fransa nümayəndələri, həm də Fransada yaşayanlar yaxşı hiss etdilər. Futbol çempionatında
Fransa komandasının uğurla çıxış etməsi və nəhayət, qalib gəlib çempion olması bizi sevindirdi. Mən dostum
prezident Jak Şiraka təbrik məktubu göndərdim. Sonra isə telefon danışığımızda biz bu məsələyə də toxunduq.
Bizim son telefon danışığımızda prezident Jak Şirak məni və bütün Azərbaycan xalqını Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının qərarı ilə Azərbaycanın bu beynəlxalq təşkilata qəbul edilməsi münasibətilə təbrik
etdi və ümidvar olduğunu bildirdi ki, Azərbaycan həqiqətən Avropa Şurasının üzvü olacaqdır, Fransa hökuməti,
şəxsən prezident Jak Şirak bundan sonra da bu sahədə öz səylərini davam etdirəcəkdir.
İndi Fransa Avropa Birliyində sədrlik fəaliyyətini həyata keçirir. Bəlkə də çoxları bilmir ki, bu, çox ağır
və məsuliyyətli bir işdir. Fransanın prezidenti cənab Jak Şirak telefon danışığında mənə bu barədə məlumat
verərək, qarşıda nə qədər böyük vəzifələr olduğunu bildirdi. Amma eyni zamanda bəyan etdi ki, Fransa Avropa
Birliyinin sədri kimi də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün lazımi işlər
görəcək və əgər sülh əldə olunarsa Fransa həm Avropa Birliyinin və həm də Dünya Birliyinin bütün maliyyə
imkanlarını işğaldan azad olunan torpaqların bərpa edilməsi üçün səfərbər etməyə çalışacaqdır.
Bütün bunlara görə mən bu bayram günü dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Eyni zamanda əmin
olduğumu bildirək istəyirəm ki, Fransa-Azərbaycan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri bundan sonra da sürətlə
inkişaf edəcəkdir.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli səfir!
Mən sizi bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram. Fransa
dövlətinə, hökumətinə və Fransa xalqına yeni-yeni uğurlar, sülh və əmin-amanlıq arzulayıram.
Sağ olun.
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AVROPA SİYASİ TƏDQİQATLAR MƏRKƏZİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
17 iyul 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli dostlar, səfirlər, hörmətli qonaqlarımız, mən sizi görməkdən çox məmnunam.
Azərbaycana ziyarətinizi də çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Çoxdandır ki, buraya gəlmirsiniz. Yaxşı ki, vaxt
tapa bilmisiniz, gəlmisiniz.
Dostum Süleyman Dəmirəl mənə bu mövzu barəsində məlumat vermişdi. Bildirmişdi ki, belə bir təşəbbüs
var, görüşmək istəyirlər. Mən də dedim ki, hər vaxt hazıram. İndi sizi dinləyirəm.
Özdəm Sanberk (Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş müşaviri və Londondakı səfiri, Türkiyə
İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar Fondunun direktoru): Cənab prezident, hər şeydən öncə, hörmətli Süleyman
Dəmirəlin salamlarını, hörmət və ehtiramını Sizə yetirmək istəyirəm.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, bizim nümayəndə heyəti rəsmi heyət deyildir. Cənab Maykl Emerson və
Rumıniyanın keçmiş xarici işlər naziri cənab Sergiu Çelak Brüsseldə Avropa Birliyi nəzdində fəaliyyət göstərən
tədqiqatlar mərkəzinin həmsədrləridir. Amma bu mərkəz Avropa Birliyinə tabe deyildir. Hörmətli Nihad
Gökyigit iş adamı, "Tekfen Holdinq" şirkəti idarə heyətinin sədri, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq birliyinin işçi
şurasının üzvüdür. Mənim direktoru olduğum fond da hökumətimizə tabe deyildir. Qərarları hökumətlər qəbul
edir, biz isə öz fikirlərimizlə onlara yardımçı olmağa çalışırıq.
Qafqaz Türkiyənin təhlükəsizliyi baxımından çox önəmli bölgədir. Azərbaycan isə Türkiyə üçün qardaş
ölkədir. Nəyə görə Qafqazda qeyri-sabit vəziyyət var? Ona görə ki, burada beynəlxalq hüquq normaları
pozulmuşdur. Ermənistan beynəlxalq hüquq qaydalarını kobud şəkildə tapdalayaraq, Azərbaycan ərazisinin bir
qismini işğal etmişdir, bir milyon azərbaycanlını öz yurd-yuvasından didərgin salmışdır. Dünya həm bunu, həm
də beynəlxalq hüququn tapdalandığını unutmuşdur. Bunlar barədə biz danışmasaq, kim danışacaqdır?
Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılığı eynən İraqın Küveytə qarşı işğalçılığı kimidir.
Biz beynəlxalq hüquq normalarına dönmədən əməl olunmasını istəyirik. İndi görürük ki, Qafqazda
sabitliyi bərpa etmək üçün münasib şərait yaranmaqdadır. 1999-cu ilin dekabrında Helsinkidə Türkiyəyə
Avropa Birliyinə tam üzv olmaq imkanı verildi. Bu, əlbəttə, çox mühüm hadisədir, çünki Türkiyə Avropa
Birliyinin bərabər hüquqlu üzvü olanda onun qonşuları - Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan Avropa Birliyi ilə bir
növ həmsərhəd olacaqlar.
2000-ci il yanvarın 15-də hörmətli Dəmirəl "Qafqazda sabitlik paktı" təşəbbüsünü irəli sürdü. Bundan
əvvəl isə Azərbaycan prezidenti hörmətli Əliyev ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə çox mühüm nitq söylədi.
Ondan sonra böyük ölkələrin, o cümlədən Rusiyanın, Amerikanın, Avropa Birliyinin ölkələrinin liderləri də
Qafqazda sabitlik barədə fikirlərini açıqladılar.
Avropa Siyasi Tədqiqatlar Mərkəzi bütün bu bəyanatlardan ilham alaraq təkliflər hazırlamışdır. Türkiyə
olaraq biz təkliflərin bəzilərini qəbul edirik, bəziləri ilə isə razı deyilik. Ancaq bu təkliflərdən araşdırmalar üçün
istifadə edilə bilər. Burada xüsusi vurğulanmalı cəhət odur ki, bu təşəbbüs Minsk qrupunu əvəz edə bilməz.
Türkiyə Azərbaycanın razılaşmadığı heç bir həll variantını qəbul etməz.
Türkiyə münaqişədə yaranmış indiki vəziyyətlə, yəni status-kvo ilə razılaşmır. Hazırkı vəziyyət bu şəkildə
davam edə bilməz. Ancaq heç bir iş görməsək, onda bu vəziyyət olduğu kimi qalar. Möhtərəm prezident, ona
görə də Sizdən xahiş edirik ki, bizim fikirlərimizi məhz bu prizmadan dəyərləndirəsiniz. Bu çərçivədə həm
cənab Dəmirəlin, həm də Avropa Siyasi Tədqiqatlar Mərkəzinin təklifləri var. Bunlar bir-birini tamamlaya bilər.
Ancaq bu tədqiqatları davam etdirməyimiz üçün, cənab prezident, bizə rəhbərlik etməyinizi, yol göstərməyinizi
arzulayırıq. Buraya da elə bu məqsədlə gəlmişik.
Möhtərəm prezident, digər bir arzumuz da budur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu tipli qeyrihökumət təşkilatları, habelə Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, elmi ictimaiyyətin nümayəndələri bizimlə
əlaqə yaratsınlar. Türkiyəyə və Brüsselə gəlsinlər, birgə əməkdaşlıq edək.
İndi isə hörmətli Nihad Gökyigit öz fikirlərini söyləyər.
Nihad Gökyigit: Möhtərəm prezident, mən biznes aləminin nümayəndəsiyəm, ancaq, necə deyərlər,
həddimi aşıb bu siyasi işlərə qarışdım. Məqsəd isə budur ki, bu məsələləri xalq daha yaxşı başa düşsün. Əgər
xalq bu təşəbbüsləri anlasa, dəstəkləsə, onda siyasətçilərin də işi yaxşı gedər.
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Biznes dünyası sabitlik tələb edir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biznes öz işini davam etdirir. Ancaq
işlərin genişlənməsi üçün sabitlik əsas şərtdir. Biznes və sabitlik bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlayan
amillərdir.
Cənubi Qafqazdakı enerji dəhlizinə sərmayə qoyuluşu davam edəcəkdir. Amma enerji sektoru əsas
olmaqla, bir çox digər layihələr də - hava və dəniz limanları, yollar və s. gündəlikdədir. Avropa Birliyi də bu
dəhlizə böyük əhəmiyyət verir. Ona görə də mən, bayaq dediyim kimi, həddimi aşaraq bu məsələlərə girişdim.
Biznes dünyasının özünəməxsus həyəcanı və dinamikası var.
Dünən biz Tbilisidə Gürcüstan prezidenti cənab Şevardnadze ilə görüşdük, bu gün isə Bakıda - cənab
Əliyevin hüzurundayıq. İş adamı olaraq biz də siyasət aləminə öz töhfəmizi vermək istəyirik.
Maykl Emerson (Avropa Siyasi Tədqiqatlar Mərkəzinin həmsədri): Cənab prezident, bizim
sənədlərimizin türk dilində icmalı da var, onları Sizə təqdim edirik. Kitabımda isə onun haqqında rus dilində
məlumat var. Həmin sənədlərin ilk altı maddəsi bizim təkliflərimizin məğzini əks etdirir.
Keçən ilin noyabrında ATƏT-in zirvə görüşündə Sizin söylədiyiniz nitqi diqqətlə öyrəndik. Eyni zamanda
digər çıxışlarla da, xüsusilə prezident Dəmirəlin, prezident Şevardnadzenin və prezident Koçaryanın çıxışları ilə
tanış olduq. Ondan sonra bizim işimizə güclü təkan ATƏT-dən gəldi. ATƏT bizdən daha ətraflı iş cədvəli
hazırlanmasını, həmin çıxışlarda qaldırılmış fikirlərin həyata keçirilməsi sahəsində fəaliyyət proqramı
yaradılmasını istədi.
Biz tədqiqatlarımız sayəsində gəldiyimiz nəticələri ümumiləşdirdikdə üç əsas məsələyə diqqət yönəldirik.
Bu üç əsas məsələ bilavasitə Cənubi Qafqazla əlaqədardır. Sonrakı üç məsələ isə Cənubi Qafqazın ətrafında
olan ölkələrin də bu işə qoşulmasını tələb edir. Cənubi Qafqaz üçün önəmli əhəmiyyəti olan birinci üç məsələ
bunlardır: münaqişələrin həll olunması, regionun ölkələri arasında əməkdaşlıq və bunun sonradan inteqrasiyaya
çevrilməsi, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik təminatlarının hazırlanması.
Biz çalışmışıq ki, özlüyündə hər biri önəmli əhəmiyyət daşıyan bu məsələlər arasında ardıcıllığın necə
formalaşdırılmasına, onların bir-biri ilə əlaqəsinin olub-olmamasına da müəyyən aydınlıq gətirək. Hesab etdik
ki, bu məqsədlərin içərisində ən önəmlisi münaqişələrin, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılmasıdır. Beləliklə, biz bütün bu təklifləri hazırlayarkən o ehtimallara əsaslandıq ki, əgər Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi yaxın vaxtlarda həll olunmasa da, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı bu münaqişənin həllində
yaxın vaxtlarda tərəqqi əldə ediləcəkdir.
Biz münaqişədən sonrakı dövr üçün rejimin necə olacağı barədə fikirlərimizi açıqlamışıq və eyni zamanda
bu sahədə görüləcək işləri də müəyyənləşdirmişik.
Təklif etdiyimiz proqram çərçivəsində birinci mərhələdə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında dövlətlər və
hökumətlər səviyyəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tuturuq. Sonrakı mərhələlərdə isə regionun
Avropa strukturları ilə inteqrasiya olunmasının və əməkdaşlığının formalarını müəyyənləşdirmək nəzərdə
tutulur. Şübhəsiz ki, bu zaman Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul edilməsi məsələsini də unutmur, bunun
əhəmiyyətini də nəzərə alırıq.
Regionun dövlətləri üçün təhlükəsizlik təminatlarına gəldikdə isə, demək istəyirəm ki, biz bu barədə
düşünürük. İlkin dövrdə NATO-nun təhlükəsizlik barədə öhdəlikləri olmasa da, fikirləşirik ki, regionun
dövlətləri üçün ATƏT-dən xüsusi təhlükəsizlik təminatları alaq və bunları yazılı sənəd halına salaq.
Proqramımızın ikinci bölməsində isə tövsiyə edirik ki, Rusiya, Şimali Qafqaz və Avropa Birliyi arasında
əməkdaşlıq mexanizmləri də işlənib hazırlansın.
Biz növbəti mərhələlərdə hazırda Azərbaycanın da üzv olduğu Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsindən də kənara çıxaraq, Qara Dəniz-Qafqaz-Xəzər dənizi regionu ölkələri arasında əməkdaşlıq
forumunun yaradılması tövsiyələri ilə çıxış edirik.
Nəhayət, regionun neft və qaz ehtiyatlarından daha sürətlə və səmərəli istifadə olunmasına dair
təkliflərimiz var. Mən həmin mövzu üzərində dayanmayacağam, çünki bu sahədə Sizin böyük təcrübəniz var.
Cənab prezident, bildirmək istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda sabitlik paktı ilə əlaqədar proqram üzərində
işlərimiz və Qərb dövlətlərinin rəhbərləri ilə danışıqlar belə deməyə əsas verir ki, ümumən Qərb dövlətlərinin
rəhbərləri səviyyəsində də bu məsələyə böyük dəstək vardır. Sizin liderliyiniz sahəsində bu layihənin həyata
keçirilməsi mümkündür. Ona ediləcək texniki yardımlar da mümkündür. Lakin növbəti addımların nədən ibarət
olacağını biz aydınlaşdırmalıyıq. Hesab edirik ki, bunları aydınlaşdırmaqdan öncə, şübhəsiz, Sizin kimi dövlət
başçılarının təklifləri və konkret layihələri ilə də tanış olmağımız, ümumiləşdirmələr aparmağımız lazımdır.
Yəni biz birlikdə Qərb dövlətlərini inandıraq ki, belə bir proqramın həyata keçirilməsi mümkündür və bu,
regiona səmərə gətirəcəkdir.
Cənab prezident, dünən prezident Şevardnadze ilə keçirdiyimiz görüş zamanı o, təşəbbüs göstərərək
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bildirdi ki, həm hökumət orqanlarını, dövlət strukturlarını, həm də qeyri-dövlət strukturlarını təmsil edən
nümayəndələrdən, mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupu yaradacaq ki, bizim təqdim etdiyimiz təkliflərlə
maraqlansın və bizimlə yaxından əməkdaşlıq etsin. O, belə bir məsələ də qaldırdı ki, Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri də bu cür addım atsalar, müvafiq işçi qrupları yaratsalar, biz birlikdə Avropa strukturları ilə
əməkdaşlıq edərək çox mürəkkəb məsələlər barəsində ümumi anlaşmaya gəlib çıxa bilərik.
Sergiu Çelak: Cənab prezident, mənim danışmağa, demək olar, sözüm qalmadı. İyunun 14-də mən və
Maykl Emerson ATƏT-in təklifi ilə onun Vyanadakı səfirlərinə bu layihəni təqdim etdik.
Bu layihə ATƏT-in üçlüyünün - onun əvvəlki, hazırkı və gələcək sədrlərinin təşəbbüsü ilə həyata
keçirilir. Onlar Norveç, Avstriya və Rumıniyanı təmsil edirlər.
Etdiyimiz tədqiqat nəticəsində ATƏT-in hazırkı sədri təşkilatın regiondakı mövcud strukturlarına belə bir
tapşırıq verdi ki, yerli hökumətlərlə əlavə danışıqlar aparıb bu təklifə münasibətlərini və onların əlavə
təkliflərini araşdırsınlar, beləliklə, layihəni daha irəli aparmaq yolları ilə ciddi məşğul olsunlar.
Hesab edirik ki, birinci addım kimi, biz bu ilin sentyabrında seminar keçirməliyik. Həmin seminar zamanı
Maykl Emerson və mən bu layihənin təqdimatını edəcəyik. Bu seminarı ATƏT həm təşkil edəcək, həm də
maliyyələşdirəcəkdir.
Biz başa düşürük ki, ATƏT zəif təşkilatdır. Amma bəzən zəifliyin özündə də xeyirli cəhət olur. Bəzən
zəiflik adamı daha çox diplomatik olmağa, yəni güc yox, ağıl işlətməyə məcbur edir. Biz bu layihəyə müstəqil
alimlər kimi qoşulmuşuq. Cənubi Qafqazda sabitlik paktı üzərində çalışan digərləri də bizim kimi müstəqil
alimlərdən ibarətdir.
Cənab prezident, bizim bu işimizə Sizin dostunuz və bu dostluğu daim fəxrlə vurğulayan, yad edən Terri
Adams tərəfindən də böyük dəstək aldıq.
Bizim aldığımız bütün siqnallar onu deməyə əsas verir ki, bu cür ciddi məsələləri həll etmək üçün zaman
da yetişməkdədir. Daha ciddi fəaliyyət göstərmək üçün Minsk qrupuna bir təkan lazımdır. Həm sabitlik paktının
həyata keçirilməsi, həm də bunun üçün ən birinci şərtlərdən olan münaqişələrin aradan qaldırılmasından ötrü
regionun dövlətlərindən və onların rəhbərlərindən əlavə təkana, əlavə dəstəyə ehtiyac vardır.
Biz sabitlik paktını münaqişənin həllinin əvəzi kimi görmürük. Sadəcə olaraq, biz belə bir fikri bölüşürük
ki, Siz bu münaqişələri aradan qaldırdıqdan sonra və ona paralel olaraq regionun gələcək taleyi necə olacaq,
hansı addımlar atılacaqdır. Bu barədə düşünmək lazımdır və sabitlik paktı da o məqsədlərə xidmət edəcəkdir.
Mən həmkarım və dostum səfir Sanberk ilə tamamilə razıyam ki, müəyyən məsələlər olacaq ki, biz
razılaşacağıq, bəzi məsələlərdə isə fikir ayrılığımız olacaqdır. Maykl Emerson və mən ayrı-ayrı ölkələri təmsil
etmirik. Hətta vətəndaşı olduğumuz ölkələri də təmsil etmirik. Biz sadəcə, bütün səylərin birləşdirilməsinə və
ümumi bir sənədin ortaya çıxarılıb əlavə fikir mübadiləsi aparılmasına səy göstərmişik. Şübhəsiz ki, son qərarı
yalnız və yalnız Siz verəcəksiniz.
Heydər Əliyev: Mən çox məmnunam ki, siz hamınız Qafqaz, xüsusən Cənubi Qafqaz üçün çox vacib
olan bir problemlə məşğulsunuz. Son 12 ildir ki, Cənubi Qafqazda sabitlik pozulubdur. Bu, birinci növbədə
1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası etməsi nəticəsində başlanmış müharibə və digər tərəfdən,
Gürcüstanda Abxaziya, Osetiya münaqişələrinin yaranması ilə əlaqədardır. İkincisi isə Şimali Qafqazda,
Çeçenistanda yaranmış vəziyyət və orada gedən müharibə ilə əlaqədardır.
Bütün bunlar hamısı Qafqazda sabitliyi pozubdur. Təbiidir ki, Qafqazda yaşayanlar, ətrafımızdakı ölkələr
bu regionda sabitliyin bərpa olunmasını istəyirlər. Çünki bu, bizim həyatımızın bütün sahələri üçün lazımdır. Bu
baxımdan bir qeyri-dövlət təşkilatı, elmi araşdırmalar mərkəzi kimi sizin bu işlə məşğul olmağınız çox
təqdirəlayiq haldır.
ATƏT-in ötən ilin noyabr ayında keçirilən İstanbul zirvə görüşündəki nitqimdə - siz bunu bilirdiniz Cənubi Qafqazda sülh, təhlükəsizlik və sabitlik paktının yaranması haqqında təklif irəli sürdüm, bu problemin
aradan qaldırılmasında maraqlı olan bütün ölkələri bu məsələnin həll olunmasına dəvət etdim.
Türkiyənin hörmətli prezidenti cənab Süleyman Dəmirəl o vaxt daha da geniş bir təkliflə çıxış etdi.
Bildiyimə görə, iki-üç ay bundan öncə o, dünyanın Qafqazla əlaqədar 14 ölkəsinin dövlət başçılarına Qafqazda
sülh, təhlükəsizlik və sabitlik yaradılması ilə əlaqədar məktublar göndərib öz fikirlərini açıqlamışdır. Belə bir
məktubu mən də almışam. Bu məsələ ilə əlaqədar mən hörmətli Süleyman Dəmirəllə bir neçə dəfə telefon
danışığı aparmışam. Hörmətli Süleyman Dəmirəl mənə dedi ki, onun yazdığı bu məktublara bütün dövlət
başçıları müsbət münasibət göstəriblər.
Beləliklə, məlumdur ki, bütün ölkələr - yəni bu bölgəyə marağı olan ölkələr Qafqazda, o cümlədən
Cənubi Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin yaranmasını istəyirlər və bu sahədə öz səylərini artırmağa
hazırdırlar. Ona görə də mən sizin bu sahədəki fəaliyyətinizi və təşəbbüsünüzü dəstəkləyirəm.
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Siz də bildirdiniz, mən də demək istəyirəm ki, bu, o qədər də asan problem deyildir, ancaq eyni zamanda,
asandır. Çünki bu proqramı, nəzərdə tutulan təklifləri həyata keçirmək üçün bir şərt var. Bu da birinci növbədə,
Cənubi Qafqazdakı münaqişələrə son qoymaqdan ibarətdir.
Bilirsiniz ki, 12 il bundan öncə başlanmış Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan
artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır və artıq 7-8 ildir ki, çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Müharibə gedib, qanlar tökülübdür. Ancaq biz 1994-cü ilin may ayında, altı il bundan əvvəl müharibəni
dayandırmışıq. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş imzalanıbdır. Altı ildən çoxdur ki,
müharibə getmir, qan tökülmür, atəşkəs rejimi davam edir. Amma eyni zamanda, münaqişə aradan
qaldırılmayıbdır. Yəni atəş kəsilən zaman - 1994-cü il mayın 12-dəki vəziyyət indiyə qədər davam edir.
Bir daha bildirirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub, torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal edilmiş bu ərazilərdə yaşamış bir milyon azərbaycanlı qaçqın və köçkün
vəziyyətindədir.
Biz altı ildən çoxdur ki, ATƏT-in Minsk qrupunun və Minsk qrupu həmsədrlərinin - Rusiyanın, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın və başqa ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə sülhə nail olmaq istəyirik.
Sülh əldə etmək üçün Ermənistan silahlı qüvvələri gərək işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxsınlar,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilsin, bir milyondan çox vətəndaşımız öz yerinə-yurduna qayıtsın.
Ancaq biz buna nail ola bilmirik. Çünki Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqe tutur. Ermənistan bu
torpaqları işğal etməyindən istifadə edərək, Azərbaycana mənsub olan Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi
statusu əldə etmək istəyir. Belə olan halda Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağ müstəqillik
alaraq ölkəmizin ərazisindən çıxır, yəni Azərbaycan öz torpaqlarının bir hissəsini itirir. Ermənistan bəyan edir
ki, bu halda o, Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal etdiyi rayonları azad etməyə hazırdır. Biz isə bu şərtlərlə razı
ola bilmərik. Çünki beynəlxalq hüquq normaları, ATƏT-in prinsipləri vardır. Heç bir ölkə ərazi bütövlüyünün,
sərhədlərinin pozulmasına yol verməz. Ona görə də münaqişə indiyədək həll olunmayıbdır.
Gürcüstanda da Abxaziya, Osetiya münaqişələri həll edilməyibdir. Gürcü millətindən olan insanlar
Abxaziyadan zorla çıxarılıbdır. Amma Gürcüstandakı münaqişə daxili xarakter daşıyır, ölkənin daxilindədir.
Azərbaycanda isə münaqişə iki müstəqil dövlətin arasında olan münaqişədir. Bu münaqişə Ermənistan ilə
Azərbaycan, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan iki müstəqil dövlət arasında gedən müharibədir və
münaqişədir.
Ona görə də bütün bu proqramları, hörmətli Süleyman Dəmirəlin təklifini, ATƏT-in İstanbul zirvə
görüşündə mənim irəli sürdüyüm təklifi və sizin arzu, istəklərinizi həyata keçirmək üçün gərək Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarını azad etsin, bir milyondan artıq vətəndaşımız öz yerinə-yurduna qayıtsın, Dağlıq
Qarabağa isə, - dəfələrlə bəyan etdiyimiz və ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə öz əksini tapdığı kimi, Azərbaycan dövlətinin tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilə bilər.
Əgər biz bunlara nail ola bilməsək, Cənubi Qafqazda heç bir sabitlikdən söz gedə bilməz. Ermənistan
prezidenti Robert Koçaryanla mənim aramda keçən il bilavasitə bir neçə görüş olmuşdu. Bu görüşlər zamanı biz
çalışmışdıq ki, bir qədər irəliyə gedək, məsələni həll edək. Hər ikimiz, yəni Azərbaycan prezidenti və
Ermənistan prezidenti belə bir fikir irəli sürmüşdük ki, bunun üçün gərək hər iki tərəf kompromisə getsin. Mən
kompromisə getməyə hazır olduğumu bildirdim. Ermənistan prezidenti də bunu bildirdi. Amma təəssüflər olsun
ki, oktyabrın 27-də Ermənistanda baş vermiş terror hadisəsindən sonra bizim bu danışıqlar kəsildi.
Bilirsiniz ki, o vaxt Ermənistan parlamentinin sədri, baş nazir və bir neçə deputat terroristlər tərəfindən
qətlə yetirilmişlər.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Avstriyanın xarici işlər naziri dünən və bu gün Ermənistandadır, axşam
Azərbaycana gələcəkdir. Onun səfəri ATƏT-in sədri kimi Ermənistanın və Azərbaycanın fikirlərini öyrənib, bu
məsələni həll etmək məqsədi daşıyır. Mən bu yaxınlarda Avstriyada rəsmi səfərdə olarkən o, bu barədə
fikirlərini mənə deyib. Mən bilmirəm, o, buradan hansı məlumatlarla qayıdacaqdır. Hər halda, biz
kompromislərə getməyə hazırıq. Amma gərək Ermənistan da kompromislərə getsin və bu kompromislərin
müəyyən çərçivəsi olmalıdır. Əgər bu məsələ həll olunmasa, bütün bu proqramların heç birisi real deyildir.
Cənubi Qafqazda Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə çox
yaxşı əməkdaşlıq vardır. Gürcüstan ilə Ermənistan arasında da bütün sahələrdə yaxşı əməkdaşlıq vardır. Amma
Cənubi Qafqazın üç dövlətinin indi birlikdə əməkdaşlıq etməsi mümkün deyildir. Mən dostum cənab Nihad
Gökyigitin bu barədə fikirləri ilə razı ola bilmərəm. Bu, yeni fikir deyildir. Bir çox ölkələr bizə belə təkliflər
veriblər və Ermənistan da bizə təklif irəli sürür ki, gəlin iqtisadi əlaqələri davam etdirək, ticarət edək, onda
qarşılıqlı inam yarana bilər və biz sülhə nail olmağa daha da yaxınlaşa bilərik.
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Ermənistan bizə belə təkliflər veribdir. Başqa dövlətlərin də belə təklifləri vardır. Görürəm ki, sizin bu
proqramınızda da belə fikirlər vardır. Hörmətli Nihad Gökyigit hesab edir ki, bu işlər paralel getməlidir. Mən
bununla razı deyiləm. Biz bununla heç vaxt razı ola bilmərik. Nə üçün? Çünki Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi
işğal altında olduğu, bir milyondan çox vətəndaşımız çadırlarda yaşadığı, Azərbaycanla Ermənistan arasında
sülh olmadığı halda, biz Ermənistanla heç bir əməkdaşlıq edə bilmərik.
Mən bilirəm ki, Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti ağırdır, onun belə əməkdaşlığa ehtiyacı vardır. Biz etiraz
etmirik. Amma sülh yaratmaq lazımdır. Sülh yaranandan sonra bu əməkdaşlıq avtomatik olacaqdır. Sülh
yaranmadığı halda, bir-biri ilə münaqişədə olan iki ölkə hansı əməkdaşlıq edə bilər? Biz istəsək də, buna
millətimiz yol verə bilməz. Amma iş burasındadır ki, mən də bunu heç vaxt istəmərəm.
Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlər bağlıdır, heç bir diplomatik və ticarət əlaqələri
yoxdur. Ermənistan çalışır ki, Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq etsin. Dostum cənab Gökyigit də bu barədə bəzi
təşəbbüslərdə olubdur. Mən vaxtilə ona öz etirazımı bildirmişəm.
Amma Türkiyə cümhuriyyətinin siyasəti belədir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunmayana,
Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından çıxmayana, bir milyondan çox
vətəndaşımız öz yerinə-yurduna qayıtmayana qədər Türkiyə Ermənistanla sərhədini açmayacaq, heç bir ticarət
etməyəcək və heç bir yolu açmayacaqdır. Türkiyənin dövlət və hökumət başçıları bunu dəfələrlə bəyan ediblər.
Türkiyənin doqquzuncu prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəl bu fikri dəfələrlə bəyan edibdir.
Türkiyənin yeni prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər bu günlərdə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olduğu
zaman yenə də belə bir bəyanat veribdir. Türkiyənin sərhəd yerlərində, məsələn, Qars bələdiyyə başqanı və
başqaları bu siyasəti anlamayaraq belə fikirlər söyləyirlər ki, "Qapıları açın, biz ticarət edək". Amma mənim
dostum Süleyman Dəmirəl bu yaxınlarda Qarsda olduğu zaman onlara yaxşı cavab verib, deyibdir ki: "Bir neçə
qəpik-quruşdan, xırda ticarətdən ötrü biz azərbaycanlı qardaşlarımızın mövqeyini qurban verə bilmərik".
Siz də bizim mövqeyimizi burada açıq bilməlisiniz. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll edilən, sülh
yaranan, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad edilən kimi, sülh, təhlükəsizlik və sabitlik paktının
yaranması tamamilə real olacaqdır. Bu olmasa - fantaziyadır.
Amerika Birləşmiş Ştatları beş-altı ay bundan öncə belə bir təklif irəli sürmüşdür ki, Cənubi Qazqaf
iqtisadi forumu yaransın. Bu, nə deməkdir? Demək, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan bir iqtisadi forum
yaradır və orada iqtisadi əməkdaşlıq edir. Biz bu təklifə də etiraz etdik və buna razı olmadıq.
Sizin başladığınız iş çox yaxşıdır. Siz bilməlisiniz ki, hansı məsələ realdır, hansı məsələ real deyildir. Mən
təşəkkür edirəm ki, siz qeyri-dövlət təşkilatının üzvlərisiniz, alim və çox təcrübəli insanlarsınız. Məsələn, mən
bilirəm ki, Özdəm Sanberk çox təcrübəli bir siyasətçi, diplomatdır. Cənab Emerson da belədir. Rumıniyanın
keçmiş xarici işlər naziri Sergiu Çelak da təcrübəli bir insandır. Cənab Nihad Gökyigit deyir ki, mən biznes
adamıyam, siyasətə qarışmıram. Amma o, çox təcrübəli bir adamdır və mənim də yaxın dostumdur.
Sizin bu təcrübəniz, hərəkətləriniz bizə çox lazımdır. Bir daha deyirəm ki, mən Sizin bütün bu
təşəbbüsünüzü dəstəkləyirəm. Amma öz fikirlərimi də Sizə bildirirəm. Sizə təşəkkür edirəm.
Nihad Gökyigit: Cənab prezident, bu barədə bir fikrimi Sizə bildirmək istəyirəm. Biz Ermənistanla
əlaqələr qurmadıq, əməkdaşlıq etmirik və etməyəcəyik.
Heydər Əliyev: Çox yaxşı etmisiniz ki, əlaqələr qurmamısınız.
Nihad Gökyigit: Biz Azərbaycanın da, Ermənistanın da qarşılaşdığı çətinlikləri öyrənirik. Biz ermənilərə
dəfələrlə bildirmişik ki, görürsünüz, xarici iş adamları Azərbaycanla sıx əlaqələr qurur, orada böyük işlər
görürlər.
Heydər Əliyev: Bəli. Görürsünüz, biz Bakı-Supsa neft kəmərini işə saldıq.
Nihad Gökyigit: Mən bir daha deyirəm ki, biz Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığı davam
etdirəcəyik.
Heydər Əliyev: Davam etdirin.
Nihad Gökyigit: Ermənistanla əlaqələr qurmaq barədə Türkiyənin düzgün xarici siyasəti vardır. Biz
dövlətimizin siyasətinə tabeyik - o nə desə, onu etməliyik.
Heydər Əliyev: Bəli, siz Türkiyənin xarici siyasətinə tabe olun.
Nihad Gökyigit: Bəli, biz bu siyasətə tabeyik, bu siyasətdən heç vaxt kənara çıxmarıq. Mənim demək
istədiklərim bunlardır. Biz bu sahədəki fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ QURU QOŞUNLARININ KOMANDANI, ORDU GENERALI
ATİLLA ATƏŞİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
17 iyul 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli general, hörmətli dostumuz!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz! Mən sizin Azərbaycana səfərinizdən çox məmnunam.
Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq və qardaşlıq əlaqələri bütün sahələrdə, o cümlədən ordu
quruculuğu sahəsində də inkişaf edir. Təbiidir ki, sizin Azərbaycana gəlməyiniz və buradakı vəziyyətlə tanış
olmağınız bizim əməkdaşlığımızı daha da irəli aparmağa imkan verəcəkdir.
Atilla Atəş: Möhtərəm prezident, Sizə məlum olduğu kimi, mən qardaş Azərbaycan Respublikasının
müdafiə naziri general-polkovnik Səfər Əbiyevin dəvəti ilə Azərbaycana gəlmişəm. Təbii ki, burada, Sizin
sərrast ifadənizlə desəm, "Bir millət, iki dövlət"dən biri olan Azərbaycanda olmaqdan böyük şərəf duyuram.
Hədsiz məşğul olmağınıza baxmayaraq, vaxt tapıb məni qəbul etdiyiniz üçün Sizə son dərəcə minnətdaram. Bu
səfər zamanı biz həm nazir Əbiyevlə ölkələrimiz arasında müdafiə və ordu quruculuğu sahəsində fikir
mübadiləsi aparmaq, həm də burada işləyən dostlarımızın fəaliyyətini görmək imkanı əldə etdik. Vaxt tapıb
məni qəbul etdiyiniz üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Bu günlərdə Türkiyənin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər
Azərbaycana gəldi. O, Türkiyə prezidenti seçildikdən sonra ilk xarici səfərini Azərbaycana etdi. Biz bunu
gözləyirdik, bu səfərdən çox sevindik. Gördük ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər eyni səviyyədə davam
edir. Möhtərəm prezident Sezər burada bəyan etdi ki, şəxsiyyətlər dəyişsə də Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri
dəyişməyəcək. Dövlət öz siyasətini dəyişməz. Türkiyə ilə bizi çox qüvvətli tellər bağlayır. Onlar heç vaxt qırıla
bilməz, əksinə, daha da möhkəmlənə bilər.
Atilla Atəş: Möhtərəm prezident, Siz son dərəcə təcrübəli siyasətçi və dövlət adamı kimi hər zaman bu
həqiqətləri dilə gətirirsiniz. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər birtərəfli deyil, çox şaxəlidir. Bütün
sahələrdə - siyasi, iqtisadi, hərbi sahələrdə möhkəm əməkdaşlığımız mövcuddur. Qardaş Azərbaycanı ziyarət
etmək bizim üçün həqiqətən bəxtiyarlıqdır. Mənə belə bir imkan verdiyiniz üçün Sizə bir daha dərin
təşəkkürlərimi bildirirəm.
Heydər Əliyev: Siz Azərbaycana ilk dəfə gəlirsiniz?
Atilla Atəş: Bəli.
Heydər Əliyev: Türkiyə ordusunun baş qərargah rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıkoğlu Azərbaycanda
olmuşdur. O, keçmişdə bir dəfə hörmətli Süleyman Dəmirəllə bərabər gəlmişdi.
O, Azərbaycanı tanıyır. İndi siz də gəlib tanış oldunuz.
Atilla Atəş: İcazə versəniz, hörmətli Kıvrıkoğlunun Sizə salamlarını yetirərdim.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun.
"Azərbaycan" qəzeti, 18 iyul 2000-ci il
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ALMANİYA BUNDESTAQININ DEPUTATI, BUNDESTAQIN "QAFQAZ QRUPU"NUN
ÜZVÜ DOKTOR XANIM İRMQARD ŞVAYTSERİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
17 iyul 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Mən sizi salamlayıram. Bildiyimə görə, siz bir neçə gündür
Azərbaycanla tanış olmusunuz. Bu, çox yaxşı haldır. Çünki biz istəyirik ki, ölkəmizi hər yerdə, o cümlədən,
Almaniyada daha da yaxşı tanısınlar. Buyurun, mən sizi dinləyirəm.
İrmqard Şvaytser: Cənab prezident, Azərbaycana səfərim müddətində vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə
görə Sizə təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycana ilk dəfədir gəlmişəm. Lakin ümid edirəm ki, Sizin bu gözəl
ölkənizdə sonuncu dəfə deyiləm.
Səfərimin əsas səbəbi Almaniyanın Fridrix Naumann fondu tərəfindən təşkil edilən, Azərbaycanın
Avroatlantika strukturlarına inteqrasiyasına həsr olunmuş tədbirdə iştirak etmək idi. Hesab edirəm ki, mən bu
işlərə müəyyən qədər öz töhfəmi verə bilmişəm.
Almaniya, xüsusilə mənim təmsil etdiyim liberallar partiyası Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil
olmasını dəstəkləmişdir. Ümid edirəm ki, Azərbaycan növbəti mərhələni də uğurla keçəcəkdir. Eyni zamanda
Nazirlər Komitəsi Sizin ölkənin Avropa Şurasına daxil olmasını müsbət qiymətləndirəcəkdir.
Mən Azərbaycanda bəzi siyasi partiyalarla görüşlər keçirmişəm və Azərbaycanda qarşıdakı parlament
seçkiləri bu görüşlərin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının bir sıra üzvləri ilə Bakıdan kənarda, gözəl bir yerdə çox ətraflı
söhbət etmişəm. Yalnız söhbət etməmişəm, eyni zamanda Sizin mətbəxinizə aid gözəl yeməklərdən dadmışam.
Hesab edirəm ki, müzakirə və dadlı yemək bir-birini yaxşı tamamlayır.
Heydər Əliyev: Elədir.
İrmqard Şvaytser: Ümumiyyətlə, əgər tərəflər bir-biri ilə razılığa gələ bilməsələr, bəlkə də yaxşı yemək,
dadlı balıq əti bu razılaşmanı tezləşdirə bilər.
Azərbaycanda mövcud olan bəzi müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə də görüşmüşəm və bu
görüşlərdə bir sıra məsələləri müzakirə etmişik.
Məni qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bildirmək istərdim ki, Almaniya
parlamentində, Bundestaqında Almaniya-Qafqaz dostluq qrupu ilə yaxından məşğul oluram. Bizim belə bir
proqramımız mövcuddur: noyabr ayında keçiriləcək seçkilərdən sonra yeni seçilən deputatların bir qrupunu
Almaniyaya dəvət etmək istəyirik. Ümid edirəm ki, onlarla orada görüşüb ətraflı söhbət edə biləcəyik.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin Azərbaycanda olduğunuz zaman gördüyünüz işlər
bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən qeyd etdim, birinci növbədə ona görə ki, siz Azərbaycanın bugünkü
reallığını özünüz görürsünüz. Güman edirəm, burada, Bakıda Azərbaycanın müsbət tərəfləri ilə yanaşı, dərdləri
ilə də tanış olmusunuz. Bilirsiniz ki, dərdlərimiz də böyükdür. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasıdır və işğal edilmiş
torpaqlardan zorla çıxarılmış bir milyon azərbaycanlının ağır vəziyyətdə yaşamasıdır. Yeni, gənc müstəqil
dövlət kimi, əlbəttə, bizim problemlərimiz təkcə bundan ibarət deyildir, çoxdur.
Almaniya ikinci dünya müharibəsindən sonra çox böyük yol keçdi, amma nə qədər də problemlərlə
rastlaşdı. Almaniyanın birləşdirilməsi üçün siz nə qədər çalışdınız və buna nail oldunuz. Almaniyanın
parçalanması sizi çox incidirdi, elədirmi? Baxmayaraq ki, onun şərq hissəsində də almanlar yaşayırdılar, amma
başqa dövlət sistemində yaşayırdılar. Biz də Almaniyanın birləşməsini alqışladıq.
Amma mən sizə deyirəm, - Azərbaycanın 20 faizi işğal altındadır və bu ərazilərin hamısı viran olubdur.
Bir milyon vətəndaşımız ağır şəraitdə çadırlarda yaşayır. Bu, bizim ən böyük dərdimizdir, ən böyük
problemimizdir. Başqa problemlər də var. Mən sizə dedim, biz onlarla məşğuluq, həll edirik.
Belə bir ağır problemə baxmayaraq, siz bilirsiniz, görürsünüz ki, artıq Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf
edir. Siz burada bazar iqtisadiyyatını görürsünüz, özəl sektoru görürsünüz. Amma beş il bundan öncə bunların
heç biri yox idi. Gözəl mağazalar, restoranlar, otellər görürsünüz, - bunlar yox idi. Bunlar bizim apardığımız
iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Amma mən demirəm ki, biz hər şeyə nail olmuşuq. Bu sahədə də çox
problemlərimiz vardır. Amma edildiyi şəraitdə, yəni torpaqlarımızın 20 faizi işğal edildiyi şəraitdə
iqtisadiyyatda bu cür inkişafa nail olmaq onu göstərir ki, biz düz yol ilə gedirik.
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Güman edirəm, siz bu görüşlər zamanı Azərbaycanın ictimai-siyasi mənzərəsini də hiss etmisiniz. Bəli,
qarşıdan gələn parlament seçkiləri bizim hamımız üçün ən əsas məsələlərdən biridir. Amma güman edirəm ki,
bu ötən beş il ərzində, keçən parlament seçkilərindən indiki parlament seçkilərinə qədər xalqımız da inkişaf
edibdir, cəmiyyət də dəyişibdir. İndi biz ümidliyik ki, seçkilər yüksək səviyyədə keçəcəkdir, tam demokratik
şəraitdə keçiriləcəkdir və xalq öz iradəsini sərbəst, azad ifadə etmək imkanını tamamilə əldə edəcəkdir.
Almaniya ilə Azərbaycan arasında çox yaxın dostluq əlaqələri vardır. Biz bu dostluq əlaqələrinə çox
böyük əhəmiyyət veririk. 1996-cı ildə mən Almaniyaya rəsmi səfər etmişdim, çox əhəmiyyətli görüşlərimiz
olmuşdur. Almaniyanın dövlət adamları da Azərbaycanı ziyarət ediblər. Keçmiş xarici işlər naziri cənab Kinkel
də Azərbaycanda olubdur, iqtisadiyyat naziri də, bir çox başqa nazirlər də və Bundestaqın deputatlarından da bir
çoxu Azərbaycanda olubdur. Azərbaycana ən çox gələn deputatlardan cənab Vimmer yadımdadır. Siz onu
tanıyırsınız?
İrmqard Şvaytser: O, mənim partiya yoldaşımdır.
Heydər Əliyev: Siz bir partiyadansınız?
İrmqarc Şvaytser: Bəli.
Heydər Əliyev: Onda bizim dostumuzsunuz. Çox gözəl.
Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması ilə əlaqədar Almaniyanın göstərdiyi səylərə və verdiyi
dəstəyə görə təşəkkür edirəm. Sizin sözləriniz də mənim qulağımda qalacaqdır ki, Nazirlər Komitəsində də
Almaniya öz fəaliyyətini göstərəcəkdir ki, bu prosedura tamamilə başa çatsın. Hər halda cənab Yoşka Fişerə bu
barədə yaxşı məlumat verərsiniz.
İrmqard Şvaytser: Cənab prezident, bununla əlaqədar bəzi problemlər var, Sizinlə danışmaq istərdim.
Heydər Əliyev: Danışarıq, danışarıq. Yenə də deyirəm, biz Almaniya ilə bundan sonra da bütün
sahələrdə əlaqələrimizi genişləndirməyə çalışırıq. İqtisadi əlaqələrimizdə çox nailiyyətlərimiz vardır və sizin
Azərbaycana səfəriniz də, təbiidir ki, burada öz rolunu oynayacaqdır.
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ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİ, AVSTRİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ XANIM BENİTA
FERRERO-VALDNER İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
18 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Ferrero-Valdner, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, xoş gördük
sizi. Azərbaycana və bölgəyə səfərinizi yüksək dəyərləndirirəm. Bu səfəriniz zamanı ATƏT-in qarşısında
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi qədər çətin bir problemin olmağını
nəzərinizə çatdırıram.
Mən bu il iyul ayının 3–6-dakı Avstriyaya rəsmi səfərimi, federal prezident Tomas Klestil, federal kansler
Volfqanq Şüssel, parlamentin sədri Haynts Fişer və ATƏT-in hazırkı sədri, Avstriyanın Xarici İşlər naziri
xanım Benita Ferrero-Valdner ilə keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları, imzalanmış sənədləri razılıq və
məmnunluqla xatırlayıram.
Avstriyaya bu rəsmi səfərim məndə çox gözəl təəssürat yaratmışdır. Mənim bu səfərim Azərbaycan ilə
Avstriya arasında əlaqələrin inkişafında yeni mərhələ açacaqdır.
ATƏT-in 1992-ci ildə yaradılmış Minsk qrupu, onun qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Fransa bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması sahəsində səylərini artırmalıdır. Əmin
olduğumu bildirirəm ki, ATƏT-in hazırkı sədrinin bölgəyə səfəri sülh prosesinin sürətləndirilməsində,
problemin həllində mühüm rol oynayacaqdır.
B e n i t a F e r r e r o – V a l d n e r: Qonaqpərvərliyə, Avstriyaya rəsmi səfəriniz haqqında gözəl
təəssürat barədə söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu səfəri Vyanada məmnunluqla
xatırlayırlar. Müdrik, çox təcrübəli, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ilə yenidən bu görüşümdən məmnun
qaldığımı vurğulayıram. Bölgəyə səfərimə, keçirdiyim görüşlərə, apardığım danışıqlara böyük əhəmiyyət
verdiyimi bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon, 1999-cu il İstanbul zirvə
görüşlərində Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsi barədə məsələlər müzakirə edilmiş, Budapeşt və Lissabon
sammitlərində bu barədə çox əhəmiyyətli qərarlar qəbul olunmuşdur. Çox təəssüf edirəm ki, bu qərarlar
indiyədək həyata keçirilməmişdir.
Minsk qrupu, həmsədrlər 1997-ci ilin iyulunda və sentyabrında təkliflər irəli sürürlər. Bunlar Azərbaycan tərəfindən əsasən qəbul olunmuşdu. Lakin Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinin baş verməsi və bu təkliflərdən imtina
edilməsi nəticəsində o vaxt sülh prosesində irəliləyiş əldə olunmadı.
Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan arasında 1999-cu ilin aprelində Vaşinqtonda
ilk təkbətək görüş oldu. Belə görüşlər sonra davam etdirildi. Xatırladım ki, münaqişənin aradan qaldırılması üçün
kompromislərə getməyin vacibliyi barədə hər iki tərəf eyni fikirdə idi.
Məlumunuz olsun ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal
edilmiş, bir milyondan çox vətəndaşımız yerindən-yurdundan zorla qovularaq uzun illərdən bəri çadırlarda ağır
şəraitdə yaşayır. Müharibədə 1994-cü ildə yaradılmış atəşkəs rejimi heç bir ayırıcı qüvvə olmadan həm
Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfindən indiyədək qorunub saxlanılır.
B e n i t a F e r r e r o – V a l d n e r: Mən münaqişə barədə ətraflı məlumat toplamış, azərbaycanlı
qaçqınlarla görüşdə onların ağır vəziyyəti ilə yaxından tanış olmuşam. ATƏT-ə sədrlik Avstriya üçün və şəxsən
mənim üçün böyük məsuliyyət deməkdir və mən münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün bütün
imkanlardan istifadə etməyə çalışacağam.
Mən Azərbaycanın sülh təşəbbüslərini, prezident Heydər Əliyev ilə prezident Robert Köçəryanın birbaşa
görüşlərini yüksək qiymətləndirirəm. Sizi əmin edirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun və həmsədrlərin səylərinin
artırılmasına xüsusi diqqət yetirəcəyəm, münaqişənin qarşılıqlı güzəştlər əsasında tezliklə həll edilməsinə
çalışacağam.

856

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ATƏT-in HAZIRKI SƏDRİ AVSTRİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ XANIM BENİTA
FERRERO-VALDNERİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
18 iyul 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli xanım!
Hörmətli nazir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayıram və ATƏT-in sədri kimi bizim bölgəmizə, o
cümlədən Azərbaycana səfərinizi çox yüksək qiymətləndirirəm. Mənə belə gəlir ki, ATƏT-in fəaliyyətində
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması kimi çətin problem yoxdur. ATƏT bu problemlə 1992-ci
ildən məşğul olur. Münaqişə isə, bilirsiniz ki, bir neçə il ondan öncə başlamışdır və 1992-ci ildə ATƏT bu
münaqişənin həll olunması üçün Minsk qrupunu təşkil edibdir. İndi Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransadır.
ATƏT-in zirvə görüşlərində - 1994-cü ildə Budapeştdə, 1996-cı ildə Lissabonda və 1999-cu ildə
İstanbulda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar məsələ müzakirə edilmişdir. 1994-cü il Budapeşt
sammitində və 1996-cı il Lissabon sammitində məsələnin həll edilməsi üçün əhəmiyyətli qərarlar qəbul
olunmuşdur. Ancaq təəssüf ki, bu qərarları həyata keçirə bilməmişik.
Xatırlatmaq istəyirəm ki, 1997-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri - Rusiya, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Fransa məsələni həll etmək üçün iki təklif irəli sürmüşdülər. Birinci təklif 1997-ci ilin iyul
ayında verilmişdi, adına "Paket təklifi" deyirdilər, yəni məsələnin hamısının bir yerdə həll olunması təklifi idi.
Biz bu təklifi qəbul etdik, amma Ermənistan bunu qəbul etmədi.
1997-ci ilin sentyabrında ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri yeni təklif irəli sürdülər. Biz bunu
qəbul etdik. Ermənistan tərəfindən də - Ermənistanın keçmiş prezidenti və bir çoxları bu təklifi qəbul etmək
istəyirdilər. Amma sonra Ermənistan bu təklifdən də imtina etdi. Bilirsiniz ki, ondan sonra Ermənistanda
hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və demək olar ki, 1998-ci ildə biz bu barədə irəliləyiş əldə edə bilmədik.
1999-cu ilin aprel ayında Vaşinqtonda Ermənistan prezidenti Koçaryanla Azərbaycan prezidenti arasında
təkbətək görüş başlandı. Ondan sonra bu görüşlər 1999-cu il ərzində bir neçə dəfə davam etdi. Bütün bu
görüşlərdə Ermənistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti eyni fikirdə oldular ki, məsələni həll etmək üçün hər
iki tərəf kompromislərə getməlidir. Biz bu kompromisləri razılaşdırırdıq.
Sonra isə 1999-cu ilin oktyabr ayında Ermənistanda baş vermiş terror hadisəsi və ondan sonrakı
dəyişikliklər bizim bu danışıqlarımızı demək olar ki, kəsdi. Beləliklə, zaman keçir, vaxt keçir, məsələ həll
olunmur.
Bilirsiniz ki, 1994-cü ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması haqqında
saziş imzalanıbdır. Biz bu sazişi hər iki tərəfdən - həm Azərbaycan, həm Ermənistan - indiyə qədər qoruyub
saxlamışıq. Hesab edirəm ki, bu, böyük nailiyyətdir. Çünki burada bir-birinə qarşı duran ordu hissələri arasında
heç bir ayırıcı qüvvələr, yaxud sülh məramlı qüvvələr yoxdur. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda da,
Ermənistanda da atəşkəs rejimini pozmaq istəmirlər. Ancaq indiyə qədər məsələ həll olunmayıbdır.
Bilirsiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələri müharibə nəticəsində müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini işğal ediblər və indiyə qədər işğal altında saxlayırlar. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyon
azərbaycanlı zorla çıxarılıb, əksəriyyəti çadırlarda ağır şəraitdə yaşayır.
Hörmətli nazir, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz burada səfər proqramınızın çox gərgin olmasına
baxmayaraq, bu gün qaçqınların yaşadığı bir yerə getmisiniz, onların vəziyyətini özünüz gözlərinizlə
görmüsünüz. Ancaq biz bu gün sizinlə təkbətək danışan zaman razılığa gəldik ki, siz gələn dəfə gələndə
çadırlarda yaşayan qaçqınları da birlikdə görəcəyik. Güman edirəm, elə bu gün gördükləriniz də sizdə təəssürat
yaradıb ki, insanlar uzun müddət - altı, yeddi, səkkiz il belə şəraitdə yaşaya bilməzlər. Amma yaşayırlar,
dözürlər. Çünki biz yenidən döyüşlərin, müharibənin başlanmasının tərəfdarı deyilik. Bütün çətinliklərə dözürük
və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Hörmətli nazir, bu barədə biz təkbətək çox geniş fikir mübadiləsi apardıq. Sizinlə apardığım bu
danışıqlardan mən çox məmnunam. Bu gün bir də bəyan etmək istəyirəm ki, məsələnin həll olunması üçün
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mütləq Minsk qrupu və onun həmsədrləri öz fəaliyyətini gücləndirməlidirlər.
Mən belə fikirdəyəm ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə görüşləri də davam
etməlidir. Ancaq eyni zamanda, Minsk Qrupu və onun həmsədrləri, ATƏT bu məsələ ilə daim məşğul
olmalıdırlar. Yalnız bu yol ilə, hamımız birlikdə bu məsələnin həll edilməsinə nail ola bilərik.
Hörmətli nazir, mən sizə bildirdim ki, bizim təkbətək danışıqlarımızda - Ermənistan prezidenti və
Azərbaycan prezidenti - biz eyni fikrə gəldik ki, məsələni həll etmək üçün müəyyən kompromisslər olmalıdır.
Bu gün də sizə dedim ki, mən bu mövqeyimin üzərində dururam. Ancaq kompromislər, təbiidir, hər iki tərəf
üçün uyğun olmalıdır və xüsusən, zərər çəkən tərəf Azərbaycan olduğuna görə, onun ərazisi işğal edildiyinə
görə. Demək, kompromislər bunları nəzərə alaraq qəbul olunmalıdır.
Beynəlxalq hüquq normaları var, ATƏT-in prinsipləri var, Helsinkidə qəbul olunmuş Helsinki Aktının
prinsipləri var ki, hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü toxunulmazdır, hər bir dövlətin sərhədləri toxunulmazdır.
Ancaq təəssüflər olsun ki, on ildən artıqdır ki, Azərbaycanın sərhədləri də pozulubdur, ərazi bütövlüyü də
pozulubdur, torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. ATƏT öz
prinsiplərinin yerinə yetirilməsinə indiyə qədər nail ola bilməyibdir.
Hörmətli xanım, biz sizinlə Vyanada, mənim Avstriyaya rəsmi səfərim zamanı bu barədə çox ətraflı
söhbət etmişdik. Avstriyanın və şəxsən sizin bu il ATƏT-in sədri vəzifəsini aparmağınız həm Avstriya
hökumətinin, həm də sizin üzərinizə böyük məsuliyyət qoyur. Mən çox arzu edərdim ki, Avstriyanın dövləti,
hökuməti və şəxsən siz, hörmətli nazir, ATƏT-in indi fəaliyyətdə olan sədri kimi, bu sədrlik müddətinizdə bu
məsələnin həll edilməsinə nail ola biləsiniz.
Fürsətdən istifadə edib, Avstriyaya rəsmi səfərim ilə əlaqədar ən gözəl təəssüratlarımı bəyan etmək
istəyirəm. Bu səfər zamanı mənim prezident cənab Klestil ilə, federal kansler cənab Şüssel ilə və şəxsən sizinlə,
başqa dövlət, hökumət nümayəndələri ilə görüşlərimiz və imzaladığımız sənədlər Avstriya-Azərbaycan
əlaqələrində yeni mərhələ açmışdır. Bunlar hamısı ümid verir ki, indi Avstriya Azərbaycanı daha da yaxşı
tanıyır. Güman edirəm ki, siz bu səfəriniz zamanı - həm Ermənistanda olduğunuz zaman, həm də Azərbaycanda
bu qısa müddətdə olduğunuz zaman bizim bölgəni artıq əvvəlkindən yaxşı tanıyırsınız və düşdüyümüz vəziyyəti
də görürsünüz. Ona görə biz bu barədə sizinlə çox danışmışdıq. Bir daha, nümayəndə heyətinin yanında sizə
müraciət edərək, rica edirəm ki, bu məsələlərlə bundan sonra daha da fəal məşğul olasınız. Buyurun, təşəkkür
edirəm.
Benita Ferrero-Valdner: Cənab prezident!
Cənab xarici işlər naziri, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri!
İcazə verin, onu bildirim ki, mən həqiqətən də bu regiona səfərimi çox mühüm hadisə hesab edirəm və
birinci Ermənistanda olmağımı da düzgün hesab edirəm. Çox məmnunam ki, mənim regiona səfərim Sizin
Avstriyaya rəsmi səfərinizdən bilavasitə sonraya təsadüf edir və fürsətdən istifadə edərək, Vyanaya səfəriniz
zamanı aldığınız xoş təəssüratları bizə bildirdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Siz çox doğru buyurursunuz, ATƏT-də sədrlik Avstriya üçün və şəxsən mənim üçün çox böyük
məsuliyyət deməkdir. Eyni zamanda onu da bildirmək istəyirəm ki, biz bu sədrlikdən həm də məmnunluq
duyuruq. Ona görə ki, qarşıda duran böyük vəzifələrin həll olunması üçün öz töhfəmizi vermək imkanı əldə
etmişik. Bu problemlərin həll edilməsinə yardımçı olmaq şansımızdan faydalanmaq istəyirik.
İcazə verin onu da deyim ki, mən həmişə səy göstərmişəm ki, bizim yardımçı olmaq və sülhə gətirib
çıxarmaq istədiyimiz bu münaqişə barədə hər zaman ətraflı məlumat almağa çalışmışam, münaqişə ilə əlaqədar
sülh prosesinin əvvəlki mərhələləri ilə də tanış olmuşam. Bir tərəfdən mənim xüsusi müşavirim kimi səfir
Kasprşik, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona ziyarətimdən öncə mənə ətraflı
məlumat veriblər. Hesab edirəm ki, iki ölkənin prezidentləri arasında birbaşa təmasların davam etdirilməsi çox
mühüm olmuşdur. Eyni zamanda, Sizinlə apardığım danışıqlardan mən belə nəticə çıxardım ki, Siz çox
istəyirsiniz, arzu edirsiniz ki, Sizin birbaşa danışıqlarınızla bərabər, ATƏT-in Minsk qrupu da öz səylərini daha
da artırsın.
Mən Sizə demək istəyirəm ki, biz qarşımızda duran bu böyük vəzifənin öhdəsindən gəlməyə çalışacağıq.
Biz çalışacağıq ki, əlavə təmaslar həyata keçirək, bu çox mürəkkəb danışıqlar prosesinin sülh ilə nəticələnməsi
üçün səylərimizi göstərərək və cənab prezident, Siz qeyd etdiyiniz kimi, qarşılıqlı güzəştlər əsasında məsələnin
sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olaq. Onu demək istəyirəm ki, mən bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması üçün hər iki tərəfdə böyük siyasi iradə olduğunu gördüm. Ümidvaram ki, bundan faydalana
biləcəyik. Mənə belə gəlir ki, biz məhz bu imkandan da istifadə etməliyik.
Hesab edirəm ki, prezident Koçaryan tərəfindən də sülhə nail olmaq üçün siyasi iradənin olduğunu və
buna sadiqliyin bir təzahürü kimi, dünən onun tərəfindən söz verilmiş və bu gün artıq həyata keçirilmiş bir
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əlaməti gördük. Bu da Dağlıq Qarabağda saxlanılan dörd əsirin və Ermənistanda, Yerevanda saxlanılan iki
əsirin buraxılmasıdır ki, indi onlar Azərbaycandadırlar.
Hətta onu da bildirmək istəyirəm ki, mənim imkanım oldu və Yerevanda üç azərbaycanlı əsir ilə
görüşdüm. Onlar Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanalarında saxlanılırdı. Mən onlarla
görüşdüm. Ümid edirdik ki, onlar bu gün artıq Azərbaycana veriləcəklər. Bildirmək istəyirəm ki, həmin şəxslər
artıq Azərbaycandadırlar. Görüşdüyüm üç nəfərdən biri Xankəndində saxlanılırdı. Lakin xəstəxanada müalicə
keçmək üçün Yerevana gətirilmişdi.
Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu gün mən Bakıda məskunlaşmış bəzi qaçqınlarla da görüşmək imkanı əldə
etdim və onların yaşadığı ağır şərait ilə tanış oldum. Xüsusilə onu bildirmək istəyirəm ki, bir qadın kimi,
qaçqınların bu vəziyyəti mənə çox dərin təsir göstərdi, çox böyük iz buraxdı. Mən orada qaçqın qadınların,
uşaqların ağır şəraitdə yaşadığını gördüm, işsiz kişilərin vəziyyəti ilə tanış oldum. Onların hamısı öz vətənlərinə
dönmək və fəal həyata qayıtmaq arzusundadırlar.
Cənab prezident, Sizin söylədiklərinizin təsdiqi olaraq bir daha bildirirəm - mən Sizə söz verdim ki, gələn
dəfə səfərim zamanı Sizinlə bərabər qaçqın düşərgələrinə gedib, çadırlarda yaşayan qaçqınlarla da görüşəcəyəm.
Cənab prezident, onu da demək istəyirəm ki, itkin və əsir düşmüş şəxslərin işi ilə məşğul olan müştərək
komissiyanın fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün Sizin lazımi tapşırıqlar verəcəyiniz barədə bəyanatınızı da,
mənə verdiyiniz sözü də çox yüksək qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, artıq mövcud olan belə bir
komissiyanın fəaliyyətini canlandırmaq üçün Azərbaycan tərəfindən xüsusi göstərişin verilməsi Azərbaycanın
sülh prosesinə sadiqliyinin göstəricisidir.
Cənab prezident, Sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, biz mövcud imkanlarımızdan istifadə edərək
əlavə səylər göstərəcəyik ki, sülh prosesi irəli getsin və sülh daha da yaxınlaşdırılsın. Arzu edərdim ki, indiki
şəraitdə sülhə tam nail olmaq mümkün olmasa da, heç olmasa, hər iki tərəfdən inamverici tədbirlərin həyata
keçirilməsi təmin edilsin. Xalqlar arasında böyük etimadsızlıq mövcuddur. Qarşılıqlı etimadsızlığın aradan
qaldırılması üçün inamverici tədbirlər çox faydalı ola bilər. Ona görə də mən Sizi dəvət edirəm ki, mümkün olan
variantlardan, imkanlardan istifadə edib bu cür inamverici tədbirlərin həyata keçirilməsinə çalışasınız.
Cənab prezident, icazə verin bunu da bildirim ki, bu gün Sizin xarici işlər naziri ilə birlikdə ATƏT-in
Azərbaycandakı yeni ofisinin açılışını keçirdik. Məmnuniyyət hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bizim
Azərbaycandakı yeni ofisimizin rəhbəri və onun müavini artıq təyin olunubdur. Onlar da bu gün nümayəndə
heyətinin tərkibindədirlər. Cənab Kornelisem ATƏT-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri olacaqdır. O,
Hollandiyadandır, müavini isə Polşadandır. Ümidvarıq ki, ATƏT-in Azərbaycanda ofisinin açılması
Azərbaycanın və bu regionun Avropaya daha da yaxınlaşmasında növbəti bir addım olacaqdır, mühüm rol
oynayacaqdır.
Mən fürsətdən istifadə edərək, ATƏT-in Parlament Assambleyası tərəfindən Azərbaycanın Avropa
Şurasına qəbul olunması barədə çıxarılmış qərar münasibətilə Sizi təbrik etmək istəyirəm. Nazirlər Komitəsi,
adətən, bu məsələlərə daha yaxından münasibət göstərir. Mən əminəm ki, tezliklə onlar bu qərarı
təsdiqləyəcəklər və Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulu başa çatdırılacaqdır.
Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə dünən keçirdiyim görüş zamanı da mən bir çox məsələlərə
toxunmuşdum, biz müxtəlif səpkili bir sıra məsələləri müzakirə etmişdik. Mən həmin məsələlərdən birinə yenə
də toxunmaq istəyirəm.
ATƏT "Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında" qanuna əlavələr edilməsini və bu qanunun dəyişikliklərlə
qəbul olunmasını alqışlayır. Biz bu barədə öz fikirlərimizi həm Sizinlə görüşümüzdə, həm də ictimaiyyət üçün
bəyan etdik. Digər tərəfdən, biz təəssüf hissi keçiririk ki, növbəti parlament seçkiləri haqqında yeni qanunda da
bir sıra ciddi çatışmazlıqlar vardır. Biz belə hesab edirik ki, ən ciddi çatışmazlıq odur ki, bu qanunda geriyə
yönəlmiş bir addım atıldı, bu seçki qanunu qüvvəyə mindikdən xeyli əvvəl qeydiyyatdan keçmiş bir partiyaya
bu parlament seçkilərində iştirak imkanı verilmədi, partiya bu imkandan məhrum edildi.
İcazə verin, ümidvar olduğumu bildirim ki, bu və digər çatışmazlığın aradan qaldırılmasına hələ imkanlar
vardır və bu qanun daha təkmilləşdirilə bilər. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Sizin
sərəncamınızdadır. Siz onun tövsiyələrindən faydalana bilərsiniz.
Cənab prezident, mən regional əməkdaşlıq məsələsinə də toxunmaq istəyirəm. İndi dünyanın bir çox
bölgələrində regionlararası əməkdaşlıq getdikcə geniş vüsət almaqdadır. Biz bunu istər Avropa Birliyi
çərçivəsində, istərsə də dünyanın bir çox yerlərində genişlənməkdə olan regionlararası əməkdaşlığın timsalında
görürük. Dünyanın ayrı-ayrı bölgələri arasında mövcud olan bu cür əməkdaşlıq həmin bölgələrdə yaşayan
əhalinin yaşayış standartlarının artmasına və onların həyatının daha yaxşı təmin edilməsinə yardım göstərir.
Mən Gürcüstanda prezident Eduard Şevardnadze ilə, Ermənistanda prezident Robert Koçaryanla da bu

859

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

məsələni müzakirə etmişəm. Cənab prezident, ona görə də mən istərdim ki, regional əməkdaşlıq barədə Sizin
mövqeyinizi, fikirlərinizi öyrənim və baxışlarınızla tanış olum.
Cənab prezident, Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Hörmətli nazir, çox dəyərli fikirlərinizə və tövsiyələrinizə görə təşəkkür edirəm.
Mən sizinlə təkbətək danışanda da demişəm, - bizim üçün əsas problem Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həll edilməsi, respublikamızın işğal edilmiş torpaqlarının azad olunması, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması və bir milyondan çox azərbaycanlının öz yerinə-yurduna qayıtmasıdır.
Düşünürəm ki, bu cür dəhşətli vəziyyət dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur: bir milyon insan öz ölkəsində
köçkün vəziyyətində yaşayır. Ona görə də mən sizin bu sahədə səylərinizi qiymətləndirirəm. Rica edirəm ki,
həm ATƏT, həm ATƏT-in sədri, həm də bizim üçün dost olan Avstriyanın xarici işlər naziri kimi siz bu
məsələnin həll olunmasına çalışasınız. Mən sizə demişdim, - siz bu ilin sonunadək ATƏT-ə sədrlik edirsiniz,
çalışın ki, bu müddətdə bu sahədə ciddi bir irəliləyiş əldə olunsun.
Biz Ermənistanla Azərbaycan arasında, Qafqaz bölgəsində, Cənubi Qafqazda sülh istəyirik. Ona görə də
bu cür ağır vəziyyətə dözürük. Ancaq hər bir dözümün də müəyyən bir sərhədi vardır. Bunu siz də bilməlisiniz,
bütün ATƏT də, Minsk qrupu da, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da bilməlidir ki, Azərbaycana qarşı bu cür
ədalətsizliyə son qoyulmalıdır. Bir daha rica edirəm ki, sizin fəaliyyətinizdə bu, birinci növbəli məsələ kimi yer
tapsın.
Ermənistandan buraya gələrkən orada olan azərbaycanlı əsirlərin azad edilməsi və ölkəmizə gətirilməsi
sahəsində göstərdiyiniz səylərə görə sizə çox təşəkkür edirəm.
Mən sizə bildirdim, bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda Ermənistandan heç bir əsir yoxdur. Ancaq
müharibə zamanı - hər halda bizim səlahiyyətli orqanların verdiyi siyahılara görə və konkret hər bir adam
haqqında verilən dosyeyə görə - 800 nəfərdən artıq azərbaycanlı orada əzir vəziyyətində yaşamışdır. İndi onlar
sağdır, sağ deyil, nə olub, bilmirəm. Ancaq bir neçə il bundan öncə bizim bu barədə dəqiq məlumatımız var idi.
Güman edirəm ki, bu məsələyə də diqqət yetirmək lazımdır.
Sizin burada olmağınız böyük bir əlamətdar hadisə ilə bağlıdır ki, Bakıda ATƏT-in ofisi açılıbdır. Mən bu
münasibətlə sizi də, özümüzü də təbrik edirəm. Çünki bu, həm sizin, həm də bizim istəyimiz nəticəsində baş
vermişdir.
Biz bu ofisin açılması işinə çoxdan başlamışdıq. Ancaq çox gözəl haldır ki, bu ofis sizin iştirakınızla, yəni
ATƏT-in sədrinin iştirakı ilə açıldı. Güman edirəm ki, onlar burada uğurlu fəaliyyət göstərəcəklər və ATƏT-lə
əməkdaşlığımızda bizə çox yardım göstərəcəklər. Təbiidir ki, bu, ATƏT-lə bizim aramızda əlaqələrin inkişafına
- onlar indi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi ilə məşğul olmurlar, amma digər
məsələlərlə məşğul olurlar - çox kömək edəcəkdir.
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması üçün göstərdiyiniz səylərə görə təşəkkür edirəm. Mən həm
Avstriya hökumətinə, həm də ATƏT-in hazırkı sədri kimi sizə təşəkkür edirəm. Siz bu gün bəyanat verdiniz ki,
Nazirlər Komitəsinin iclası bu məsələnin həll olunması barədə qərar qəbul edəcəkdir, bu, bizdə böyük ruh
yüksəkliyi doğurur.
Mən dəfələrlə demişəm, - Avropa Şurasına daxil olmaq bir tərəfdən şərəflidir, amma ikinci tərəfdən
ölkənin öz üzərinə yeni böyük məsuliyyətlər götürməsi ilə əlaqədardır.
Azərbaycan Avropa qitəsinə məxsus olan bir ölkədir. Amma onun bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki,
Avropa ilə Asiyanın, Qərb ilə Şərqin qovuşduğu yerdə yerləşən bir ölkədir. Biz Şərq mədəniyyəti, dəyərləri ilə
Qərb dəyərlərinin birləşdirilməsində xüsusi rol oynayırıq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz Avropa
Şurasında lazımlı bir ölkəyik. Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü olmağımız təkcə bizim üçün yox, Avropa
Şurası üçün də faydalı olacaqdır. Ancaq biz məsuliyyətimizi də hiss edirik. Məsuliyyətimiz artacaqdır. Biz buna
hazırıq.
Noyabr ayında Azərbaycanda yeni parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Hesab edirəm ki, biz keçən
parlament seçkilərindən ötən beş il müddətində demokratiya sahəsində böyük bir yol keçmişik - ölüm hökmünü
ləğv etmişik mətbuat azadlığını tamamilə təmin etmişik, fikir, söz, vicdan azadlıqlarının hamısı Azərbaycanda
mövcuddur. Amma biz heç də hesab etmirik ki, çox şeyə nail olmuşuq. Demokratiyanın yolu çox uzundur.
Hesab edirəm ki, siz də hələ finişə çatmamısınız. Elədirmi?
Benita Ferrero-Valdner: Bəli.
Heydər Əliyev: Amma biz hələ yolun başlanğıcındayıq. İnanın ki, biz bu yolla gedirik və gedəcəyik.
Mən seçki qanunu haqqında sizin fikirlərinizi anlayıram. Güman edirəm, bilirsiniz ki, bu məsələ
parlamentdə müzakirə olunarkən mən bu qanundakı bir neçə maddə haqqında Milli Məclisə müraciət etmişdim.
Bunlar məhz o maddələrdir ki, siz onlar haqqında öz fikirlərinizi bildirdiniz. Amma parlament mənim bu
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məktubumla razılaşmamışdır. Güman edirəm, sizin də parlamentdə belə hallar az olmur.
Ancaq biz bu sahədə öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Əmin ola bilərsiniz ki, noyabrda Azərbaycanda
parlament seçkiləri bizim maksimum imkanlarımız dərəcəsində demokratik, aşkarlıq, şəffaflıq şəraitində
keçiriləcəkdir. Biz ATƏT-in Bakıdakı ofisi ilə də bu sahədə əməkdaşlıq edəcəyik.
Mən onu bildirmək istəyirəm ki, Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun nümayəndəsi artıq
burada, bizim seçki komissiyasında oturubdur. O, seçki komissiyasında oturub və seçkilər sona çatanadək orada
oturacaqdır. Bunu biz özümüz istəmişik ki, hər şeyə nəzarət etsin, ortaya çıxan məsələlərin həll olunmasında,
buraxılan səhvlərin qarşısının alınmasında bizə yardım göstərsin. Bildirdiyim kimi, biz bu sahədə səylərimizi
davam etdirəcəyik.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim çox geniş danışığımız
əsasında siz başlıca məsələnin həll olunması sahəsində öz səylərinizi davam etdirəcəksiniz. Sağ olun.
Benita Ferrero-Valdner: Cənab prezident, çox sağ olun. Mən bir daha bəyan etmək istəyirəm, - biz
əlimizdən gələni edəcəyik ki, bu sülh prosesinə öz töhfəmizi verək. Bir tərəfdən prezidentlərin apardıqları
danışıqlar, digər tərəfdən ATƏT-in öz fəaliyyətini gücləndirməsi ümid verir ki, bu münaqişənin həllinə tezliklə
nail ola biləcəyik. Mən buradan geri döndükdən sonra ATƏT-in həmsədrlərinə tapşırıq verəcəyəm ki, onlar da
öz səylərini daha da artırsınlar. Bir daha təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Siz görürsünüz ki, bizim mətbuat nümayəndələrinin hamısı buradadır. Onlar bizim bütün
danışıqlarımızı eşitdilər. İndi gedib onların qarşısında bir daha söz deməyə ehtiyac varmı?
Benita Ferrero-Valdner: Mənə belə gəlir ki, buna ehtiyac yoxdur.
Heydər Əliyev: Mən də belə fikirdəyəm. Onlara da təşəkkür edirəm ki, bizim fikirlərimizi eşitdilər. Sağ
olun.
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ÜMUMRUSİYA «RİFAH» İCTİMAİ-SİYASİ HƏRƏKATININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
21 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram. Məmnunam ki,
təşəbbüs göstərmiş və Azərbaycana gəlmisiniz. Mən sizin fəaliyyətinizlə bir qədər tanış olmuşam və görürəm
ki, faydalı iş aparırsınız. Azərbaycanda olmağınız, təbii ki, sizə ölkəmizin, həyatımızın, xalqımızın bugünkü
reallığına baxmaq imkanı verəcəkdir. Təbii ki, bu da sizə gələcək praktiki fəaliyyətinizdə kömək edəcəkdir.
Ə b d ü l v a h i d N i y a z o v (Ümumrusiya «Rifah» İctimai-Siyasi hərəkatının sədri, Dövlət Dumasının
Parlament və İşin Təşkili Komitəsi sədrinin müavini): Hörmətli cənab Prezident! Səmimi qəbula görə Sizə
təşəkkür edirik.
Şübhəsiz ki, dünya siyasətinin patriarxlarından biri, təkcə keçmiş postsovet məkanının, müasir birlik
ölkələrinin deyil, həm də ümumən bütün türk, müsəlman dünyasının şəksiz liderlərindən biri tərəfindən qəbul
olunmağımız bizim üçün böyük şərəfdir. Əlbəttə, hesab edirəm ki, bugünkü gün çoxlarımız üçün tarixi bir gün
olacaq, biz uşaqlarımıza böyük siyasətçi Heydər Əliyeviç Əliyevlə necə görüşdüyümüz barədə danışacağıq.
Şübhəsiz, mən və həmkarlarım başa düşürük ki, bu görüş bizə bir növ avans olaraq göstərilən, əlbəttə, Rusiya
Federasiyasında yaşayan 20 milyon müsəlmanın hamısına, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasına,
Azərbaycan xalqına qardaş olan ölkəmizə, xalqımıza hörmət əlaməti olaraq göstərilən böyük şərəfdir. Ölkəmizə
və xalqımıza sizin necə səmimi hisslər bəslədiyinizi bilirik. Siz görkəmli həyatınızın praktiki olaraq çox
hissəsini vahid ölkədə yaşamısınız və şübhəsiz ki, biz bu görüşü məhz belə qiymətləndiririk.
Siz yəqin bilirsiniz, bizim hərəkat çox gəncdir, iki ildən də az bir müddətdir ki, qeydiyyatdan keçmişik, bir
ilə yaxındır real siyasi fəallıq rejimində çalışırıq. Ancaq biz Qorbaçovun yenidənqurmasından sonrakı on illik
təcrübəyə – müsəlman ictimai fəaliyyətinin mümkün olduğu dövrün təcrübəsinə əsaslanırıq. Hazırda biz
həqiqətən ən böyük müsəlman ictimai-siyasi hərəkatıyıq. Bundan əlavə, biz – Rusiyanın yerli türkdilli xalqları
da digər xalqlar arasında iş aparılmasına böyük diqqət yetiririk. Çünki həmin 25 milyon həmvətənimiz də Rusiya Federasiyasının 20 milyonluq müsəlmanlarının qarşılaşdıqları problemlərlə üzləşmişdir, onların qarşısında
da eyni vəzifələr durur.
Bizim təşəbbüs göstərərək Azərbaycana gəlməyimiz müsəlman ölkəsinə rəsmi, yüksək səviyyədə ilk
səfərimizdir. Bununla biz istər hərəkatımızın, istərsə də Rusiya müsəlmanlarının Azərbaycana böyük əhəmiyyət
verməsini vurğulayır və ümid edirik ki, yeni prezident Vladimir Vladimiroviç Putin başda olmaqla, Rusiya
dövləti də belə addımlar atacaqdır. Biz görürük ki, Xəzər regionu barəsində xarici siyasətə öncül yer verilməsi
nəzərə çarpır. Bizim böyük dostumuz, Xarici İşlər nazirinin müavini Viktor İvanoviç Kalyujnı prezidentin
xüsusi nümayəndəsi təyin edilib və o bu yaxınlarda burada olmuşdur. Biz bilirik ki, siz onunla görüşmüsünüz.
Şübhəsiz ki, bu gün Azərbaycan həm Xəzər regionunun, həm böyük Qafqaz regionunun istər siyasi, istərsə
də iqtisadi baxımdan lideridir. Ona görə də ölkələrimizin sabitliyi, iqtisadi və siyasi tərəqqisi də xeyli dərəcədə
Rusiyadan və Azərbaycandan asılı olacaqdır. Bizim ölkələrimiz çox ciddi separatizm problemi ilə qarşılaşmışdır
və yəqin ki, biz bu ümumi problemdən məhz birlikdə, bəlkə də regionun Gürcüstan kimi digər ölkələri ilə
birlikdə çıxmalıyıq.
Təəssüf ki, son vaxtlar istər Rusiya Federasiyasının, istərsə də Azərbaycanın bədxahları Çeçenistandakı,
Şimali Qafqazdakı hadisələrlə əlaqədar, ölkəmizin keçirdiyi çətin vəziyyətdən istifadə edərək, ərazisinin xeyli
hissəsinin işğal edilməsi və bir milyondan çox qaçqının olması – biz bu gün onların bəziləri ilə görüşdük –
nəticəsində Azərbaycanın keçirdiyi çətinliklərdən istifadə edərək, ölkələrimiz arasındakı qarşılıqlı münasibətləri
zəiflətməyə cəhd göstərirlər. Mətbuatda vaxtaşırı fitnəkar xarakterli yazılar verilir. Ancaq biz əminik ki, rus xalqı da, Heydər Əliyeviç Əliyev kimi lider başda olmaqla, Azərbaycan Respublikası və Azərbaycan xalqı da birbirini tərəfdaş kimi görür. Biz yeni prezidentimiz Vladimir Vladimiroviç Putinə çox inanırıq, ilk günlərdən, hələ
keçən ilin avqustunda «Yedinstvo» hərəkatı yaradaraq onu birincilər sırasında dəstəklədik.
Əminik ki, mehriban qonşuluq, qardaşlıq münasibətlərinin davam etməsi və möhkəmlənməsi, çox vaxt süni
şəkildə yaradılan narahatlıqların aradan qaldırılması üçün iki lider mümkün olan hər şeyi edəcəkdir. Biz –
Rusiya müsəlmanları Rusiya – Azərbaycan tandeminin region ölkələrinin rifahı naminə, Müstəqil Dövlətlər
Birliyi naminə, böyük Qafqaz regionunda, Xəzər dənizi regionunda yaşayan bütün xalqların rifahı naminə
möhkəmlənməsi üçün əlimizdən gələni etməyə hazırıq.
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Cənab Prezident, icazə verin, Bakıda olduğumuz iki gün ərzində burada hansı hissləri keçirdiyimizi bəri başdan
bildirək.
Axırıncı dəfə biz Bakıda, zənnimcə, 1992-ci ildə olmuşuq. O vaxtkı Bakı və bugünkü Bakı bambaşqa
şəhərlərdir. Bugünkü Bakı sürətlə inkişaf edən perspektivli ölkənin gündən-günə dəyişən paytaxtıdır. Adamların
üzü gülür, yeni binalar tikilir, başqa sözlə, ölkə hər cəhətdən gələcəyə doğru istiqamətlənmişdir. Əlbəttə, bütün
bunlar xeyli dərəcədə Sizin sayənizdə mümkün olmuşdur. Siz 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə gələndə
özünüzdə güc tapdınız və ölkəni məhv olmaq, gələcəyini, bütövlüyünü itirmək təhlükəsindən həqiqətən xilas
etdiniz. Bu 7 il ərində görülmüş işlər bizi heyran edir, təəccübləndirir. Hətta bəzən yaxşı mənada qibtə ilə
baxırıq və ümid edirik ki, yeni prezidentimiz Vladimir Vladimiroviç Putin də Sizin kimi ağsaqqalların
sayəsində, Sizin təcrübənizdən istifadə edərək ölkəmizi ona irs qalmış çətinlikdən çıxara biləcəkdir. Biz bunu
çox istəyirik, çünki biz də ölkəmizi güclü, vahid, çox dinamik inkişaf edən, iqtisadi və siyasi cəhətdən sabit ölkə
kimi görmək istəyirik. Bizim üçün çox xoşdur ki, hazırda Azərbaycan həqiqətən tanınmış, sabit, demokratik
dövlətdir.
Parlament seçkilərinə hazırlıqla əlaqədar biz dünən parlamentin rəhbərliyi – spiker cənab Ələsgərovla və
onun müavinləri ilə görüşdük. Hadisələrin necə maraqlı cərəyan etdiyini bilirik. Bu göstərir ki, Azərbaycan
həqiqətən demokratik dövlətdir. Onu da qeyd etmək bizə xoşdur ki, bunların hamısında, şübhəsiz, Sizin
xidmətiniz var. O da xoşdur ki, Siz bizə, bizim gənc hərəkatımızı, Rusiya müsəlmanlarını, Rusiyada yaşayan
türkləri şərəfləndirdiniz və Rusiya dövlətinə bəslədiyiniz xoş münasibəti bir daha nümayiş etdirdiniz. Heyər Əliyeviç, buna görə Sizə çox minnətdarıq.
İcazə verin, nümayəndə heyətini Sizə təqdim edim. Nümayəndə heyətimizdə müxtəlif regionlar,
təşkilatımızda birləşən bütün qüvvələr təmsil olunmuşdur. Biz ictimai-siyasi hərəkat olsaq da, mənəviyyat və
əxlaqa böyük diqqət yetiririk. İndiki prezident Putinin hələ prezident vəzifəsini icra edərkən «Ölkəni bərpa
etməyə, dirçəltməyə yeni qanundan və ya vergi məcəlləsindən deyil, mənəviyyatı yüksəltməkdən başlamaq
lazımdır» deməsi bizim üçün çox vacib idi. Bizim dini hamilər şuramız var. Ona görkəmli müsəlman dini
liderləri, o cümlədən ölkənizin çoxdankı dostu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində Şeyxülislam Paşazadənin
müavini, Şimali Qafqaz Müsəlmanlarının Əlaqələndirmə Mərkəzinin əlaqələndiricisi və rəhbəri, Rusiya
Muftiləri Şurasının həmsədri, İnquşetiyanın muftisi şeyx Məhəmməd Alboqaçiyev daxildir.
Məndən sağda «Yedinstvo»nun siyahısı üzrə uzaq Xantı-Mansi mahalından seçilmiş Qurban Əmiroviç
Əmirov əyləşibdir. Mahalın inkişafı həmyerliniz Salmanovun sayəsində mümkün olmuşdur. Bu gün biz Elmlər
Akademiyasında onu xatırladıq. Qurban Əmirov Büdcə Komitəsinin üzvü, hərəkatımızın İcraiyyə Komitəsinin
sədridir.
Hərəkatımızın həmsədri, prezident seçkilərində Vladimir Vladimiroviç Putinin vəkili, Rusiyanın Türk
Xalqları Assambleyasının prezidenti Brontoy Yanqoviç Bedyurov da burada bizimlədir. O əvvəllər Altay
Respublikası Baş nazirinin müavini olmuşdur. Ora bizim ümumi vətənimizdir, üç il əvvəl islamı qəbul etmişdir.
Bundan sonra Altayın bir çox ziyalıları, gəncləri, ictimaiyyətin liderləri də islamı qəbul etmişlər.
Mən Dolores Xaliulini də təqdim etmək istərdim. O, hərəkatımızın beynəlxalq departamentinin rəhbəridir.
Onun səfir dərəcəsi var, Rusiya Federasiyasının Ciddədə baş konsuludur. Siz müqəddəs yerlərdə olmusunuz,
səfərinizin yekunlarına dair müsahibənizə baxmışıq.
Azərbaycan diasporu ilə yaxından iş aparmağımız bizim üçün çox xoşdur. Yəqin ki, onu icma adlandırmaq
daha düzgün olardı, bu, 2 milyonluq icmadır. Onların bir milyona yaxını Rusiya vətəndaşıdır, daha bir milyona
qədəri isə orada müvəqqəti yaşayır. Lakin onlar da getdikcə Rusiyada daha dərin köklər salırlar və odur ki,
Azərbaycan icması hazırda Rusiya Federasiyasının ən iri müsəlman icmalarından biridir. Biz onu ölkəmizin
tərkib hissəsi sayırıq və ona görə də Azərbaycan icmasının, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların mənafelərini
öz mənafelərimizin, onları elektoratımızın tərkib hissəsi hesab edirik. Bu gün, təəssüf ki, Dövlət Dumasında
azərbaycanlı deputat yoxdur, amma siz tam əmin ola bilərsiniz ki, «Rifah»ın Dövlət Dumasındakı 12 deputatı
Azərbaycan icmasının, Rusiya Federasiyasında yaşayan 2 milyon azərbaycanlının da mənafelərini layiqincə
təmsil edəcəkdir.
Azərbaycan ictimaiyyəti Azərbaycanlıların Ümumrusiya Konqresini yaradanda biz bunu çox yüksək
qiymətləndirdik və ruh yüksəkliyi ilə qarşıladıq. Konqresin üzvləri onun yaradılmasında, liderləri ilə ilk görüşdə
Sizin şəxsən iştirak etməyinizdən çox ruhlanmışdılar. Bu gün burada Azərbaycanlıların Ümumrusiya Konqresi
rəhbərliyinin nümayəndələri – İcraiyyə Komitəsinin sədri Məmməd Bağırov, konqresin vitse-prezidenti
hörmətli Oqtay Hüseynov iştirak edirlər. Bizim fəallarımız da buradadırlar, onlar eyni zamanda Azərbaycan
icmasının fəalları, onun liderləridir. Burada Dağıstan azərbaycanlılarının lideri, Dərbənddən olan hörmətli
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Seyran Rəhimov da var. Türkdilli ölkələrlə əlaqələr üzrə müşavirimiz Malik Kərimov və «Azərbaycan tayms»
qəzetinin redaktoru, bizim fəal tərəfdarlarımızdan biri Məmməd Nəsibov da buradadır.
Yəni, biz Rusiya Federasiyasında yaşayan Azərbaycan icması ilə həqiqətən çox fəal işləyirik, səfirliklə,
Ramiz Həsənoviç Rizayevlə çox sıx ünsiyyət saxlayırıq. Bir də təkrar edirəm, hərəkatımız cavan olsa da, Siz
ona bütünlüklə etibar edə bilərsiniz, biz isə həm Sizin etimadınızı həqiqətən doğrultmağa çalışır, həm də
həmvətənlərimizin – Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların mənafelərini layiqincə təmsil etməyə söz veririk.
Hörmətli cənab Prezident, biz bu gün Sizinlə görüşü səbirsizliklə gözləyirdik və nümayəndə heyətinin bəzi
üzvləri də Sizə cəmi bir neçə kəlmə demək istərdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Sizin buraya gəlməyinizlə əlaqədar mən bir daha məmnun olduğumu
bildirmək istəyirəm. Mənim xəbərim vardı, ancaq bu gün sizin «Rifah» ictimai təşkilatınız haqqında bəzi
məlumatlarla tanış oldum. Hesab edirəm ki, siz düz yoldasınız, düzgün iş görürsünüz, çünki keçmiş Sovetlər
İttifaqına daxil olan indiki bütün müstəqil dövlətlərdə dəyişikliklər baş verir, onlar demokratiyanı inkişaf
etdirmək, demokratikləşmə, azadlıq yolu, hər bir millətdən olan insana bərabər hüquqlar vermək yolu ilə
gedirlər. Siz tamamilə düzgün edirsiniz ki, əvvəla, Rusiyanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmək,
ikincisi, Rusiyanın müvafiq seçkili orqanlarında, həm də təkcə seçkili yox, ola bilsin, icra orqanlarında təmsil
olunmaq üçün Rusiya müsəlmanları olaraq səylərinizi bu ictimai təşkilatda birləşdirirsiniz. Digər tərəfdən isə,
bunu öz milli ənənələrinizi, milli adətlərinizi inkişaf etdirmək üçün edirsiniz.
Biz hamımız bir ölkədə, Sovetlər İttifaqında yaşamışıq, Sovetlər İttifaqı çoxmillətli ölkə idi. Hamımız
deyirdik ki, Sovetlər İttifaqında 100-dən çox millət və xalq yaşayır. Mən Sovetlər İttifaqının, Kommunist
Partiyasının xadimlərindən biri idim. 14 il Azərbaycan Kommunist Partiyasına rəhbərlik etmiş, 5 ildən çox
Moskvada Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun tərkibində olmuş, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
işləmişəm. Yəni, mən də bu siyasəti həyata keçirənlərdən biri idim, özümü kənara çəkmirəm. Amma həyat göstərdi ki, bu siyasət düzgün olmamışdır. Çünki hər bir xalqın öz tarixi, öz kökləri, öz etnik tərkibi var, hər bir
xalq öz əcdadlarının dininə mənsubdur.
Odur ki, bunların hamısını bir yerə cəmləmək, hamısını eyni şəklə salmaq olmazdı. Təbliğ etdiyimiz belə bir
nəzəriyyə var idi ki, Sovetlər İttifaqında insanların yeni birliyi – sovet xalqı yaranır. Hələ vaxtilə Stalinin belə
bir nəzəriyyəsi var idi ki, bütün millətlər yaxınlaşmalıdırlar, nə vaxtsa fərqlər olmayacaq, vahid millət və vahid
dil olacaqdır. O zaman çoxları buna inanırdı, çünki biz hamımız doğulduğumuz və boya-başa çatdığımız ölkədə
təbliğ olunan bu ideologiyaya böyük inam bəsləyirdik. Özü də ölkə qapalı idi və biz başqa bir şey bilmirdik.
Bunların hamısının əsassızlığı və tarixi proseslərə uyğun olmadığı aşkara çıxdı. Yer kürəsi böyükdür, burada,
dünyada müxtəlif millətlərə, müxtəlif dinlərə mənsub olan, müxtəlif mənəvi, əxlaqi və milli dəyərlərə malik
adamlar yaşayır. Bütün bunları getdikcə itirmək, sıxışdırmaq və hansısa vahid əxlaqi, milli dəyərlər modeli
yaratmaq, sadəcə olaraq, mümkün deyildir. Məsələn, xristianlar var, özü də onların arasında da pravoslavlar,
katoliklər, protestantlar və b. var. Müsəlmanlar, buddistlər və digərləri vardır. Sovetlər İttifaqında nə qədər
dinlər təmsil olunurdu.
Din nə deməkdir? Din – xalqların müxtəlif dövrlərdə qəbul etdikləri əsas yaşayış qaydaları və
mənəviyyatının başlıca qaynaqlarıdır. Odur ki, ateist təbliğatı, ateizm o zaman heç bir nəticə vermədi.
Doğrudur ki, din rəsmən qadağan edilmişdi, lakin adamların böyük əksəriyyəti qəlbən özünün dinə, milli
dəyərlərə mənsub olduğunu yaddan çıxarmır, dilini unutmurdu. Halbuki Sovetlər İttifaqında hamının ancaq rus
dilində, millətlərarası ünsiyyət dilində danışmalı olması, digər dillərin isə getdikcə ölməli olması fikri təlqin
edilirdi. Bəli, bunu çoxmillətli ölkədə qəbul etmək olardı, lakin bir şərtlə ki, hər bir xalq öz dilini də inkişaf
etdirsin. Çünki dil insanın milli mənsubiyyətini, milli köklərini müəyyənləşdirən mühüm amillərdən biridir.
Bu haqda çox danışmaq olar. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bütün bunları mən də görmüşəm və hesab edirəm ki, bu
fikirlərin hamısı səhv və hətta zərərli idi. Fikir verin, kommunist ideologiyası səhnədən gedən kimi, Sovetlər
İttifaqı dağılan kimi, əvvəla, müttəfiq respublikalar öz dövlət müstəqilliyini, öz azadlıqlarını elan etdilər, ikincisi
isə, hər bir insan öz köklərinə, tarixi, milli köklərinə qayıtmağa başladı.
Odur ki, məsələn, əgər sovet hakimiyyətinin ilk dövrlərində insanları xalqların əsrlər boyu topladığı
dəyərlərdən zorla məhrum etməyə çalışırdılarsa, indi bütün bunların bərpası prosesi gedir. Özü də tətbiq edilən
zorakılıq tədbirləri, əlbəttə ki, sərt repressiyalarla müşayiət olunurdu və bu, dövlət siyasəti idi. Buna
baxmayaraq, həmin siyasət uğur qazanmadı. Xalqlar azadlıq qazandıqdan sonra isə heç kim, heç bir dövlət heç
bir siyasət yeritmir. Hər bir xalq özü öz tarixi köklərinə, milli köklərinə, milli dəyərlərinə, milli adət-ənənələrinə
qayıtmağa başladı və bu çox qısa müddətdə baş verdi.
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Yəni, bütün bunları qadağan etmək mümkün deyildi, bu eksperiment çox zərərli oldu. Lakin bəlkə də insan
cəmiyyətinin böyük tarixi baxımından, görünür bəşəriyyət bununla da üzləşməli idi ki, belə bir ideologiyanın bir
daha yaşamaq hüququ olmadığını yəqin etsin.
İndi, Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Rusiya özünü suveren federativ dövlət elan etmişdir. Biz hamımız –
vaxtilə Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olan müttəfiq respublikalar öz dövlət müstəqilliyimizi elan etmişik, öz
suverenliyimizi elan etmişik və hər birimizdə milli dövlətçilik quruculuğu prosesi gedir. Mən bilirəm ki, keçmiş
Sovetlər İttifaqına daxil olan bütün ölkələrdə demokratikləşmə prosesi, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi gedir, iqtisadiyyatda böyük dəyişikliklər baş verir. Dövlət mülkiyyəti öz gücünü itirir, özəl
sektor özünə layiq olan yeri tutur. Bu proseslər çətin, mürəkkəbdir. Ona görə də Rusiyada da, Azərbaycanda da,
digər ölkələrdə də olduqca çox çətinliklər – iqtisadi xarakterli çətinliklər, əhalinin yaşayış səviyyəsi ilə bağlı
çətinliklər, sosial, siyasi xarakterli çətinliklər mövcuddur. Mən deyə bilərəm ki, bütün bu çətinliklərə
baxmayaraq, Azərbaycan bu yolla qətiyyətlə irəliləyir. Azərbaycan görünməmiş dərəcədə fəxr edir ki, biz azad
millətik, azad xalqıq, öz torpağımızda müstəqil dövlətimiz var, Dünya Birliyinə daxilik və öz taleyimizin
sahibiyik, öz təbii sərvətlərimizin, hər şeyin sahibiyik.
Rusiya yenə də çoxmillətli dövlət olaraq qalmışdır.
Demokratikləşmənin ən vacib prinsiplərindən biri milli mənsubiyyətindən, dilindən, dərisinin rəngindən, dini
etiqadından asılı olmayaraq, hamının hüquq bərabərliyi prinsipidir. Azərbaycanda bu azadlıqların hamısı
verilmişdir. Azərbaycan da çoxmillətli dövlətdir, hansı millətə mənsub olmasından asılı olmayaraq, bizdə
insanların hamısı bərabər hüquqlardan istifadə edir, onlar vətəndaşlardır. Azərbaycanda üç konfessiya –
müsəlman, xristian və yəhudi konfessiyaları var. Onlar tamamilə sərbəst şəkildə, müstəqil fəaliyyət göstərirlər
və çox xoşdur ki, müsəlman, xristian və yəhudi konfessiyaları arasında sıx qarşılıqlı əlaqə var.
Rusiya bu baxımdan daha rəngarəngdir, Rusiyada xalqlar daha çoxdur. Rusiya genişdir, ərazisi böyükdür,
proseslər daha çətin gedir. Bu mənada sizin «Rifah» ictimai təşkilatını yaratmaq təşəbbüsünüz – mən belə başa
düşürəm ki, o, dövlətlə də fəal əməkdaşlıq edir, yeni prezident Vladimir Vladimiroviç Putinin xəttini dəstəkləyir
və siz Dövlət Dumasında «Yedinstvo» birliyinə daxilsiniz – çox yaxşıdır. Biz hesab edirik ki, müsbət amildir.
Bax, siz öz mənəvi dəyərlərinizi, öz milli dəyərlərinizi dirçəldirsiniz. Rusiya müsəlmanlarının da dini birdir,
ancaq müxtəlif adətlər, mərasimlər, müxtəlif fərqlər var. Amma bunlar onları bir-birindən çox fərqləndirmir.
Çünki, hər halda, xalqlarımız islamı qəbul edəndən bəri bu din onların mənəvi həyatında mühüm rol
oynamışdır. Davranış normaları da, milli dəyərlər də, adətlər də, mərasimlər də dini prinsiplər əsasında,
Quranda yazılmış müddəalar əsasında yaranmışdır.
Ona görə də birləşmək Rusiyanın müsəlman mənşəli xalqlarını daha da zənginləşdirir. Hesab edirəm ki, siz
böyük uğurlara nail ola bilərsiniz. Mən bilmirəm, Rusiyada nə qədər müsəlman yaşayır…
Ə b d ü l v a h i d N i y a z o v: Təxminən 20 milyon.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kimsə bir nəfər deyirdi ki, çoxdur. Bu az deyildir, həm də milli respublikaları
götürsək, Rusiya Federasiyasına daxil olan milli respublikaların əksəriyyəti müsəlman dininə malik
respublikalardır. Ona görə də sizin hərəkatın böyük perspektivi, böyük gələcəyi vardır. Əvvəla, mən sizin
gördüyünüz işi dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, düz yoldasınız. Ancaq eyni zamanda, əlbəttə, Rusiya ilə müsəlman dövlətləri arasında münasibətlərin inkişafı və möhkəmlənməsi bizim üçün çox vacibdir. Bilirsiniz, hər
halda, keçmiş vaxtlarda Rusiyada şovinizm olub, sovet dövründə də daha çox yerli millətçilik haqqında
danışırdılar. Yeri gəlmişkən deyim ki, bilmirəm Leninə kim necə yanaşır, amma bu baxımdan Leninin çox
düzgün fikirləri var idi. O deyirdi ki, bu da, o birisi də – şovinizm də, millətçilik də təhlükəlidir. Mən bunu bu
gün də düzgün hesab edirəm. Amma onun başqa sözləri də var idi. O deyirdi ki, qeyri millətin ruslaşmış nümayəndəsi rus pəzəvəngindən pisdir. Yadınızdadırmı? Bilirsiniz, bu çox dəqiq ifadədir. Rusiyada bəzən başqa
millətin nümayəndəsi – hələ çarizm vaxtında, Lenin bunu əsrin əvvəlində demişdi – digər millətdən olan
insanlar ruslaşıb daha çox rus olurdular, necə deyərlər, «Roma papasının özündən də qatı katolik olmaq
istəyirdilər». Bu da var. Bizdə hələ elə adamlar var ki, assimilyasiyaya uğrayır, öz milli köklərini, dilini itirirlər.
Biz, milli respublikalar Sovetlər İttifaqının tərkibində heç nə itirmədik. Biz azad deyildik, yəni
müstəqilliyimiz, dövlətçiliyimiz yox idi. Amma öz dilimiz vardı, onu qoruyub saxladıq, nəinki saxladıq, həm də
zənginləşdirdik. Məsələn, əgər əsrin əvvəlindəki Azərbaycan dilini və bugünkü Azərbaycan dilini müqayisə
etsək – bugünkü çox zəngin dildir. Yəni biz öz dilimizi zənginləşdirmişik, dilimiz tədricən inkişaf etmişdir. Biz
milli məktəblərimizi, milli mətbuatımızı, milli elmimizi qoruyub saxlamışıq, bütün milli kadrları – hər şeyi
qoruyub saxlamışıq. Ona görə də müstəqillik qazananda heç bir problemimiz olmadı. Amma bir üstünlük var,
rus dilini yaxşı bilən adamlar vardır – bu da çox lazımdır, o, dünya səviyyəli dillərdən biridir – onlar öz dillərini
də yaxşı bilirlər. Doğrudur, elələri var ki, rus dilini öz dilindən yaşı bilir. Bu da var. Amma bu da müvəqqəti
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haldır. Hesab edirəm ki, onlar da rus dilini yaxşı bilməklə yanaşı, öz milli dilində danışmağı, ondan yaxşı
istifadə etməyi öyrənəcəklər.
Ona görə sizin hərəkatın bir əhəmiyyəti də ondadır ki, ümumi dövlətin tərkibində olan, Rusiya
Federasiyasının normaları, Konstitusiyası çərçivəsində yaşayan hər bir milli respublikada hər bir xalq Rusiya
Federasiyası dövlətinin siyasətinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərə bilsin, eyni zamanda öz milli dəyərlərini –
dilini, adətlərini, ənənələrini inkişaf etdirsin.
Məsələn, müxtəlif bayramlar var – xristianların bir cür, müsəlmanların başqa cür. Hər ikisinə hörmətlə
yanaşmaq lazımdır. Başqa sözlə, bizə qarşılıqlı hörmət lazımdır. Din baxımından sayca böyük xalqlardır, sayca
kiçik xalqlardır – heç bir ayrı-seçkilik olmamalıdır. Mənə elə gəlir ki, Vladimir Vladimiroviç Putin prezident
seçildikdən sonra Rusiyada məhz bu istiqamətdə çox düzgün siyasət aparılır. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, ilk dəfə
məhz o, vergi məcəlləsi deyil, əxlaq məcəlləsi yaratmaq lazımdır demişsə, bu çox doğrudur. Hər bir xalqın
əxlaqı isə onun mənəvi dəyərlərindən başlayır. Mənəvi dəyərlər isə dinlə, milli köklərlə sıx bağlıdır. Hər bir
millətin öz xüsusiyyətləri, öz mərasimləri var. Onları heç vaxt əldən almaq olmaz. Bizi Novruz bayramından
məhrum etməyə cəhd göstərirdilər, halbuki o, 3000 ildir mövcuddur və heç bir dini mənası yoxdur. Bu bayramı
rəsmən keçirmirdilər, lakin hər bir azərbaycanlı ailəsi onu bayram edirdi. İndi isə Novruz bayramı ümumxalq
bayramıdır, hamıya sevinc bəxş edir. Burada pis nə var ki?
Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərə gəldikdə isə, biz həmişə çalışmışıq və çalışırıq ki,
münasibətlərimiz dostcasına, lakin bərabər hüquq əsasında olsun. Biz müstəqil dövlətik və Rusiya da müstəqil
dövlətdir. Heç bir ölkə, respublika barəsində keçmişdəki kimi diktə olmamalıdır. Hər şey bərabər hüquq və
qarşılıqlı surətdə faydalı əsasda olmalıdır. Hesab edirəm ki, bu barədə Rusiya hökuməti də, Azərbaycan
hökuməti də eyni mövqedədirlər, aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur.
Azərbaycanda rus dili çox işləkdir. Çoxlu rus məktəbləri var. Hətta azərbaycanlıların bir çoxu da rus
məktəblərində oxuyur. Məsələn, bəlkə də Rusiyanın daha yaxın müttəfiqi sayılan Ermənistanda rus dilində
tədris tamamilə qadağan edilmişdir, rus məktəbləri yoxdur. Bizdə isə var. Azərbaycanda təxminən 150 min rus
əhali də yaşayır, heç bir problem yoxdur. Onlar öz həyatlarından, öz vəziyyətlərindən razıdırlar. Heç bir şəkildə
sıxışdırılmırlar. Yeri gəlmişkən, rusdilli əhaliyə münasibət baxımından Moskvada Azərbaycanı tez-tez nümunə
gətirirlər.
İndi münasibətlərimizi genişləndirmək və inkişaf etdirmək üçün yaxşı imkanlarımız var. Tez-tez nümayəndə
heyətləri mübadiləsi edirik. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycanda Rusiya Federasiyası mədəniyyəti günləri,
Moskva mədəniyyəti günləri keçirildi. Bütün xalqımız bir neçə gün böyük ruh yüksəkliyi ilə bu tədbirlərdə
iştirak etdi. Eyni tədbirlər Moskvada da keçirilir.
Sizin hərəkatınız bu yöndə bizə kömək edə bilər. Mən bu yaxınlarda Moskvada olanda orada Rusiya
azərbaycanlılarının birinci konqresi keçirildi. Mən orada çıxış etdim. Mən onlara çoxlu arzularımı bildirdim. Bu
haqda hər şey yazılıbdır. Orada Rusiya Federasiyasında Azərbaycan icmasının olduğu 50 vilayətin
nümayəndələri iştirak edirdi. Mən onlara dedim ki, siz Rusiya vətəndaşlarısınız, bir hissəniz Rusiya
vətəndaşıdır, bir hissəniz isə orada müvəqqəti yaşayır.
Rusiya vətəndaşları Rusiyanın tam hüquqlu vətəndaşları olmalıdırlar. Başqa sözlə, necə deyərlər, tamamilə
Rusiya qanunlarına müvafiq hərəkət etməli və Rusiya vətəndaşlarının bütün hüquqlarından istifadə etməlidirlər.
Orada müvəqqəti yaşayan azərbaycanlılar Rusiya qanunlarına hörmət etməli, bütün qaydalara tabe olmalı və
əlbəttə, Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətlərin möhkəmlənməsinə kömək göstərməlidirlər.
Ümumilikdə, bizim arzumuz budur və mən bu vəzifəni Azərbaycan Konqresi qarşısında qoydum.
Siz deyirsiniz ki, Rusiyada 2 milyon azərbaycanlı yaşayır. Belə məlumat bizdə də var. Onların vəzifəsi
normal yaşamaq, öz bacarıqlarını gerçəkləşdirmək, uşaqlarına təhsil vermək, Rusiya vətəndaşlarının
hüquqlarından və digər hüquqlardan istifadə etmək, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri
möhkəmləndirməkdən, bir də Azərbaycan haqqında həqiqəti yaymaqdan ibarətdir. Bilirsiniz, təəssüf ki,
Azərbaycan haqqında heç də hər yerdə düzgün təsəvvür yoxdur. Xüsusilə də Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişə yarandıqdan sonra.
Axı bu münaqişə hələ 1988-ci ildə, Sovetlər İttifaqı mövcud olduğu dövrdə yaranmışdır. Sovet hökuməti
Azərbaycana qarşı olduqca ədalətsizlik etdi. Əgər sovet hökuməti həqiqətən də istəsəydi, bu münaqişənin
qarşısını ala bilərdi və o bu qədər insanın ölümünə və qan tökülməsinə səbəb olan müharibəyə çevrilməzdi.
Lakin onlar bunu etmədilər və bunda hökumət və dövlət, Siyasi Büro və şəxsən Qorbaçov günahkardır.
Sonra bu münaqişə müharibəyə çevrildi. Bu müharibədə Azərbaycan daha pis vəziyyətə düşdü. Çünki
Ermənistana Rusiya qoşunları tərəfindən də – o zaman hələ sovet qoşunları idi – digər qüvvələr, xaricdəki
erməni diasporu tərəfindən də yardım olunurdu. Azərbaycana isə heç kim yardım göstərmirdi. Digər tərəfdən
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isə, təəssüf ki, Azərbaycanın daxilində sabitlik, ölkədə etibarlı rəhbərlik yox idi. Burada böyük mübarizə
gedirdi. Bir tərəfdən, Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal edirdi, digər tərəfdən isə, daxildə müxtəlif qruplar,
özü də silahlı qruplar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar. Odur ki, 1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər burada
hakimiyyət beş–altı dəfə dəyişmişdi. 1993-cü ildə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxmışdı.
Onda məni buraya çağırdılar. O vaxtdan biz qayda-qanun yaradırıq.
Ermənistan silahlı qüvvələri əzəli Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağa, 170 min adamın – bunların 70
faizi ermənilər, 30 faizi azərbaycanlılar idi – yaşadığı kiçik torpağa iddia edərək, ərazimizin 20 faizini işğal
etdilər. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisinin mərkəzində yerləşir. Ermənilər oranı Ermənistana birləşdirməyə
cəhd göstərərək, bu münaqişəyə başladılar. Onlar əvvəlcə Dağlıq Qarabağı işğal etməyə, oradan azərbaycanlıları
qovmağa nail oldular. Sonra isə təcavüzü daha da genişləndirdilər. Dağlıq Qarabağın ətrafında olan, yalnız
azərbaycanlı əhali yaşayan 7 rayonu işğal etdilər və oradan bir milyon adamı qovdular. İndi bu adamlar Azərbaycan ərazisinin müxtəlif yerlərində, çadırlarda yaşayırlar. Təsəvvür edirsinizmi? Bir baxın, hava necə istidir,
bu istidə onlar çadırlarda yaşayırlar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması barədə qərar qəbul edir –
Ermənistan tabe olmur. ATƏT qərar qəbul edir, onlar tabe olmurlar. Rusiya, Amerika və Fransa başda olmaqla,
ATƏT-in Minsk qrupu var. Onlar da heç nə edə bilmirlər.
Baxın, biz belə vəziyyətdəyik. Belə vəziyyətdə ikən, yəni təcavüzə, bu cür itkilərə məruz qalarkən,
torpaqlarımızın 20 faizi işğal altında olarkən, erməni diasporu – o, Rusiyada da, Amerikada da, Fransada da və
bir çox digər ölkələrdə də çox güclüdür – vəziyyət haqqında yalan informasiya verir. Nəticədə dünyanın bir çox
ölkələrində belə təsəvvür yaranır ki, bu işdə təqsirkar ermənilər deyil, azərbaycanlılardır. Başa düşürsünüzmü,
məsələ nə yerdədir? Erməni diasporu Rusiyada da çox böyükdür, özü də o daha sıx birləşmiş, daha güclüdür,
dövlətdə və digər orqanlarda bir çox mühüm mövqeləri tutur.
Məsələn, Amerikada bir milyon erməni yaşayır, Amerikanın əhalisi təxminən 280 milyondur, ancaq
ermənilərin böyük kapitalı var və Amerika hökumətinə təsir göstərirlər. Eləcə də Fransada.
Biz deyəndə isə, axı belə olmaz, deyirlər ki, sizin dünyada təbliğatınız yoxdur. Bizim Amerikada, Fransada,
demək olar ki, diasporumuz olmadığı bir halda, dünyada necə təbliğat aparaq, necə? Dünya Birliyində isə ədalət
yoxdur. Ona görə də biz Rusiyadakı Azərbaycan icması qarşısında vəzifə qoyuruq ki, özlərinin bütün ümumi
işlərindən əlavə, Azərbaycan haqqında həqiqəti də yaysınlar.
Biz həqiqətdən savayı heç nə istəmirik. Əlbəttə, bununla əlaqədar sizin də köməyinizə müraciət edirik. Sizin
böyük imkanlarınız var. Xahiş edirik, adamları göndərin, qoy gəlib qaçqınların necə çətin şəraitdə yaşadıqlarını
görsünlər. Sizi hətta çadır düşərgələrinə deyil, şəhərdə qaçqınların yanına apara bilərlər.
Ə b d ü l v a h i d N i y a z o v: Biz görmüşük, sabah da Gəncəyə gedəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gəncəyə? Çox yaxşı. Ancaq bizim Baş nazirin müavini Əli Həsənova demək
lazımdır ki, təşkil etsin, bu işlərlə o məşğul olur. Mən sizdən çox xahiş edirəm, gedib baxın.
Mən sizi salamlayıram, sizə uğurlar arzulamaq istəyirəm və çox şadam ki, bizim aramızda əlaqə yarandı və
bu, davam edəcəkdir. Mən sizinlə söhbəti davam etdirərdim, amma bir az sonra mənim başqa, çox böyük
görüşüm olacaq, ona görə də təəssüf ki, söhbəti bitirməliyəm.
Əbdülvahid Niyazov görüşün sonunda dedi:
Siz bizim hamımız üçün çox yaxın insansınız, çünki biz Sizi hələ o vaxtdan, Sovet İttifaqının lideri olan
vaxtdan tanıyırıq. Buradakı qardaşlarımızın çoxu çıxış etmək istəyirdi, ancaq çox inamla irəliləyən, çox vacib
regionda – bugünkü Qafqazda, Xəzər regonunda çox şeyi müəyyənləşdirən dövlətin başçısı kimi, Sizin
vaxtınızın olmadığını başa düşürük. Bizi qəbul etməyə vaxt tapdığınıza görə qardaşlarımızın hamısının adından
Sizə minnətdarlıq etmək istəyirik. Yeri gəlmişkən, nümayəndə heyətimizin üzvlərindən biri oğluna Sizin
adınızı vermişdir. Ümid edirik ki, balaca Heydər böyüyəndə Kəlbəcər, Laçın və Qubadlının ərazisinə sakitcə
gedə biləcək, o yerlər azad olunacaq və bərpa ediləcəkdir. Əgər biz bu işdə kömək göstərə bilsək, xoşbəxt
olacağıq.
Bu gün biz qaçqınlarla görüşdük. Bir qadın dedi ki, əgər Heydər Əliyeviçlə görüşsəniz ona deyin ki, bizə heç
bir yardım lazım deyil, qoy mümkün olan hər şeyi etsin ki, doğma ocağımıza qayıdaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onların hamısı bunu istəyir.
Ə b d ü l v a h i d N i y a z o v: Dünən biz parlamentdə görüşərkən dedik ki, Rusiyada erməni diasporunun
necə güclü, hazırlıqlı olmasına əminik. Biz orada da tədbirlər görməliyik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
qarşılıqlı anlaşmanı və mehriban qonşuluğu sarsıdan hansısa qərar və ya müraciət qəbul edilməsin.
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AZƏRBAYCANDA MİLLİ MƏTBUATIN YARADILMASININ 125 İLLİYİ
MÜNASİBƏTİLƏ JURNALİSTLƏRLƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
22 iyul 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz iki saat yarımdır ki, burada bir yerdəyik. Hesab edirəm ki, bu, çox əhəmiyyətli bir görüşdür. Hər
halda, mən özüm üçün bunu belə hesab edirəm. Amma sizin çıxışlarınızdan, əhval-ruhiyyənizdən hiss edirəm
ki, siz də mənimlə eyni fikirdəsiniz.
Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz Azərbaycanda demokratik mətbuatın 125
illik yubileyinə həsr olunubdur. Amma yubiley edərkən, tariximizə, keçmişimizə qiymət verərkən, təbiidir, biz
həmişə çalışırıq və çalışmalıyıq ki, bugünkü problemləri həll edək və gələcək üçün lazımi tədbirlər görək. Bu
mənada bugünkü görüş çox əhəmiyyətlidir.
Buradakı çıxışlar müxtəlifdir. Bir çox çıxışlarda qəzetlərə təzyiq göstərilməsi, yaxud imkan verilməməsi
barədə ciddi tənqidlər var. Bu tənqidlər müxtəlifdir, mən onları bir daha təkrar etmək istəmirəm. Təbiidir ki, bu
tənqidlərin içərisində əsaslı tənqidlər də çoxdur. Amma mənə belə gəlir ki, əsassızları da vardır. Buna
baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, tənqidin əsassızını kənara qoymaq, əsaslısını götürüb bu barədə tədbirlər
görmək lazımdır.
Mən sizə bəyan edirəm ki, bugünkü görüşdə deyilən bütün fikirlərin hamısı burada yazılıb cəmlənəcək,
mən onlara baxacağam və biz mümkün tədbirlərin hamısını görəcəyik. Buna arxayın ola bilərsiniz.
Burada bir çox təkliflər, irəli sürüldü. Onların əksəriyyəti qəzetlərə dövlət qayğısı, maliyyə yardımı
barədə və bu cür başqa təkliflərdir, xahişlərdir. Biz bunların da bir qismini edə bilərik. Hə edəcəyik, nə
etməyəcəyik, –mən bu gün bunu deyə bilmərəm. Ancaq bu görüş hazırlanarkən mən tapşırıq vermişdim və
bizim aparatda bu barədə müəyyən layihələr, o cümlədən bir fərman layihəsi də hazırlanıbdır. Bugünkü təklifləri
bir daha təhlil edərək mümkün olan, bu gün bizim imkanımız dairəsində olan məsələləri də həmin fərmanda əks
etdirmək şərti ilə mən bu görüşümüz nəticəsində iki-üç günə qədər bir fərman imzalayacağam. Mən deyə
bilmərəm ki, həmin fərman bütün yaraları sağaldacaqdır, ancaq sizin müəyyən arzularınızın yerinə yetirilməsinə
kömək edəcəkdir.
Siz bilirsiniz, burada çıxış edənlər də dedilər, – Azərbaycanda sərbəst, azad, demokratik mətbuatın 10 illik
tarixi vardır. Ancaq bizim ümumiyyətlə, demokratik mətbuatımızın 125 illik tarixi vardır. Biz keçən illəri unuda
bilmərik.
Mən bilirəm ki, bu gün siz öz qayğılarınızla yaşayırsınız və bu qayğılar sizdə birinci plana çıxır. Ancaq bu
yubileyi Azərbaycan dövlətçiliyi, millətimizin tarixi nöqteyi-nəzərindən qeyd ediriksə, təbiidir ki, biz öz tarixi
keçmişimizi qiymətləndirməliyik. Doğrudan da, indi biz fəxr edə bilərik ki, Azərbaycan xalqı müsəlman
Şərqində, islam dini mövcud olan bir ölkədə hələ 125 il bundan öncə demokratik qəzet yaratmağa qadir olubdur.
Fəxr edirik ki, bizim dünyəvi teatrın 130 illik tarixi vardır. Fəxr edirik və bu, bölgədəki bütün xalqlardan
bizi fərqləndirir. O mənada ki, bizdə demokratik, dünyəvi ideyalar bu günün, dünənin hadisəsi deyil. 125 il
bundan öncə Həsən bəy Zərdabi, onunla bərabər Mirzə Fətəli Axundov və başqaları toplaşıb – təbiidir ki, Həsən
bəy Zərdabi "Əkinçi" qəzetinin yaradıcısıdır – belə bir təşəbbüslə çıxış ediblər. Gərək indi biz düşünək ki, o
vaxt bu, asan yox, həddindən artıq çətin bir iş idi. Əgər 125 il bundan öncə bu, baş veribsə və biz "Əkinçi"
qəzetini 125 ildir xatırlayırıqsa, indi görün bu insanlar nə qədər böyük vətənpərvər, millətinin inkişafını istəyən
və nə qədər cəsarətli insanlar olublar. Çünki o şəraitdə belə bir qəzeti Azərbaycan dilində yaratmaq çox böyük
risklərlə bağlı idi. Amma onlar bu riskləri ediblər. Təsadüfi deyildir ki, "Əkinçi" qısa bir zamandan sonra
bağlanıbdır. Ondan sonra rus dilində nəşr olunan bəzi qəzetlərə əlavə olaraq vərəqələr çıxıbdır.
Bilirsiniz ki, sonra Məmməd Ağa Şahtaxtinski "Şərqi – rus" qəzetini çıxarıbdır. Zeynalabdin Tağıyevin
təşəbbüsü və pulu ilə "Kaspi" qəzeti buraxılıb, amma o, rus dilində olubdur. Bu, bizim tariximizdir. Ancaq
Həsən bəy Zərdabinin qoyduğu bu təməl daşı yaşayıb və inkişaf edibdir. Məhz onun nəticəsi olaraq Cəlil
Məmmədquluzadə kimi böyük bir şəxsiyyət "Molla Nəsrəddin" jurnalını yaradıbdır. Yenə də deyirəm, o dövrdə
bütün müsəlman aləmini götürsək, bu, müstəsna bir haldır. Təsadüfi deyil ki, "Molla Nəsrəddin" jurnalı təkcə
Azərbaycanda yox, bütün Qafqazda, Orta Asiyada, İranda, Türkiyədə də yayılırdı.
Demək, bizim xalqımızın içərisindən çıxan dahi insanlar bu demokratik ideyaları, dünyəvi dəyərləri o
vaxt yaradıblar. Onlar xalqımızı oyadırdılar, xalqımızda milli oyanış, milli dirçəliş, milliçilik hissləri
yaradırdılar. Bunların davamı olaraq Azərbaycanda Demokratik Xalq Cümhuriyyəti yaranan zaman dahi Üzeyir
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Hacıbəyov "Azərbaycan" qəzetinə rəhbərlik edibdir. O illər "Azərbaycan" qəzeti çox böyük işlər görübdür.
Bizim bu 125 illik tariximizi mərhələlərə bölsək, birinci mərhələ 1875-ci il iyulun 22-dən təxminən 1920ci ilə qədərdir. Bu dövr Azərbaycan xalqının tarixində çox şərəfli bir dövrdür. Məhz bu dövr Azərbaycanda
dünyəvi, ümumbəşəri dəyərlərin və demokratik fikirlərin yaranmasını ardıcıl surətdə təmin etmiş bir dövrdür.
Təbiidir ki, bunu bizə kimsə verməyibdir. Bunu Azərbaycan xalqının içərisindən çıxan ağıllı, mütəfəkkir, çox
cəsarətli insanlar ediblər.
Üzeyir Hacıbəyovun başçılıq etdiyi "Azərbaycan" qəzeti çox böyük bir qəzet olubdur. O da bizim
tariximizin parlaq bir səhifəsidir.
Ondan sonra mətbuatımızın tarixinin ikinci mərhələsi gəlir. Bu da 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti qurulandan sonrakı dövrdür. Azərbaycanın mətbuatı həmin dövrdə 70 il yaşayıbdır. Siz də
bilirsiniz, biz də bilirik, bəlkə gənclər bilmirlər, həmin o illərdə – 1920-1930-cu illərdə, 1940-cı illərdə, sovet
hakimiyyəti, kommunist rejimi dövründə də "Əkinçi" qəzeti böyük iftixar hissi ilə xatırlanırdı. O illər "Əkinçi"
qəzeti və Həsən bəy Zərdabi yaradıcılığı haqqında nə qədər böyük tədqiqatlar olubdur. Siz götürüb baxsanız,
görərsiniz ki, başqa rejimdə, totalitar rejimdə, kommunist ideologiyası olan bir rejimdə yaşamağımıza
baxmayaraq, o illərdə bizim mətbuatımız inkişaf edibdir.
Bilirsiniz ki, "Molla Nəsrəddin" jurnalı 1932-ci ilə qədər çıxıbdır, sonra nəşri dayanıbdır. Ancaq
xatirimdədir, 1950-ci illərdə "Kirpi" jurnalını yaratdılar. Amal nədən ibarət idi? Bu amal "Molla Nəsrəddin"
jurnalını diriltməkdən ibarət idi. İndi, bilmirəm, "Kirpi" jurnalı nə vəziyyətdədir. Amma xatirimdədir, 1950-ci,
1960-cı, 1970-ci illərdə "Kirpi" jurnalının bizim cəmiyyətdə çox böyük rolu olubdur. Çünki "Kirpi" jurnalı
kiminsə, hansısa məmurun – burada "məmur" sözü çox işləndi, – yaxud raykom katibinin və başqasının
karikaturasını verəndə, orada bir neçə söz yazanda bu, böyük bir sensasiya olurdu.
Yəni bu dövr Azərbaycanda mətbuatın, o cümlədən demokratik mətbuatın ikinci böyük mərhələsidir.
Təbiidir ki, burada demokratik prinsiplər kommunist ideologiyası əsasında qurulmuşdu. Ancaq eyni zamanda o
dövrdəki qəzetləri götürün. Məsələn, "Kommunist" qəzeti nə qədər tənqidi məqalələr dərc edirdi. Yaxud da
digər qəzetlər – "Bakinski raboçi", "Azərbaycan gəncləri", "Molodyoj Azerbaydjana", "Sovet kəndi" və başqa
qəzetlər nə qədər tənqidi məqalələr dərc edirdilər. Onlar həmin tənqidi məqalələrlə o dövrdə, o cəmiyyətdə
çoxlu məsələlərin həll olunmasına kömək edirdilər.
Xatirimdədir, mən Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olanda hər gün
səhər işə gələrkən qəzetləri oxuyurdum. Onda bu qədər qəzet yox idi, bir neçə qəzet var idi. Amma həmin
qəzetlərdə haranı oxuyurdum? Onu oxumurdum ki, yazıblar o kolxozda pambıq belə bitir, inəyi belə sağıblar,
yaxud da hansısa zavodda filan iş görülübdür. Axtarırdım, görüm, qəzetdə hansı tənqidi məqalə var. Deyə
bilmərəm ki, tənqidi məqalə hər gün olurdu. Arxivlərdən götürüb o qəzetlərə baxa bilərsiniz. Bir tənqidi məqalə
olan kimi mən həmin qəzetin redaktoruna telefon edirdim. Nə üçün? Çünki o vaxt belə tənqidi məqalələr dərc
etmək qorxulu idi.
Siz məni düzgün başa düşün. Mən 1969-cu ildə Azərbaycana başçı təyin olundum. İndi burada çıxış edən
bir jurnalist dedi ki, o vaxt yazıb ki, "Mixaylo şəhərdədir". Mənim barəmdə bu söz 1969-cu ildə icad olunubdur.
O vaxt mən birinci katib təyin edildim. Məni heç kəs tanımırdı. Çünki ondan əvvəl KQB-nin sədri idim, şəhərdə
məni tanımırdılar. Mən iki-üç ay şəhərdə müxtəlif yerlərə – məsələn, mağazalara gedirdim, taksiyə, tramvaya
minirdim ki, görüm, insanları aldadırlar, yoxsa yox? Ona görə də bundan sonra həmin söz yayıldı.
Bilirsiniz ki, "Mixaylo" vaxtilə alman faşist işğalçılarına qarşı qəhrəmanlıq göstərmiş bizim Mehdi
Hüseynzadənin ləqəbidir. O vaxtlar İtaliyada ona "Mixaylo" deyirdilər. Ona görə də "Mixaylo şəhərdədir"
sözləri mənim haqqımda da deyildi.
Mən nəyi gördüm? Mağaza müdirləri, taksi sürücüləri mənim portretlərimi ordan-burdan tapıb bir-birinə
satmışdılar, vermişdilər ki, mağazaya gələn olanda bu portretə baxıb görsün, bu, Əliyevdir, yoxsa yox. Məsələn,
mən bir dəfə gedib ət növbəsinə durdum. Nəyə görə? Çünki o vaxt üç növ ət var idi. Bu, mənim yaxşı
yadımdadır. Bunlardan biri 3 manat 20 qəpik, digəri 3 manat 50 qəpik, o birisi isə deyəsən, 3 manat 80 qəpik
idi. Qəssab nə edirdi? O, üçüncü növ əti birinci növ əvəzinə satırdı, yaxud 3 kiloqram ət verəndə adamları yarım
kiloqram aldadırdı.
Mən iki-üç dəfə gedib növbəyə durdum. Məni də aldadanda onu tutdum, milisi və başqalarını çağırdım.
Mən şəxsən özüm bir neçə dəfə belə etdim, – insanlar bilsinlər ki, axı, belə iş görmək olmaz. Üç-dörd aydan
sonra mən bunu edə bilmədim, çünki məni artıq tanıdılar. Bax, bu "Mixaylo" sözü də oradan yaranıbdır.
Məsələn, o vaxt niyə belə tənqidi məqalələr verirdilər? Ona görə ki, 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbəri
kimi mən fəaliyyətimə Azərbaycanda olan bütün mənfi halların tənqid edilməsi ilə başladım. Mən bu barədə
böyük məruzələr etdim. İndi arxivlərdən götürüb baxmaq olar ki, 1969-cu, 1970-ci illərdə bütün dünya
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mətbuatında Azərbaycanda gedən proseslər haqqında məlumatlar verirdilər. Çünki Sovetlər İttifaqında belə şey
– rüşvətxorluğa qarşı bu cür mübarizə aparmaq mümkün deyildi. Amma biz vəzifəsindən sui-istifadə etdiyinə,
rüşvət aldığına və başqa əməllərinə görə naziri, raykom katibini və başqalarını işdən çıxarırdıq və sair.
Gördüyümüz bu tədbirlər o vaxtkı qəzetlərə əsas verdi.
Bizim o vaxtkı müxbirlərin həqiqətən çoxu həyatımızın bu mənfi cəhətlərini yazmaq istəyirdilər, amma
əlbəttə, hakimiyyətdən qorxurdular. Hakimiyyət isə onlara bir az kömək edəndə, ilham verəndə, necə deyərlər,
tərəfdar olanda bunlar daha da çox hərəkət etməyə başladılar. Mənim xatirimdədir, 1970-ci illərdə "Kommunist"
qəzeti "Lənkəran hadisələri" haqqında bir səhifə material yazmışdı. Lənkəran rayonunda olan ağır vəziyyət
bəlkə sənin yadında olar.
Hacı Hacyev: (Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri): Bəli.
Heydər Əliyev: O vaxt "Kommunist" qəzetinin redaktoru Ağababa Rzayev idi. Bəli, "Kommunist" qəzeti
"Lənkəran hadisələri" haqqında yazı vermişdi. Mən həmin yazını oxudum, gördüm ki, dəhşətli bir vəziyyətdir.
O vaxt bu məsələləri Mərkəzi Komitənin Bürosu həll edirdi. Mən həmin məsələni on gündən sonra
büroya çıxardım. Müzakirə etdim, rayonun bütün rəhbərlərini işdən çıxardım və Kommunist Partiyasından xaric
etdim. Bu da ölümə bərabər bir iş idi. "Kommunist" qəzeti ruhlandı sonra gedib Göyçay rayonunda və başqa
yerlərdə belə hadisələri açdılar.
Yenə də deyirəm, o vaxt bütün bunlar iqtidarın, necə deyərlər, münasibətindən asılı idi. Amma elə
respublikalar var idi ki, orada belə şeylərə yol verilmirdi. Xatirimdədir, bizim "Bakinski raboçi" qəzetini
Yerevanda, Tbilisidə 25 manata satırdılar, amma öz qiyməti 1 qəpik idi. Onu niyə belə alırdılar? Çünki həmin
respublikalarda da belə proseslər var idi. Amma orada bu proseslərin üstünü bağlayırdılar, açılmağa
qoymurdular. "Bakinski raboçi" qəzetini orada oxuyurdular, o buna, bu ona verirdi. Hətta yadımdadır,
Yerevanda elə raykom katibləri var idi ki, bu fikirləri dəyərləndirirdilər, onlar deyirdilər ki, bir qəzet 50 əldən
keçir, sonra cırılır.
Elmira Axundova: ("Svoboda" radiostansiyasının və Rusiyada çıxan "Obşaya qazeta"nın Azərbaycan
üzrə müxbiri): Cənab prezident, o vaxt "Literaturnaya qazeta"dakı müsahibəniz çox böyük rəğbətlə
qarşılanmışdı.
Fikrət Qoca (Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq şairi): "Literaturnaya qazeta"da belə yazılar verilirdi.
Heydər Əliyev: "Literaturnaya qazeta" sonranın işidir, mən hələ 1970-ci illərin əvvəllərini deyirəm.
Bilirsiniz, hesab edirəm ki, mənim bu hərəkətlərim düz idi. Amma mən istefa verəndən sonra bu
hərəkətlərimi mənim əleyhimə istifadə etdilər.
Xatirimdədir, mən o vaxt "Bakinski raboçi" qəzetində "Qızıl zəncir" sərlövhəli bir məqalə oxudum. Bu
məqalənin məzmunu nə idi? Demək, qızlar məktəbə qızıl bilərziklə gəlirdilər. İndi, vallah, nə ilə gəlirlər
bilmirəm – ancaq o vaxtlar bu məsələ məni çox hiddətləndirdi. Axı qız niyə gərək orta məktəbə qızıl bilərziklə
gəlsin? Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindəki, lap elə kapitalist ölkələrindəki ən zəngin ailələrdə belə bir şey
yoxdur.
Mən həmin məsələni qaldırdım ki, məktəblərdə müzakirə etsinlər, onun qarşısını alsınlar. Amma bu
yaxınlarda eşidirəm, parlamentdə müxalifətdən kimsə çıxış edib deyir ki, "Heydər Əliyev o vaxt hüquqları
pozurdu ki, kimin qolunda bilərzik, saat var" və sairə. Bəli, bunlar mənim yadımdadır. O vaxt Yaponiyanın
"Seyko" markalı saatı çıxmışdı. Həmin saat çox bahalı, yəni bizim maaşımızdan beş dəfə baha idi. Görürdüm ki,
raykom katiblərindən birinin, o birinin, başqalarının qolunda "Seyko" markalı saat var. İclasların birində dedim
ki, əllərinizi qaldırın, saatlarınıza baxacağam. Soruşdum ki, bu "Seyko" markalı saatı hardan almısınız? Sənin
məvacibin bu qədərdir, bu saatı hardan alırsan? Bundan sonra heç bir şey deyə bilmədilər. İndi bunu mənə irad
tuturlar ki, Heydər Əliyev vaxtilə belə edib. Bəli, edirdim, bu gün də edirəm, sabah da edəcəyəm. Çünki
mənəviyyat bizim üçün hər şeydən üstündür.
Fikrət Qoca burada "Literaturnaya qazeta"nın adını çəkdi. O dövrdə Sovet İttifaqındakı mətbuat orqanları
arasında bu barədə özünü ən müstəqil aparan qəzet Moskvada çıxan "Literaturnaya qazeta" idi. Ona görə də
həmin qəzeti hamı oxuyurdu, onun tirajı da çox böyük idi. Elmira Axundova bunu çox yaxşı bilir. Elmira,
doğrudur, sən o vaxt həmin qəzetin müxbiri deyildin, sonra müxbiri oldun.
Mən "Literaturnaya qazeta"nı çox sevirdim. Bu qəzet mənimlə çox yaxşı əlaqədə idi. Biz 1979-cu ildə
mənəvi tərbiyə barədə Bakıda böyük bir konfrans keçirdik. Mən həmin konfransda böyük bir məruzə etdim.
Sonra bu, bütün SSRİ-yə yayıldı. "Literaturnaya qazeta"dan gəldilər ki, siz həmin məruzənizin mövzusu ilə
əlaqədar bizə intervü verin, mən də verdim. "Literaturnaya qazeta"nın bir səhifəsi həmin intervü idi, bu
intervünün sərlövhəsində yazmışdılar ki, "Qoy ədalət zəfər çalsın". Bu, Nizami Gəncəvinin sözləri idi.
Elmira Axundova: Bəli, bu, Nizami Gəncəvinin sözləridir.
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Heydər Əliyev: Doğrudur, çünki mən Nizami Gəncəvinin sözlərindən istifadə etmişdim. Bu sensasiya
bütün dünyaya yayıldı. Nə üçün? Çünki Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
olmağıma baxmayaraq, mən sovet hakimiyyətinin, cəmiyyətinin işində olan mənfi halların hamısını açıq
göstərmişdim.
Xatirimdədir, o vaxt Andropov SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri, həm də Siyasi Büronun
üzvü idi. O, bir neçə gündən sonra mənə telefon etdi. Dedi ki, sənin bu müsahibən böyük bir sensasiya
yaradıbdır. Soruşdum ki, nə mənada? Cavab verdi ki, müsbət də var, mənfi də var. Soruşuram ki, nəyi
müsbətdir, nəyi mənfidir? Deyir, müsbət odur ki, insanlar bizim cəmiyyətdəki bu yaraları görürlər və sevinirlər
ki, kimsə cəsarət edib bunları açıq deyir. Özü də bunu aşağıda yox, ən yüksək vəzifədə çalışan bir adam deyir.
Amma bunun əleyhinə olanlar da var. Soruşuram ki, niyə? Bildirir ki, çünki onlar bunun açılmağını istəmirlər.
O vaxt bir çox belə yazılar olub. İstəsəniz, axtarın, tapın, oxuyun. Vaxtilə mən ali məktəblərə tələbə
qəbulunda rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparırdım. Məsələn, 1970-ci illərdə nəyi gördüm? Bizim dövlət
universitetinin hüquq fakültəsi var. O vaxt həmin fakültəyə hər il 50 nəfər qəbul olunurdu. Mən bir dəfə baxıb
gördüm ki, bu hüquq fakültəsinə qəbul olunanların təqribən 95 faizi prokurorun, məhkəmə sədrinin, nazirin
oğludur və sairə. Yaxşı, belə çıxır ki, atası prokuror, sonra da oğlu, nəvəsi prokuror olacaq. Bəs başqa ailələrdən
olan istedadlı gənclər necə olsun? Bəzilərinin heç atası yoxdur, bəs, o, hüquq fakültəsinə necə daxil olsun? O
vaxt o cümlədən, tarix və şərqşünaslıq fakültələri çox modda idi. Mən vəzifədə olan şəxslərin, xüsusən hüquqmühafizə orqanlarında – milisdə, prokurorluqda və sairə – çalışan şəxslərin uşaqlarının bu fakültələrə qəbul
olunmasını qadağan etdim. Bu, cəmiyyətdə çox böyük əhval-ruhiyyə yaratdı.
İndi mən prokurorluqda, polisdə çalışan bəzi işçilərlə görüşürəm. Onlar deyirlər ki, "Bilirsiniz, biz o vaxt
Sizin sayənizdə hüquq fakültəsinə daxil ola bildik. Yoxsa bu fakültəyə girə bilməzdik, çünki biz kənddən
gəlmişdik, kasıb adam idik, nə rüşvət verməyə pulumuz, nə də himayədarlıq etməyə adamımız var idi"
Mən bütün bunları millətimizə görə etdim. Amma hələ Sovet İttifaqı vaxtında bəzi hüquqşünaslar
yığışmışdılar ki, "Heydər Əliyev insan hüquqlarını pozur". Bunu mənə Andropov dedi. Soruşdum ki, bəs, sənin
fikrin nədir? Cavab verdi ki, hamısını düz etmisən. Soruşdum ki, bəs o hüquqşünaslar? Bildirdi ki, mən baş
prokurora telefon edib dedim ki, onların ağzını yum, Heydər Əliyev düz deyir.
Amma sonra nə oldu? Mən Siyasi Büronun üzvlüyündən istefa verəndən, işsiz qalandan sonra götürüb
burada qəzetlərdə məni günahlandırırdılar. Mən o vaxt, məsələn, rəhbər vəzifədə çalışan adamların bağ
tikdirməsini qadağan etmişdim. Nə üçün? Çünki Mərkəzi Komitədə işləyən adam, yaxud raykom katibi ayda
320 manat məvacib alırdı. Axı bağ tikdirməyə onun imkanı yoxdur, bəs o bunu nə ilə edir? Əlbəttə, o ya
dövlətin – zavodun, fabrikin malından istifadə edir, yaxud da rüşvət alır. Ona görə də mən dedim ki, olmaz,
bunu qadağan elədim. Bir neçə vəzifəli şəxs bağ tikdirmişdi, onları da işdən çıxardım, cəzalandırdım.
Mən bu gün bu fikirdəyəm. Müxalifət qəzetləri bəzən yazır ki, villalar və sair tikilir. İndi mən nə edim? O
vaxt sovet rejimi dövrü idi, mən onların qarşısını alırdım. İndi biri biznesmendir, haqqı var – tikir. Siz dediyiniz
kimi, başqası da məmurdur, amma o da tikir. Yəqin ki, o da qanunsuz əldə etdiyi qazanca görə tikir. Amma bu
məmur gedib hansısa başqa bir adamın adına tikir və onu sübut etmək də mümkün deyil. İndi mən durub burada
istintaq apara bilməyəcəyəm. Ancaq bunu mən özüm də görürəm.
Yəni bu, bir tərəfdən müsbət haldır. Çünki biz istəyirik ki, sahibkarlar, biznesmenlər təbəqəsi yaransın,
azad ticarət olsun, iqtisadiyyatımız daha da inkişaf etsin. Demək, bu insan qanuni yolla pul qazanırsa, o özünə
ev də, villa da tikə bilər və sairə. Amma eyni zamanda bunların içərisində elə adamlar var ki, dövlət işində
çalışırlar, bu pulu qanuni yolla qazana bilməzlər, onlar da bunu edirlər. İndi bunu necə seçəsən? Lakin o vaxt
mən bunu etdim. Bəs sonrası nə oldu? Mən Moskvada işdən çıxandan, istefa verəndən sonra – bayaq dedim, o
vaxt mən müsahibə vermək istəyirdim, amma məndən müsahibə almırdılar – həmin dövrdə "Kommunist"
qəzeti, – hansı ki, mən bu qəzeti dəfələrlə müdafiə etmişdim, onun yazdığı tənqidi məqalələri müzakirəyə
çıxarıb, lazımi qərarlar qəbul etmişdim, – bir səhifə yazdı: "Heydər Əliyevin Azərbaycanda qanunsuz
hərəkətləri". Nə bilim, bağ tikməyi, hüquq fakültəsinə daxil olmağı qadağan edibdir və sair. Doğrudur, mən
buna fikir vermədim. Çünki hesab edirəm ki, mən o vaxt düz etmişdim, bu gün də hesab edirəm ki, düz
etmişəm. Hər bir dövrün öz hökmü var.
Yəni demək istəyirəm ki, bəli, o dövrdə bizim mətbuatda belə jurnalistlər, cəsarətli insanlar var idi. Onlara
sadəcə, himayədarlıq etmək, kömək göstərmək lazım idi.
Bilirsiniz ki, 1970-ci ildə Eldar Quliyev və Rüstəm İbrahimbəyov gənc kino mütəxəssisləri kimi "Bir
cənub şəhərində" adlı bir film çəkmişdilər. O vaxt mən Mərkəzi Komitədə işləmirdim, KQB-nin sədri idim. Bu
filmi yenə də hərdən göstərirlər. Həmin filmi o vaxt qadağan etmişdilər. Nəyə görə? Guya bu film bizim
millətin pis tərəflərini göstərir. O filmi buradakılar qadağan etmişdilər. Moskvadan da Daxili İşlər Nazirliyi bu
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filmi ona görə qadağan etmişdi ki, həmin filmdə bir milis obrazı var, – o oturub, gələn ona bir manat verir, milis
də deyir ki, keç.
Yenə də deyirəm, bunlara görə filmi qadağan etmişdilər. Mən gedib həmin filmə baxdım, gördüm ki,
orada hər şey normaldır, düz ediblər. Mən götürüb Moskvaya, daxili işlər nazirinə zəng etdim. Ona bildirdim ki,
sən deyirsən heç bir milis rüşvət almır? Sən bunu deyə bilərsən? Cavab verdi ki, yox belə deyil, amma bu, bizi
ləkələyir. Soruşdum ki, nəyi ləkələyir? Həqiqəti deyəndə, nəyi ləkələyir?
Mən olmasaydım, bu filmi buraxmırdılar. Yaxud, mənim vaxtımda Rüstəm İbrahimbəyovla Rasim
Ocaqov "İstintaq" adlı bir film də çəkdilər. Bu, sizə məlumdur. Həmin film mənim xahişimlə, korrupsiya,
"sexovşik"lər və sair qanunsuz hərəkətlər barədə bizim əldə etdiyimiz materiallar əsasında çəkilmişdi. Amma bu
filmi bizim adamlar sonra qadağan etdilər. Nə üçün? Deyirdilər ki, "Bu məsələ bizim daxili işimizdir, amma
film bütün SSRİ-də yayılacaq, hər yerdə fikirləşəcəklər ki, görün, Azərbaycanda korrupsiya, qanunsuzluqlar və
sair var". Ancaq mən belə fikirdə deyildim, bu gün də belə fikirdə deyiləm. Nə var, – odur, biz bunu
gizlətməməliyik. Bunu nə qədər gizlətsən, o qədər də pis olacaq.
Bizim yazıçımız Anar bir əsər yazmışdı. Xatırlayıram, onun adı "Şəhərin yay günləri" idi. Bəziləri gedib
bu tamaşaya baxmışdı, ağızlarını büzmüşdülər ki, "Bu nədir, orada prokuror obrazı var, o rüşvət alır" və sair.
Mən maraqlandım, gedib həmin tamaşaya baxdım. Gördüm ki, o, çox gözəl bir tamaşadır. Sonra gəlib bəyanat
verdim ki, bu çox gözəl bir əsərdir. Əksinə, həmin əsər üzrə film də çəkmək, onu rus dilində tamaşaya qoymaq
lazımdır və sair.
Yəni elə şeylər o vaxt da var idi. Amma o dövrkü rejim bunun qarşısını alırdı. İndi tamamilə mətbuat,
fikir azadlığıdır. Yəni biz 70 il o şəraitdə yaşamışıq. İndi, ötən bu on ildə mətbuat azaddır. Bu on ilin də hamısı
yox. Məsələn, 1990-cı ildə burada müstəqil "Azadlıq", "Səhər", "Azərbaycan", bir də "Aydınlıq" idi. "Aydınlıq"
nə vaxt nəşr edilməyə başlayıb?
Mahal İsmayıloğlu ("Xalq qəzeti"nin baş redaktoru): 1990-cı ilin avqustunda.
Heydər Əliyev: Bunlar bizim həyatımızda, necə deyərlər, hadisə idi. Ona görə də o vaxt bu qəzetləri hamı
həvəslə oxuyurdu. Mən özüm o vaxt "Azadlıq" qəzetinin bütün nömrələrini həvəslə oxuyurdum. Çünki o vaxta
görə "Azadlıq" qəzetinin yazdıqlarının hamısı düz, necə deyərlər, mənim ürəyimdən olan yazılar idi.
Ondan sonra yeni-yeni qəzetlər yaranmağa başladı. Yəni demək olmaz ki, mətbuatımız bu on ilin
hamısında müstəqil olub. Mətbuatımız tədricən inkişaf edibdir. Xüsusən, biz 1998-ci ildə senzuranı, hərbi
senzuranı, bütün maneələri götürəndən sonra Azərbaycanda o qədər qəzet çıxır ki, çoxlarının adını bilmək
mümkün deyil. Bilin ki, Azərbaycan prezidenti kimi, mən hesab edirəm ki, bu, müsbət haldır.
Mən hesab edirəm ki, bizim mətbuatımız keçid dövrünü yaşayır. Yəni bir var o, bağlıdır, mübarizə aparır
ki, çıxsın. Azadlığa çıxandan sonra isə bağlılıqdan nə qədər əziyyət çəkibsə, çalışır ki, çoxlu mənfi şeylər,
cürbəcür şayiələr versin. Müstəqil, yaxud müxalifət qəzetləri deyirsiniz, deyin, – onların arasında rəqabət gedir
ki, hansı özünü daha çox göstərsin, daha çox sensasiya yaratsın. Mən buna da təəccüblənmirəm. Hesab edirəm
ki, bu da bizim həyatımızın keçid dövrünün xarakterik cəhətlərindən biridir.
Düşünürəm ki, qəzetlər tədricən daha da mükəmməlləşəcəkdir, sanballı olacaqdır. Zaman gələcəkdir ki,
ola bilər, qəzetlərin sayı bu qədər olmayacaq, – çünki hər bir qəzet bu rəqabətə dözməyəcəkdir, – amma həmin
qəzetlərin tənqidi də sivilizasiya səviyyəsindədir.
Mənim fikrim belədir. Ona görə də siz heç narahat olmayın. Ancaq çalışın ki, böhtan yazmayın. İndi
burada dedilər ki, bəzi qəzetləri, jurnalistləri məhkəmələrə veriblər. Həmin məhkəmələr heç birinizdən cərimə
almayıb, heç birinizi məsuliyyətə cəlb etməyiblər. Elədirmi? Amma məhkəmələrin bunu etməyə əsası var idimi?
Var idi. Çünki bizim qanun belədir ki, sən məni təhqir etmisən, haqqımda yalan yazmısan, mən də səni
məhkəməyə verirəm. Yenə deyirəm, məhkəmələrin buna haqqı var idi. Mən sizə açıq deyirəm ki, biz bunu
söndürdük. Vaxt keçdikcə insanlar buna öyrəşdilər, sakitləşdilər. Bu da bizim iqtidarın bütün müxalifət
qəzetlərinə və müstəqil qəzetlərə olan qayğısıdır. Qoymadıq ki, heç bir qəzet cərimə versin, əziyyət çəksin.
Gündüz Tahirli burada dedi ki, onun iki cinayət işi var. Ola bilər, bu üç, dörd olsun. Amma cinayət
məsuliyyətinə ki, cəlb olunmamısan?
Bilirsiniz ki, mən öz çıxışlarımda müxalifət qəzetlərini ədalətsiz yazılarına görə bir-iki dəfə tənqid
etmişəm. Mən bu gün də bu fikirdəyəm. Məsələn, elə qəzet var ki, səhər açıb ona baxıram, həmin qəzetdəki 1015 məqalədə Heydər Əliyev adı hallandırılır. Yaxşı, hər şeyin dərəcəsi var: yazırsan, HeydərƏliyev haqqında
bir, iki məqalə yaz. 15 məqalədə "Heydər Əliyev belə oldu, orada elə oldu", – axı bu, yarmaz.
Mən bundan narahat deyiləm. Mən bu gün sizinlə açıq danışıram. Məsələn, 1988-ci ildə Moskvada və
burada mətbuatda mənim əleyhimə yalan şeylər yazıldı. Onda mən çox böyük bir əsəbi dövr keçirdim. Çünki
mən buna təəccüb edirdim. Təsəvvür edə bilməzdim ki, bu dövlət, bu partiya, bu quruluş – hansılar ki, mən neçə
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illərlə, on illərlə onlara sədaqətlə xidmət etmişəm və böyük işlər görmüşəm, – mənim həyatıma bu dərəcədə
biganədir. Qəzetlərə də mənim haqqımda böhtançı yazıları o vaxt özbaşına vermirdilər, Mərkəzi Komitənin
sifarişi ilə verirdilər. Yaxud, burada mənim əleyhimə yazıları təşkil edənlər mənim vaxtilə böyütdüyüm,
bəslədiyim, vəzifəyə gətirdiyim, vəzifə verdiyim adamlar idi. "Mənim" deyəndə, bu, şəxsən mənim deyildi.
Yəni mənim Azərbaycana rəhbərliyim dövründə bir neçə pillədən keçib böyük vəzifəyə gəlmiş, bir çox
imtiyazlar əldə etmiş adamlar idi.
Bilirsiniz, bu adamlar ev almışdı, deputat olmuşdu və sair. Bunların da hamısı həm mənim rəhbərliyim
altında, həm də mənim qayğıma görə olmuşdu. Elədirmi? Ona görə də götürüb burada haqqımda yalan şeylər
yazanda mən həddindən artıq ağır bir dövr keçirdim. Amma ondan bir az sonra hamısını unutdum, dedim ki, nə
yazırlar, yazsınlar. Yəni mən artıq bu dövrü keçmişəm.
Mən nə iş gördüyümü bilirəm, gördüyüm bütün işlərə cavabdehəm. Kim harda nə yazır, yazsın, – bunun
mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur. Bilirəm ki, Azərbaycanın ictimai rəyində mənim haqqımda lazımi səviyyədə
fikir var. Demirəm hamı hesab edir ki, Heydər Əliyev yaxşıdır. Heydər Əliyevin əleyhinə, Heydər Əliyevdən
narazı olan adamlar var: biri vəzifədən çıxıb, başqası filan olubdur və sairə. Belələri var. Bu da təbiidir. Əgər
Azərbaycanda yüz faiz hamı bir adamı sevsəydi, yaxud ona hörmət etsəydi, bu, qeyri-təbii bir iş olardı. Heç bir
ölkədə belə şey yoxdur.
Bilirəm ki, xalqın əksəriyyəti mənə inanır, etibar edir, xidmətlərimi qiymətləndirir və bu gün mənim
Azərbaycana rəhbərlik etməyimi zəruri hesab edir. Ona görə də məndən narazı olan adam qəzeti götürüb beş
dəfə oxuyur, bundan ləzzət çəkir. Ancaq bunlar azlıq təşkil edir. Əksəriyyət belə deyil. Bunu da bilin,
çoxlarında belə qəzetlərə qarşı nifrət əmələ gəlir. Ona görə də bu müstəqil qəzetlər, müxalifət qəzetləri gərək o
dərəcəni saxlasınlar ki, yaxşı imicdən birdən yuvarlanıb mənfi imicə düşməsinlər. Bax, burada bir tarazlıq,
dərəcə, sərhəd saxlamaq lazımdır.
Yenə də deyirəm, mənim bir neçə dəfə tənqidlərim olub və həmin tənqidlər bu gün də qüvvədədir. Amma
sizin bugünkü çıxışlarınızın heç birisini tənqid etmirəm. Hesab edirəm ki, hamısı normal çıxışlardır. Sizin
burada dediyiniz tənqidi sözlərin hamısına baxılacaqdır. Hansı ədalətlidir, hansı düzdür, – ona lazımi reaksiya
veriləcəkdir. Xahişlərinizin, təkliflərinizin hansı mümkündür, – onu edəcəyik.
Azərbaycan prezidenti kimi mənim borcum, vəzifəm və məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda
həqiqi demokratik cəmiyyət yaransın. Yenə də Gündüz Tahirli burada dedi ki, bəziləri geriyə qayıtmaq istəyir.
Azərbaycanda geriyə qayıtmaq olmayacaqdır. Sən düz deyirsən, geriyə qayıtmaq istəyənlər var. Amma nə qədər
ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda prezidentdir, Azərbaycanda geriyə yol yoxdur. Yəni keçmiş quruluşa yol
yoxdur, sosializmin, yaxud kommunizmin bərpasına yol yoxdur, totalitarizmə yol yoxdur, – bunların heç
birisinə yol yoxdur. Biz irəliyə gedirik, demokratiya, plüralizm, mətbuat azadlığı yolu ilə gedirik və bu yolla da
gedəcəyik. Bu, asan yol deyildir. Bu, çətin yoldur.
Mən bir neçə dəfə demişəm, – bəziləri belə hesab edirlər ki, çayın bu tərəfindən o tərəfinə tullandın, hər
şey yüz faiz tamamilə dəyişdi. Bir, iki, üç il içərisində insan psixologiyası dəyişməz. Bu, mümkün deyildir.
Amma biz bunu dəyişdiririk. Bu, kimdəsə tez, kimdəsə bir az ləng dəyişir. Biz bunu dəyişdiririk. Dəyişdiririk və
dəyişdirəcəyik. Apardığımız işlər bunu edəcəkdir, geriyə yol yoxdur.
Bunu dəfələrlə demişəm, – Azərbaycan müstəqilliyi dönməzdir. Azərbaycanda mətbuat, fikir azadlığı
dönməzdir, – burada heç bir şey ola bilməz, heç kəs də bundan narahat olmasın. Bütün başqa məsələlər də belə.
Yəni mənim bəyan etdiyim və apardığım siyasətin hamısı dönməzdir. Mən bunu axıra qədər aparacağam. Bilin
ki, bunu mən özüm aparacağam. Qəzetlər səhərdən axşama qədər yazır – "Heydər Əliyev nə olacaq, onun yerinə
kim olacaq, bu nə olacaq, o nə olacaq?". Heç kəs narahat olmasın! Heydər Əliyev qarşınızda durubdur, üç
saatdır ki, sizinlə bərabərdir. Bu gün bundan əvvəl də nə işlər gördüyümü mən sizə dedim. Bax, Heydər Əliyev
budur, sizin qarşınızdadır. Mənim sağlamlığım da budur, məntiqim də budur, enerjim də budur, iş qabiliyyətim
də budur. Ona görə də xalqın tərəfindən mənə verilmiş bu etimadı mən sona qədər yerinə yetirəcəyəm.
Bütün bu işlərin içərisində ən birinci, ən əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini həll etmək, işğal olunmuş torpaqları azad etmək, insanları doğma yerinə qaytarmaqdır.
Buradakı bir-iki çıxışda səsləndi ki, "Bizə məlumat verin, bundan məlumatımız olmur". Əzizlərim, başa
düşün – bu, elə bir işdir ki, əgər bir işin həll olunma prosesi gedirsə, bu barədə heç kəsə məlumat
verilməməlidir. Çünki bu məsələləri ictimaiyyət həll etmir. Məsələn, ayrı-ayrı deputatlar parlamentdə çıxış
etdilər ki, gəlin Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edək. Müzakirə edib nə edəcəksən? Lap on dəfə müzakirə
et, nə edəcəksən?
Ermənistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrini, ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul olunmuş
tövsiyələri yerinə yetirmir. Mən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiyanın, Amerika Birləşmiş
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Ştatlarının, Fransanın prezidentləri ilə nə qədər görüşmüşəm, danışıqlar aparmışam. İndi gəlin haqqına danışaq,
– onlarla mənim kimi danışa bilən, həm şəxsiyyətinə, həm də bütün məntiqinə görə ikinci bir adam varsa, deyim
getsin danışsın. Siz bilirsiniz ki, onlar hamısı mənim şəxsiyyətimə çox hörmət edirlər. Siz bilirsiniz ki, onların
əksəriyyəti ilə mənim dostluq əlaqələrim vardır. Amma iş burasındadır ki, məsələ həll olunmayıbdır. Biz keçən
il bu məsələnin həllinə bir qədər yaxınlaşmışdıq, amma bəzi qüvvələr buna mane oldular.
Bilin, Azərbaycan elə bir yerdədir ki, ölkəmizə hər tərəfdən qarmaqlar uzanıbdır. Ona görə də əgər biz bu
məsələnin həllinin, necə deyərlər, 50 faizinə çatmamışıqsa, indi gəlib deyək ki, biz bunu edirik, bunu etmirik, –
bu, bizə nə verəcəkdir? Bilin, mən belə informasiyanı heç vaxt verməyəcəyəm və bunu da qadağan edirəm. Çox
şeyləri də, ola bilər, 3-4 adam bilir, başqa adamlar bilmir.
Bu məsələlərdən narahat olmayın, – nə vaxt gördüm ki, bu, daha mənim üçün mümkün deyildir, bunu
məndən başqa kimsə edə bilər, mən özüm onu gətirib deyəcəyəm ki, sən get bunu et. Amma hələ ki, bu, mənim
gücümdədir, mən bunu edirəm və edəcəyəm.
Dedim ki, bu, bir nömrəli məsələdir. Amma eyni zamanda bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Biz bunu
təmin edirik. Bilirsiniz, gəlin açıq danışaq. Müstəqil, müxalifət, yaxud da partiya qəzetlərinin əksəriyyəti hər
yerdə yazır ki, "Azərbaycanın iqtisadiyyatı dağıldı, pozuldu, ölkə batır". Əzizlərim, axı bu, həqiqət deyil,
yalandır. Axı hər şey müqayisə ilə ölçülür.
1995-ci ildən sonra iqtisadiyyatımız hər il inkişaf edir. "Nyu-York-tayms" qəzetinin və "Ekonomist"
jurnalının müxbirləri də bu gün mənə deyirlər ki, bəli, biz burada çox adamlarla görüşmüşük, danışmışıq, hamı
bildirir ki, Heydər Əliyevin səbəbinə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır, insanlar rahat yaşayır,
işləyir. Axı beş il bundan öncə bunlar yox idi. Yeddi il bundan öncə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi gedirdi.
Bu, özü bir hadisədir ki, ölkədə bu qədər rahatlıq var. İndi gecə bulvara da, kafeyə də, bara da, haradasa bir
çayxanaya da rahat gedib-gəlirsiniz. Amma 1992-1993-cü illərdə bu yox idi. Biz hətta 1995-ci ildə "OMON"
dəstəsini dağıtmayana qədər bu yox idi.
İndi tutublar ki, filankəs siyasi məhbusdur, onu burax. Bunlar mənim şəxsi düşmənim deyillər ki! Amma
onlar Azərbaycanı dağıdırdılar. Azərbaycanı dağıdan həmin adamları məhkəmə cinayətinə görə cəzalandırıbdır.
İndi gündə qəzetdə birinin, digərinin şəklini ver ki, buna azadlıq, ona azadlıq – bununla heç bir şey çıxmaz.
Bilirsiniz, bu gün Azərbaycana güclü dövlətçilik lazımdır. Əgər Azərbaycanda güclü dövlətçilik olmasa,
ölkəmizin həm içindən, həm də kənarından Azərbaycanı dağıdacaqlar. Bunu bilməlisiniz. Ona görə də siz heç
olmasa bu sahələrdə obyektiv olun.
Mən, məsələn, o gün Dünya Bankının nümayəndəsini dinləyirdim. Bunu televiziyada veriblər, yəqin
görmüsünüz. O deyir ki, MDB-nin üzvü olan bütün ölkələr içərisində Azərbaycan birinci yerdədir. Yaxşı, biz
bundan artıq nə edə bilərik? Biz gedib Amerikanın, yaxud Fransanın səviyyəsində ola bilmərik. Biz bu gün heç
Türkiyənin səviyyəsinə çata bilmərik. Bu, mümkün deyil.
İqtisadiyyatı bilməyən adamlar deyirlər ki, sənayenin filan sahəsi, filan zavod işləmir. Axı bunu deyən
adam bilmir ki, bu zavod nədir, hansı məhsul verir, onun texnologiyası necədir, imkanları nə vəziyyətdədir,
buraxdığı məhsullar hansılardır, o məhsulu hara verir. Qardaş, bacı, mən axı bunları bilirəm. Mən bu zavodların
yüz faiz hamısının, hansı zavodun nəyə malik olduğunu bilirəm. Birincisi, mən keçmiş zavodları tanıyıram,
ikincisi də onların əksəriyyəti 1970-ci illərdə yaranıbdır. Əgər onlar o vaxtlar işləyirdisə, hər bir zavodda
4, 5, 6, 7 min adam işləyirdisə və mənim rəhbərliyim altında işləyirdisə, – bu gün mən yenə də rəhbərəm və
mənim o illərdən də çox səlahiyyətim vardır, – əgər bu gün işləmirsə, yaxud tam gücü ilə işləyə bilmirsə,
demək, bunun obyektiv səbəbləri vardır.
Yazırlar ki, guya kənd təsərrüfatı batıbdır. Bu, yalan sözdür. Baxın, biz torpaq islahatı həyata keçirdik.
İndi taxıl o qədərdir ki, bilmirsən ki, nə edəsən. Amma mən 1994-cü ildə hər gün taxıl problemi ilə məşğul
olurdum. Çörək mağazalarında növbəyə duranlar o günləri yaddan çıxarıblar? Elə sizin özünüz onu yaddan
çıxarmısınız? Amma indi bu yoxdur. Yaxud da ət. Mən sizə deyirəm ki, hələ sovet hökuməti vaxtında 1970-ci
illərin əvvəllərində əti talonla verirdilər. Çoxlarınız gəncsiniz o vaxtları görməmisiniz. Amma burada bəzi yaşlı
adamlar da var, onlar bunu bilir. Talonla ət verirdilər, yadındadır?
Hacı Hacıyev: Yadımdadır.
Heydər Əliyev: Ayda hər adama bir kiloqram ət, yarım kilo yağ verirdilər. Amma indi küçələr ətlə
doludur. Başqa şeylər də belə. Bunlar hamısı görülən işlərin nəticəsidir.
Məsələn, respublikamızda neçə ildir inflyasiya yoxdur. Heç bir ölkədə belə bir vəziyyət yoxdur.
İnflyasiyanın olmamağı nə deməkdir? İnsanın aldığı, qazandığı pulun qiyməti var. İnflyasiya olmadığı halda,
mal bolluğu olduğuna görə istehlak mallarının qiyməti aşağı düşür. Demək, yenə də bu, vətəndaşlarımızın
alıcılıq qabiliyyətini artırır. Əgər inflyasiya olanda onun məvacibi filan qədər idisə, inflyasiya olmayanda ondan
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çox alır. İnflyasiya olmadığına, mal bolluğu yarandığına görə, satılan malın qiyməti aşağı düşəndə, demək,
insanların alıcılıq qabiliyyəti, imkanları artır.
Bunlar hamısı statistikadır. Bu yarım ilin yekunları var, – bu, statistikadır – məsələn, ümumi daxili məhsul
7 faizdən çox artıbdır. Sənaye məhsulu istehsalı 4,5 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı 7 faiz artıbdır. Bütün
başqa rəqəmlər də belə.
Biz əhalinin maaşlarını, pensiyalarını tamamilə vaxtında veririk. Amma Gürcüstana, Ermənistana gedin, –
bunlar qonşu respublikalardır, – gedin: orada insanlar 4-5 aylarla maaş almırlar. Necə olur ki, biz maaşları
vaxtında verə bilirik? Çünki biz büdcəni yerinə yetiririk. Demək, biz istehsalı təmin etmişik, gəlirləri, vergiləri
toplayırıq, büdcəyə pul gəlir. Ona görə də maaşları da, pensiyaları da veririk.
Bu o demək deyildir ki, hər şey yaxşıdır. Yox. Çox kasıb yaşayan insanlar var. O çadırlarda yaşayan
insanlar mənim ürəyimi daim ağrıdır. İşsiz adamlar – indi burada qul bazarından və sair danışdılar – mənim
ürəyimi daim ağrıdır. Ancaq hər şeyi bir gündə, bir ildə etmək mümkün deyildir. Amma iş burasındadır ki, biz
irəliyə gedirik və gedəcəyik.
Bütün başqa gəlirlərdən savayı, 1994-cü ildə bağladığımız müqavilədən biz bu il 150 milyon dollar gəlir
əldə edirik. Onun çox hissəsi gəlibdir, bizim bankdadır. 1994-cü ildə bizdə cəmisi 10 milyon dollar valyuta
ehtiyatı var idi. İndi bizim bankda 800 milyon dollar valyuta ehtiyatımız vardır. Başa düşürsünüz?!
Ona görə də, yenə deyirəm, – bu o demək deyildir ki, hər şey yaxşıdır, hamı yaxşı yaşayır. Xeyr. Eyni
zamanda heç olmasa insaflı olmaq, yaxşıya yaxşı, pisə də pis demək lazımdır. Amma bütün bu müstəqil,
müxalifət qəzetlərində Azərbaycanda hər şey qara rəngdədir. Bu da ədalətsizlikdir. İnsanlar bu ədalətsizliyə
dözə bilməzlər. Əlbəttə ki, bəziləri bunu oxuyurlar, çünki onlar başqa fikirdədirlər. Amma əksəriyyət, yox.
Ona görə də mən məsləhət görürəm, – bütün mənfi halları, qüsurları meydana çıxarın, yazın, amma
ədalətli olun. Şayiələr, uydurmalar, filanlar lazım deyil. İndi burada dedilər, – yazırlar ki, adını çəkmək
istəməyən mənbə belə dedi. Bu, ümumiyyətlə, burada deyil, keçmişdən, 20-30 il bundan qabaq olan bir
təcrübədir. Sovet İttifaqında yox idi, amma xarici ölkələrdə belə şeylərdən istifadə olunurdu. İndi burada da
istifadə edilir.
O məlumat, doğrudan da, həqiqətdirsə, mənbəni göstərmək istəmirsinizsə, belə yazın. Amma bu
uydurmadırsa, – uydurursunuz, yaxud da kimsə uydurur, – sonra yazırsınız ki, özünü bildirmək istəməyən
mənbə belə dedi. Bu, insafsızlıqdır.
Mənim sizə tövsiyələrim. Birincisi, peşəkarlığı artırın. Bilirsiniz, indi bizdə jurnalistlər çoxdur. Yəni
kəmiyyət nöqteyi-nəzərindən bizdə çatışmazlıq yoxdur. Amma keyfiyyət nöqteyi-nəzərindən bizdə çatışmazlıq
var. Bəlkə bu da təbii haldır. Əvvəl lazım idi ki, toplaşıb geniş bir jurnalistlər ordusu, çoxlu qəzet yaransın,
ondan sonra isə get-gedə keyfiyyət artsın. Çalışın ki, indi keyfiyyətə çox fikir verəsiniz, kəmiyyətə o qədər də
fikir verməyəsiniz.
Kadr hazırlığı barədə bəzi fikirlər deyildi. Bunun əsası var. Bizdə belə bir fikir var, – bəlkə mən
fərmanımda da bunu əks etdirdim, – bəlkə ayrıca bir jurnalistika institutu yaradaq. İndi siz deyirsiniz ki, testlə
hüquq fakültəsinə, yaxud başqa fakültələrə imtahan verib az balla gəlib jurnalistikaya düşürlər. Bir xüsusi
jurnalistika institutu yaradaq ki, oraya tələbə qəbul etmək üçün xüsusi qanunlar, orada jurnalistikaya lazım olan
fənlər olsun. Qoy qəbul testlə olsun, amma həmin test jurnalistika peşəsinin tələbləri ilə olsun, qabiliyyət
imtahanı keçirilsin. Onda doğrudan da, jurnalistikaya həqiqətən jurnalist istedadı olan adamlar gələcəklər.
Təbiidir ki, həmin institutdan da keyfiyyətli jurnalistlər çıxacaqdır. Amma mən bilmirəm, biz belə bir institut
yaratsaq, orada bizim müəllim heyətimiz çatacaqmı? Yəni bizim belə sanballı, peşəkar jurnalistlərimiz varsa...
Vahid Mustafayev (ANS Televiziya Şirkətinin prezidenti): Cənab prezident, jurnalistika institutu
olmamalıdır. Politoloq, həkim, yaxud başqa peşə sahibi kurs keçib jurnalist olmalıdır.
Heydər Əliyev: Demək, sən buna etiraz edirsən?
Vahid Mustafayev: Bəli, etiraz edirəm. Belə şey olmaz. Yaradıcılıq başqa şeydir.
Yerdən səslər: Biz istəyirik ki, jurnalistika institutu olsun.
Heydər Əliyev: Bilirsən, Vahid, sən öz fikrində ola bilərsən. Yaxşı, bu sənin fikrindir. Görürsən,
başqaları bu təklifi bəyənirlər.
Mən bu fikri də o fikri də eşitdim. Biz bu barədə düşünərik, müzakirə edərik, məsləhətləşmə apararıq.
Mən sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Jurnalistikaya mənim hörmətimə, ehtiramıma şübhəniz
olmasın. Yenə də deyirəm, mən hesab edirəm ki, lap o qatı yalan yazan jurnalistlər də jurnalistdir – qoy olsun.
Azərbaycanda belə bir ifadə var: "Zaman hər şeyi saf-çürük edəcəkdir". Kim bu imtahandan, rəqabətdən
keçəcək, həqiqətən hörmətli bir jurnalist olacaqsa, olacaq. Kim isə bu yolu keçə bilməyəcək, – yəqin ki, o özünə
başqa peşə axtaracaq. Amma bu, ayrı-ayrı fərdlərə aiddir. Ümumiyyətlə isə, bu peşə çox vacib peşədir.
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Demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətdə, qanunlarla yaşayan dövlətdə jurnalistika çox vacib bir peşədir, mətbuat
çox vacib bir sahədir. Bu, mənim fikrimdir və mən bu fikrimi heç vaxt dəyişdirməyəcəyəm.
Sizə, bütün Azərbaycan jurnalistlərinə, mətbuat işçilərinə hörmət, ehtiramımı bildirirəm. Bayram
münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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YAPONİYA MİLLİ NEFT KORPORASİYASININ PREZİDENTİ YOŞİRO KAMATA BAŞDA
OLMAQLA KORPORASİYANIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
25 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Prezident, hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram, bilirəm ki, siz artıq bir neçə görüş keçirmisiniz və zənnimcə, bu
görüşlərdən razısınız. Biz şadıq ki, artıq neçə illərdir Yaponiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə, o
cümlədən də iqtisadi sahədə sıx, yaxşı münasibətlər yaranmışdır və inkişaf edir.
Bu baxımdan ilk addımları Yaponiyanın neft şirkətləri atmışlar və biz bunu fəal surətdə dəstəklədik. İndi
Yaponiyanın neft şirkətləri Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının işlənilməsi
sahəsində Azərbaycanda görülən işdə böyük paya malikdirlər.
Bizim aramızda yaxşı dövlətlərarası münasibətlər qurulmuşdur. 1998-ci ildə mənim Yaponiyaya səfərim,
həm Yaponiya imperatoru ilə, baş nazirlər və bir çox nazirlərlə, həm də bir çox şirkətlərin rəhbərləri ilə, yəni
Yaponiyanın işgüzar aləmi ilə görüşlər istər dövlət xətti ilə, istərsə də biznes xətti ilə Yaponiya–Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafına təkan vermişdir.
Nəhayət, Yaponiya Azərbaycanda öz səfirliyini açdı və mən bu yaxınlarda Yaponiyanın Azərbaycanda ilk
səfirinin etimadnaməsini qəbul etdim. Bu da çox mühüm hadisədir və ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha
yüksək pilləyə qalxdığını göstərir. İndi Azərbaycanda Yaponiya səfirliyi daim işləyir, fəaliyyətdədir.
Sizin Azərbaycana səfəriniz, Yaponiyanın Milli Neft Korporasiyasının nümayəndə heyətinin səfəri də çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Hesab edirəm ki, bu, neft və qaz sənayesi sahəsində münasibətlərimizin inkişafı
üçün daha bir addımdır. Mən sizi salamlayıram.
Y o ş i r o K a m a t a: Hörmətli zati-aliləri, cənab Prezident!
Çox məşğul olmağınıza baxmayaraq, nümayəndə heyətimizi qəbul etməyə vaxt tapdığınıza görə çox sağ
olun.
Mən Yaponiya Milli Neft Korporasiyasına 1998-ci ilin iyununda rəhbərlik etməyə başlamışam. Bundan
sonra mən Sizin dövlətinizə gəlmək imkanını çox gözləmişəm, çünki hesab edirik ki, Azərbaycan bizim neft
korporasiyası üçün ən öncül və Yaponiya müəssisələrinin gələcək sərmayələri üçün mühüm dövlətdir. Bu gün
ölkənizdə olarkən Sizin güclü rəhbərliyiniz altında dövlətinizin necə dinamik inkişaf etdiyini öz gözlərimlə
gördükdə çox şad və dərindən məmnun oldum.
Bu yaxınlarda ölkənizdə Yaponiya səfirliyinin açılması faktı bizim üçün də sevindirici hadisədir.
Yaponiyanın ilk səfiri cənab Xirose buraya gəlmişdir və bu bizə qarşılıqlı münasibətləri daha da
möhkəmlətməyə ümid verir.
1998-ci ilin fevralında Sizin Yaponiyaya rəsmi səfərinizi xatırlayırıq. Onda imperatorumuzla, habelə o
vaxtkı Baş nazir cənab Haşimoto ilə görüşləriniz oldu. Siz Yaponiyanın siyasi, iqtisadi və sənaye dairələrinin bir
sıra rəhbərləri ilə də görüşdünüz və bununla da ikitərəfli münasibətlərin gələcək sıçrayışlı inkişafının möhkəm
bünövrəsini qoydunuz. Odur ki, rəhbərliyinizə görə öz dərin minnətdarlığımızı və hörmətimizi bildirmək
istərdik.
Biz fürsətdən istifadə edərək, dövlətinizin ərazisində işləyən Yaponiyanın neft və neft kəşfiyyatı şirkətlərinə
daim dəstək verdiyinizə və qayğı göstərdiyinizə görə Sizə səmimi–qəlbdən təşəkkürümüzü bildirmək istərdik.
Sizin dəstəyiniz sayəsində onlar bir sıra layihələri uğurla həyata keçirirlər. Hökumət orqanlarından biri olaraq
milli neft korporasiyamız dövlətlərimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərin genişlənməsi və möhkəmlənməsi
üçün bundan sonra da əlindən gələni etməyə çalışacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Bizim rəylərimizin uyğun gəlməsi məni sevindirir. Bir sözlə,
biz sizə yaxşı iş şəraiti yaratmışıq, siz isə burada fəaliyyətinizi gücləndirirsiniz. Zənnimcə, bu gün bizim Dövlət Neft
Şirkətində bu məsələləri təfərrüatı ilə müzakirə etmisiniz. Mən Azərbaycanda Yaponiya şirkətlərini dəstəkləmişəm və
dəstəkləyəcəyəm, nəzərə alın ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti
var.
Biz minnətdarlıqla deyirik ki, Yaponiya kreditləri bizə yeni elektrik stansiyaları tikməyə, köhnə elektrik
stansiyalarını bərpa etməyə imkan verir. Biz yeni kreditlərə ümid bəsləyirik, Asiya Bankında Yaponiyanın
Azərbaycanı dəstəkləyəcəyinə ümid bəsləyirik, biz artıq bu bankın üzvüyük. Düşünürəm ki, Yaponiyanın

877

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

işgüzar dairələri, Yaponiyanın Milli Neft Korporasiyası Azərbaycanda işləyərək, təbii ki, özləri üçün çox yaxşı
nəticələrə malik olacaqlar.
Mənim keçmişdə yaponlarla əməkdaşlıq sahəsində təcrübəm var. 1973–75-ci illərdə burada, Azərbaycanda
biz Yaponiyanın «Toşiba» firması ilə çox iri məişət kondisioneri zavodu tikdik. Bu, maraqlı əməkdaşlıq idi və
şübhəsiz ki, «Toşiba»nın prezidenti xüsusilə yadımda qalmışdır. Məncə, cənab Doku həm də bütün yapon
şirkətlərinin Direktorlar Şurasının sədri idi. O, artıq dünyasını dəyişmişdir, o vaxt, 1975 -ci ildə onun 80
yaşı vardı, lakin o çox fəal insan idi. O burada, Azərbaycanda olmuşdu, mən onunla Moskvada görüşmüş düm. Baxın, tarix necədir. Mən Moskvada işləyərkən, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini və
Siyasi Büronun üzvü olarkən Yaponiyanın bir çox dövlət nümayəndə heyətləri ilə görüşürdüm. Beləliklə,
mənim Yaponiya ilə münasibətlərimin kifayət qədər böyük və zəngin tarixi var.
Odur ki, bu tarixi, mənim tarixi əlaqələrimi müsbət qiymətləndirərək bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin
prezidenti olaraq, Yaponiya ilə daha sıx əməkdaşlıq etmək istəyirəm. İnanıram ki, əməkdaşlığımız gələcəkdə
daha uğurlu olacaqdır.
Y o ş i r o K a m a t a: Mən ölkəmizin ünvanına söylədiyiniz xoş sözlərdən çox məmnunam. Haqqında
burada danışdığınız tarixi – ölkəmizlə necə münasibətlərə və əlaqələrə malik olmağınızı və bunların əsasında
indi Siz dövlətimizlə əlaqələrin möhkəmlənmsi üçün təşəbbüs göstərməyinizi bilərək və təcrübənizə bələd
olaraq, biz Sizə daha böyük səmimi hörmət bəsləyirik.
Çox gözəl bilirik ki, indi Sizin güclü rəhbərliyiniz altında ölkənizdə sabitlik mövcuddur. Siz həm də paralel
siyasət – bir tərəfdən, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi üçün, digər tərəfdən isə, sənayenin, iqtisadiyyatın
yüksəlişi üçün açıq qapı siyasəti aparırsınız. Sizin səyləriniz sayəsində xarici sərmayədarlar üçün, böyük
sərmayələr üçün ölkənizdə əlverişli şərait yaranmışdır. Əgər Avrasiyanın, habelə Qafqazın müxtəlif dövlətlərinə
nəzər yetirsək, görərik ki, Azərbaycan hüquqi əsasların və digər dövlət sistemlərinin yüksək dərəcədə şəffaflığı
ilə güclü şəkildə fərqlənir. Bu isə xarici sərmayədarlara öz sərmayələrini arxayınca qoymağa imkan verir. Biz
əslində neft-qaz sektorunda yataqların kəşfiyyatı, işlənilməsi, mənimsənilməsi sahəisndə işləyirik. Lakin
ürəkdən inanırıq ki, layihələrimiz müsbət nəticələr verdikdə, biz Azərbaycan sənayesinin digər sahələrinə də
Yaponiya müəssisələrinin ciddi sərmayə qoymağa başlamasına güclü təkan verə bilərik. Biz həmçinin ürəkdən
arzulayırıq ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında səmimi və xeyirxah əlaqələr, etibarlı münasibətlər
möhkəmlənsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ölkəmiz haqqında xoş sözlərə görə və bizdəki vəziyyət barədə obyektiv qiymətə
görə sağ olun. Həqiqətən, biz sabit ictimai-siyasi vəziyyət – bu, xarici sərmayələrin cəlb edilməsi üçün olduqca
böyük əhəmiyyətə malikdir – habelə, dediyiniz kimi, xarici sərmayədarların fəaliyyəti üçün bütün lazımi,
kifayət qədər əlverişli şəraiti yarada bilmişik. Mən 1998-ci ildə Tokioda olarkən biz bütun bunlar barəsində çox
ətraflı danışdıq. Yeri gəlmişkən, mən bu səfərimi böyük məmnuniyyətlə və böyük səmimiyyətlə xatırlayıram.
Baş nazir cənab Haşimoto, sonralar Baş nazir olmuş Xarici İşlər naziri cənab Obuti, bir çox digər dövlət
xadimləri ilə görüşlər və danışıqlar çox faydalı, çox xoş, yaxşı idi. Lakin cənab Obutinin həyatdan belə tez
getməsindən bir çox kədərləndik. Yaponiya imperatoru ilə görüş, Tokio və qədim paytaxt Kioto ilə tanışlıq və
çay dəsgahı da çox xoş idi. Çay dəsgahı böyük sənətdir. Gördüyünüz kimi, nə qədər xatirələr var və bütün
bunlar, əlbəttə, əməkdaşlığımız üçün yaxşı zəmindir.
Y o ş i r o K a m a t a: Həqiqətən, Siz 1998-ci ildə öz rəsmi səfərinizlə Yaponiya ilə Azərbaycan
arasında geniş körpü saldınız. Biz hamımız bu səfərə görə Sizə çox minnətdarıq. Onun sayəsində indi biz
ölkənizlə sıx əməkdaşlıq edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizi daha bir böyük layihə birləşdirir – bu, tarixi İpək yolunun bərpası layihəsidir.
Yaponiya bu layihənin həyata keçirilməsi sahəsində çox böyük fəallıq göstərir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan bu
baxımdan Şərqlə Qərb arasında, Asiya ilə Avropa arasında mühüm mövqe tutur. Bir baxın, qarşıda hələ nə
qədər işlər durur və bütün bu işləri biz sizinlə birlikdə yerinə yetirəcəyik.

878

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

KANADANIN «ALBERTA ENERJİ» ŞİRKƏTİNİN SƏDRİ DON STEYSİ VƏ ONUN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
27 iyul 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Bizim köhnə dostumuzsan. Ona görə
Azərbaycana yenidən gəlməyinizdən çox məmnunam. 1994-cü ildə sizinlə birlikdə «Əsrin müqaviləsi»ni
yaratmışıq. İndi yaxşı da nəticələr əldə edirik.
D o n S t e y s i: Doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi siz Kanadadasınız. Siz Kanadaya keçdiyinizə görə biz bu ölkə ilə də
əməkdaşlığa başlamışıq.
D o n S t e y s i: Çox gözəl.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma sonra birdən Braziliyaya gedərsiniz – onda gərək Braziliya ilə də əlaqələr
yaradaq.
D o n S t e y s i: Cənab Prezident, mən bir neçə il bundan öncə Sizin məni təlimatlandırdığınız işi görürəm.
O da çoxlu xariciləri Azərbaycana gətirmək işidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
D o n S t e y s i: Cənab Prezident, bizi yenidən qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizinlə
bu görüşümüzdən məmnun olduğumu bildirirəm.
Cənab Prezident, Sizə deyim ki, çox yaxşı görünürsünüz. Sizə baxdıqdan sonra, bəlkə mənim də ürəyimdə
cərrahiyyə əməliyyatı aparılsa, yaxşı olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, əgər ehtiyac yoxdursa, lazım deyil. Siz də çox yaxşı görünürsünüz. Heç
dəyişməmisiniz.
D o n S t e y s i: Cənab Prezident, mən Sizinlə sonuncu görüşümü xatırlayıram. Bu, 1994-cü ildə olmuşdur.
O vaxt Siz Hyüstonda Texası ziyarət edirdiniz. Siz Hyüstonda idiniz, mən o vaxt orada yaşayırdım, indi də
həmin şəhərdə yaşamaqda davam edirəm. O zaman biz Sizinlə şam yeməyində görüşdük. Həmin şam yeməyi
zamanı Sizə nəvənizin – balaca Heydər Əliyevin dünyaya gəlməsi xəbərini yetirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, 1994-cü ildə yox, 1997-ci ildə olmuşdur.
D o n S t e y s i: Ümidvaram ki, Sizin öz nəvənizlə yaxşı vaxt keçirmək imkanlarınız olubdur. Çünki mən
özüm də nəvəmi böyütməkdən çox böyük zövq alıram. Əminəm ki, Siz də bu zövqü alırsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm, siz mənə demisiniz ki, 6 nəvəniz vardır. Düz deyirəmmi?
D o n S t e y s i: Mən o vaxt bunu Sizə deyəndə 6 nəvəm var idi. Amma uşaqlarım çox «məhsuldar
işləyirlər»: indi 9 qəvəm vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma mənim uşaqlarım sizinkilərdən geri qalırlar. Mənim 6 nəvəm var.
D o n S t e y s i: Doğrudur, amma Sizinkilər keyfiyyətli nəvələrdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir. Mən Hyüstonda olarkən doğulan nəvəm 1997-ci il avqustun 2-də dünyaya
gəlmişdi. Bir neçə gündən sonra onun 3 yaşı tamam olacaqdır.
D o n S t e y s i: Mən ona cansağlığı arzulayıram və əminəm ki, Siz onu böyütməkdən xüsusi zövq
alırsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
D o n S t e y s i: Axırıncı dəfə mən Sizinlə görüşərkən «AMOKO» şirkətində çalışırdım. Amma indi artıq
«Amoko» şirkəti mövcud deyil. Dünya dəyişib – indi nə «Arko», nə «Mobil», nə də başqa şirkətlər var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz gedəndən sonra «Amoko» şirkəti dağıldı.
D o n S t e y s i: Tamamilə mənim fikirlərimi ifadə etdiniz. Böyük məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm
ki, dünən mən Bakı hava limanına qədəm qoyduqda Azərbaycanda yalnız müsbət istiqamətdə dəyişikliklər baş
verdiyinə bir daha əmin oldum. Azərbaycanda Sizin rəhbərliyiniz altında tərəqqi göz önündədir.
Sizə bildirmək istəyirəm ki, Kanadanın «Alberta enerji» şirkəti özünün beynəlxalq əməliyyatları barədə
planlarını hazırlayarkən, hansı ölkələrə investisiya qoymaq barədə düşünərkən mən onlara birmənalı şəkildə
tövsiyə etdim ki, Azərbaycana getmək lazımdır. Soruşdular ki, nə üçün məhz Azərbaycana? Dedim, ona görə ki,
orada mənim dostum prezident Heydər Əliyev vardır. Mən onlara söylədim ki, dünyada ikinci dövlət, ölkə
tapmazsınız ki, beş il ərzində 10 prodakşn-şerinq müqaviləsi imzalamış olsun. Mən onlara bildirdim ki,
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prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında inkişaf edən Azərbaycan investisiyalar üçün yaxşı məkandır və ora
sərmayə qoymaq lazımdır.
Bir neçə il bundan öncə Sizin qəbul etdiyiniz qərarlara görə indi Azərbaycan xalqının maddi durumu
yaxşılaşmaqdadır və ölkənizin iqtisadi vəziyyəti getdikcə yaxşılaşır.
Möhtərəm Prezident, indi mən həm ABŞ, həm də Kanada vətəndaşıyam. Hazırda Kanadanın «Alberta
enerji» şirkətinin sədri vəzifəsində çalışıram. Bildiyiniz kimi, bizim şirkətin Azərbaycanda «Alov» yatağında
beş faizlik payı vardır. Lakin biz Azərbaycana bundan da böyük miqdarda yeni sərmayələr qoymaq
niyyətindəyik.
«Alberta enerji» şirkəti haqqında Sizə qısaca məlumat vermək istəyirəm. Bizim şirkətimiz Kanadanın ən iri
müstəqil şirkətidir. Şirkətimizin illik dövriyyəsi 6 milyard dollar təşkil edir. Biz hər gün 30 min ton həcmində
neft hasil edirik.
Bizim şirkət Kanadada ən çox təbii qaz istehsal edən şirkətlər. Biz həmçinin ABŞ-a ən çox qaz ixrac edirik.
«Alberta enerji» şirkəti Kanadanın boru kəmərlərini idarə edən ən böyük şirkətidir. Ona görə də mən
«Alberta enerji» şirkətinin boru kəmərləri üzrə prezidentini və vitse-prezidentini özümlə gətirmişəm. Onlar da
öz fikirlərini qısaca olaraq Sizinlə bölüşəcəklər.
«Alberta enerji» şirkətinin istehsal sahəsinə cavabdeh olan vitse-prezidenti də nümayəndə heyətinin
tərkibindədir. Onu da Sizə deyim ki, o, Everest dağının zirvəsinə qalxıbdır və o da öz fikirlərini Sizinlə
bölüşəcəkdir.
Cənab Prezident, mən özümlə bizim müştərək dostumuz olan doktor Zöhrab Sübhanini də gətirmişəm.
Doktor Zöhrab Sübhani Azərbaycan – Kanada əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaqda bizə yardımçı
olacaqdır. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda doktor Sübhani Kanada parlamentində Azərbaycan və onun əhəmiyyəti
barədə dinləmələrdə məruzə etmişdim.
Cənab Prezident, bildirmək istəyirəm ki, mən Sizinlə və Azərbaycanla dostluğumuza sadiq qalıram və
Kanadanın «Alberta enerji» şirkətinin sədri kimi, əlimdən gələni edəcəyəm ki, bu şirkətin köməyi ilə Kanada –
Azərbaycan münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsinə nail olaq.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, bu əməkdaşlıq bizim cənab İlham Əliyevə göndərdiyimiz dəvətdən
başlayıbdır. Biz cənab İlham Əliyevi Kanadanı ziyarət etməyə, ölkənin rəsmi dairələri ilə, enerji sektorunu
təmsil edən hakimiyyət orqanları ilə danışıqlar aparmağa dəvət etmişik.
Cənab Prezident, qonaqpərvərliyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Hörmətli dostum, mən sizi Azərbaycanda görməkdən bir daha
məmnunam. Həqiqətən, 1994-cü ildə biz böyük neft müqaviləsinin əsasını qoymuşuq. Sizin o vaxt başçılıq
etdiyiniz ABŞ-ın «AMOKO» şirkəti həqiqətən, Azərbaycana çox böyük maraq göstərib, ölkəmizə gələn ilk
şirkətlərdən biridir. Əməkdaşlığımız da uğurlu olubdur. İndiyədək 19 müqavilə imzalanıbdır. Azərbaycanda 32
neft şirkəti fəaliyyət göstərir, onlar 14 ölkəni təmsil edirlər. Onlardan biri də Kanadanın «Alberta enerji»
şirkətidir.
Sizinlə keçmiş əməkdaşlığımız çox səmimi olubdur. Ona görə də bundan sonra da Sizinlə əməkdaşlıq
etməyə mən hazıram. Təbiidir ki, Kanada kimi böyük bir dövlətlə əməkdaşlıq etməyimiz bizim üçün
əhəmiyyətlidir. Amma burada əsas rol oynayan, hörmətli Don Steysi, sizsiniz.
Yaxşı əməkdaşlıq etmək üçün inam lazımdır. Bizim aramızda da çox yaxşı inam yaranıbdır. Güman edirəm
ki, sizin Kanada şirkətinin Azərbaycanda bundan sonra görəcəyi işlər haqqında təkliflərinizi mən
məmnuniyyətlə qəbul edirəm və onların həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görərəm.
Azərbaycanda gördüyünüz müsbət dəyişikliklər haqqında söylədiyiniz fikirlərə görə mən təşəkkür edirəm.
İndi əgər konkret təklifləriniz varsa, biz bunları müzakirə edə bilərik.
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AZƏRBAYCAN ELMLƏR AKADEMİYASININ PREZİDENTİ, MİLLİ MƏCLİSİN
DEPUTATI, AKADEMİK FƏRAMƏZ QƏZƏNFƏR OĞLU MAQSUDOV İLƏ
VİDALAŞMA MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
31 iyul 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycan xalqının böyük şəxsiyyətlərindən biri Fəraməz Maqsudov aramızdan getdi. Fəraməz
Maqsudov şərəfli həyat yolu keçmiş, Azərbaycan elminin inkişafında böyük xidmətlər göstərmiş, ölkəmizin
həyatında, onun bütün sahələrində, ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmiş, Azərbaycanın dəyərli
insanlarından biridir.
Bu bizim üçün, xalqımız, millətimiz üçün böyük itkidir. Bugünkü gün bizim üçün – təkcə bu salona
toplaşanlar üçün yox, bütün Azərbaycan xalqı üçün matəmdir. Çünki biz belə bir böyük insanı itirdik.
Bizim imzaladığımız nekroloqda və natiqlərin buradakı çıxışlarında Fəraməz Maqsudovun həyat yolu,
yaradıcılığı, elmi və ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında ətraflı yazılıb və deyilibdir.
Fəraməz Maqsudov fitri istedada malik olan bir gənc kimi dünyaya gəlmiş və öz fədakarlığı, cəfakeşliyi
sayəsində ağır, çətin yol keçərək Azərbaycan elminin zirvələrinə ucalmışdır.
XX əsr Azərbaycan elminin böyük inkişaf dövrüdür. Azərbaycanın qədim və zəngin elmi irsi XX əsrdə
sıçrayış dövrü keçiribdir. Riyaziyyat elmi dəqiq elmlər içərisində çətin bir sahədir. Bu elmlə ancaq fitri istedadı
olan və bu elmi sevən insanlar məşğul olublar və məşğul ola bilərlər.
Bəlkə də 50 il bundan öncə bəşəriyyət heç təsəvvür edə bilmirdi ki, riyaziyyat, fizika elmləri insanların
həyatını nə qədər dəyişdirəcək və elmi-texniki tərəqqidə nə qədər böyük sıçrayışlar yaradacaqdır. Ancaq bunlar
bu günün həqiqətləridir. Dünya dəyişibdir və burada riyaziyyat, fizika elmlərinin böyük rolu vardır.
Azərbaycanda böyük riyaziyyatçılar məktəbi yaranmışdır. Bu məktəbin ən görkəmli nümayəndələrindən biri
və Azərbaycanda riyaziyyat elmini dünya səviyyəsinə qaldıran alimlərdən biri Fəraməz Maqsudov olmuşdur.
Fəraməz Maqsudov ona həvalə edilən bütün yerlərdə vicdanla çalışmış, öz əməyi, biliyi, istedadı ilə, yalnız
və yalnız özünə məxsus olan xüsusiyyətləri ilə elmdə yüksəlmiş, elmimizi inkişaf etdirmişdir. O,
cəmiyyətimizdə, xalqımızın içində yüksəlmişdir.
Fəraməz Maqsudov təkcə riyaziyyat elmi ilə yox, başqa sahələrlə də məşğul olmuşdur. Burada oturanların
çoxu yaxşı bilir ki, o bizim mədəniyyətə, ədəbiyyata nə qədər dərindən bağlı bir insan idi. Ədəbiyyatı, doğma
dilini – Azərbaycan dilini sevməsi, təbiidir ki, onun böyük üstünlüyünü təşkil edirdi.
Fəraməz Maqsudov həmişə cəmiyyətdə, insanların içində olmuşdur, heç vaxt kənara çəkilməmişdir.
Xalqımızın böyük əksəriyyəti kimi, o da Azərbaycanı azad, müstəqil görmək arzusunda olmuşdur və bu arzuya
da çatmışdır. Ancaq o bu yolda böyük xidmətlər göstərmiş, daim fəal vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirmişdir.
1988-ci ildən sonra Azərbaycanda yaranmış ağır ictimai-siyasi vəziyyət Fəraməz Maqsudovu həmişə narahat
etmişdir. Ancaq o, sadəcə narahatlıq keçirərək müşahidəçi olmamış, bu proseslərdə fəal iştirak etmiş,
xalqımızın, millətimizin, torpağımızın, vətənimizin müdafiəsi uğrunda mübarizə aparmışdır.
1993-cü ildə – Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladığı, ölkəmiz parçalanmaq təhlükəsi qarşısında
durduğu zaman Fəraməz Maqsudov respublikamızın bir sıra alimləri və ziyalıları ilə bərabər özünü meydana
atmış, heç bir şeydən çəkinməyərək, qorxmayaraq Gəncəyə – qardaş qanı tökülən yerə getmiş, komissiyanın
üzvü kimi, orada məsələləri araşdırmış və Azərbaycan parlamentində ədalətli, doğru-düzgün fikirləri ilə
xalqımızın bu ağır vəziyyətdən çıxmasına kömək etmişdir.
Doğrudur, ona çoxlu təzyiqlər göstərənlər, əziyyətlər verənlər də olmuşdur. Belə böyük alimi, insanı, ziyalını
hətta təhqir edənlər də olmuşdur. Ancaq bunların heç birisi Fəraməz Maqsudovu öz yolundan çəkindirməmişdir.
Onun yolu isə vətəninə, millətinə xidmət etmək və millətinin azadlığı yolunda vuruşmaqdan ibarət olmuşdur.
Şükürlər olsun ki, o bu günləri – Azərbaycanın müstəqilliyini, millətimizin azadlığını gördü. Ancaq o, sadəcə
vətəndaş kimi yox, böyük bir insan, böyük bir siyasi-ictimai xadim kimi, Azərbaycanın müstəqilliyi illərində öz
xidmətlərini göstərmişdir.
Fəraməz Maqsudovun bütün həyatı Elmlər Akademiyası ilə bağlıdır. O, universiteti bitirəndən sonra burada
çalışmışdır. Azərbaycan Elmlər Akademiyası ölkəmizin, xalqımızın fəxridir, Azərbaycan elminin əsrlər boyu
keçdiyi yolu ən yüksək zirvəyə çatdırmış bir elm məbədidir. Bu mühitdə, bu şəraitdə daim elm içərisində çalışan
insan – adi insan yox, yüksək istedada malik olan insan, təbiidir ki, elmin yaradıcılarından biri olmuşdur.
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Fəraməz Maqsudovun ictimai-siyasi fəaliyyətində onun Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından biri
olması da görkəmli yer tutur.
Fəraməz Maqsudovun ölümü bizim üçün çox ağır itkidir. Həyat heç bir insan üçün əbədi deyildir. Ancaq
ömrü şərəflə başa çatdırmaq, şərəfli ömür yolu keçmək və həyatda izlər qoymaq, xalqına irs qoyub getmək hər
kəsə müyəssər olmur. Fəraməz Maqsudov məhz belə yol keçmişdir. O, böyük vətəndaş, böyük alim, böyük
insan, şərəfli şəxsiyyət və gələcək nəsillərə böyük mənəvi, elmi irs qoymuş insandır.
Bizim hamımız, xüsusən onu yaxşı tanıyanlar, onların içərisində mən də bu itkini çox ağır keçiririk. Ancaq
bu itkidən ən çox ağırlıq çəkən onun ailəsi, yaxınları, qohum-əqrəbasıdır.
Mən bu matəm günü bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Fəraməz Maqsudovun ailəsinə, qohumlarına,
yaxınlarına başsağlığı verirəm. Azərbaycan elminə başsağlığı verirəm.
Fəraməz Maqsudovun parlaq siması bizim – bütün Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaqdır. Onun
qoyduğu izlər heç vaxt pozulmayacaqdır. Xalqımıza və gələcək nəsillərə onun bəxş etdiyi irs daim
yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin.
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ABŞ SƏFİRİ STENLİ ESKUDERONU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
3 avqust 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: - Necəsiniz? Neçə vaxtdır burada yox idiniz.
S t e n l i E s k u d e r o: Doğrudur, iki həftə idi burada deyildim. Vaşinqtonda keçirdiyim görüşlərin,
habelə bizim Konqresdə gedən işlərin nəticəsi olaraq Sizə onu deməliyəm ki, Amerikanın Azərbaycanda
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi fəaliyyətimi davam etdirməyim ən azı iki ay da uzanacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı.
S t e n l i E s k u d e r o: Elədir, çox məmnunam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bundan narazısınız?
S t e n l i E s k u d e r o: Xeyr, narazı deyiləm, məmnunam. Mən düşünürdüm ki, iyul ayında
Azərbaycanı tərk edəcəyəm. Amma məndən sonra işləyəcək səfirin Senatda təsdiq edilməsi proseduru gecikdiyi
üçün hələ bir-iki ay da burada səfir kimi fəaliyyət göstərməli olacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, mən bundan məmnunam.
S t e n l i E s k u d e r o: Mən Vaşinqtona gedərkən beynəlxalq terrorizmin izlərinə dair hesabatla
əlaqədar burada böyük narahatlıq olduğunu görmüşdüm, bu hesabata Azərbaycanın adının daxil edilməsi ilə
bağlı etirazınızı eşitmişdim. Buradan yola düşməzdən əvvəl mən bu məsələni sizin iki nazirinizlə müzakirə
etdim. Vaşinqtonda olanda da bu məsələ ətrafında ciddi danışıqlar apardım. Çox məmnunam ki, Dövlət
Departamenti bu məsələ barədə bizim mövqeyimizə aydınlıq gətirən bəyanatla çıxış etdi.
Bizim heç vaxt və heç cür belə bir niyyətimiz olmamışdır ki, Azərbaycanı guya beynəlxalq terrorizmi
dəstəkləməkdə ittiham edək. Əksinə, biz bunu həmişə bilirik və təsdiq edirik ki, Azərbaycanın özü terrorizmin
qurbanına çevrilmiş bir ölkədir. Bu regionda beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində bizim
hökumətimizlə Azərbaycan hökuməti arasında indiyə qədər olmuş və hazırda da davam edən əməkdaşlığı
həmişə yüksək qiymətləndirmişik və qiymətləndiririk. Ümidvaram ki, bizim hökumət tərəfindən sonradan
verilmiş aydınlaşdırıcı bəyanat bu məsələni tamamilə yoluna qoydu. Bu məsələ ilə əlaqədar bir sıra başqa
təfsilatlar da var və mən bu barədə Sizinlə təklikdə danışmaq istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin bu səylərinizə görə təşəkkür edirəm. Dövlət Departamenti sonradan bu
barədə həqiqətən bəyanat verdi. Amma bizim münasibətlərimiz həmişə səmimi və açıq olmalıdır. Mən yenə də
öz narazılığımı bildirirəm. Çünki Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq terrorizmə qarşı
mübarizədə gördükləri müştərək işlər haqqında və Azərbaycanın ümumiyyətlə terrorizmə qarşı daim apardığı
mübarizə barədə indi bu dəqiqə dediyiniz sözlər Dövlət Departamentinin buraxdığı məlumata tamamilə ziddir.
Həqiqət sizin dediyiniz kimidirsə, - mən də hesab edirəm ki, belədir, - onda Dövlət Departamenti bunu
haradan götürüb yazıb və nə üçün yazıbdır? Bilirsiniz, biz artıq hər tərəfdən bizə qarşı edilən ədalətsizliyə
öyrənmişik. Ancaq bu qədər ədalətsizliyi mən təsəvvür edə bilmərəm!
Mən sizin Dövlət Departamentinin verdiyi məlumatla o qədər də razı deyiləm. Çünki orada deyilir ki,
guya bunun üslubu, nə bilim, belədir, yaxud bu söz elə yox, belə yazılmalı idi. Mən hesab edirəm ki, orada
Azərbaycan haqqında heç bir şey yazılmamalı idi. Əgər yazılsa da, yazılmalı idi ki, Azərbaycan beynəlxalq
terrorizmlə, ümumiyyətlə terrorizmlə daim mübarizə aparır və bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də sıx
əməkdaşlıq edir.
Amma güman etməyin ki, mən belə iddiadayam. Biz onsuz da işimizi görürük və beynəlxalq terrorizmlə,
bütün terrorizmlə, separatizmlə mübarizə aparmışıq və axıra qədər də aparacağıq. Ona görə yox ki, bu, hansı
dövlətinsə xoşuna gəlir və ya xoşuna gəlmir. Siz onu da yaxşı bilirsiniz ki, apardığımız bu mübarizə bəzən
bizim ölkəmizi böyük təhlükələr altında qoyur. Amma biz bundan da çəkinmirik, bundan da narahat deyilik.
Çünki bu, bizim dövlətimizin prinsipial siyasəti, eyni zamanda əməli fəaliyyətindədir.
Ona görə, əgər Dövlət Departamenti yeni bir məlumat verirdisə, gərək bildirəydi ki, əvvəl yazılanın heç
bir əsası olmayıb, səhv olubdur.
Mən bunu təsadüfi bir şey hesab etmirəm. Bu, sadəcə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif dairələrində
daim Azərbaycana qarşı olan ədalətsiz münasibətin təzahürüdür. Ona görə də olan olub, keçən keçibdir. Amma
bir şey də var ki, yazılan pozulmur. Dövlət Departamentinin o böyük yazısı bütün dünyaya yayılıbdır və necə
deyərlər, bütün arxivlərdə qalacaqdır. Bizimlə yaxşı münasibətdə olmayan dövlətlər də dərhal ondan bizə qarşı
məharətlə istifadə etdilər. Amma Dövlət Departamentinin verdiyi yeni bəyanat o böyük yazını heç də tamamilə

883

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ləğv etmir. Ona görə də mən bu məsələnin müzakirəsini daha davam etdirmək istəmirəm. Sadəcə, onu deyirəm
ki, biz bundan narazıyıq və sonradan verilən bəyanat da bizi qane etmir.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ SƏFİRİ ƏLİRZA BİKDELİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
3 avqust 2000-ci il
Prezident sarayı
Ə l i r z a B i k d e l i: Çox sağ olun, cənab prezident. Bu qəbula görə Sizə təşəkkür edirəm və Sizə
Tehrandan salamlar gətirmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl.
Ə l i r z a B i k d e l i: Ağayi Xatəmi, ağayi Əbdüləlizadə, ağayi Xərrazi, ağayi Kələntəri, ağayi Şafei hamısı Sizə salam göndərdilər. Onlar Sizin Tehrana növbəti əhəmiyyətli səfərinizin təşkilində iştirak etməyi
gözləyirlər.
Sizin 9-10 iyun tarixli Tehran səfəriniz həqiqətən çox əhəmiyyətli bir səfər oldu. Baxmayaraq ki, bu səfər
EKO çərçivəsində təşkil edilmişdi, Sizin cənab Ayətolla Xamneyi və ağayi Xatəmi ilə əhəmiyyətli görüşləriniz
çox yaddaqalan oldu. Mən də o görüşlərdə iştirak edirdim. Deyə bilərəm ki, Siz çox ciddi məsələlər müzakirə
etdiniz və Sizin Tehrana növbəti səfərinizin əsası orada qoyuldu. İndi Tehranda və Bakıda bu səfərə hazırlıq
gedir. Sizə deyə bilərəm ki, inşallah, bu səfər də həm İran xalqına, həm də Azərbaycan xalqına, həm iki ölkənin
mənafeyinə uyğun, əhəmiyyətli və səmərəli səfər olacaqdır. Ondan əvvəl cənab ağayi Xatəmi Nyu-Yorka
gedəcəkdir. Siz də ora gedəcəksiniz. Orada minilliyin yubileyidir. Yəqin ki, Siz cənab ağayi Xatəmi ilə görüş
keçirəcəksiniz. Bu da bizim əlaqələrimizə yeni bir can verəcəkdir və ölkələrimiz bundan bəhrələnəcəklər.
Sizə ərz etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə iqtisadi əlaqələrimiz ötən aylar ərzində gözəl inkişaf edibdir.
Sizin xəbəriniz vardır və ağayi Xatəmi ilə görüşünüzdə Sizə buyurdular ki, İran ötən il ərzində Azərbaycana
daha çox sərmayə qoyubdur. Bu, onu göstərir ki, İran-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin təməli hansı səmtə meyl
edir.
May ayında Siz özünüz İran sərgisinə təşrif gətirdiniz. Sizin o sərgiyə gəlişiniz və İran tacirlərinin Sizdən
gördüyü himayə çox əhəmiyyətli oldu. Biz şahidik ki, İranın neft, avtomobil, dərman, balıqçılıq və kənd
təsərrüfatı sahələrində çalışan böyük şirkətlərimiz tez-tez Azərbaycana gəlirlər, müzakirələr aparırlar ki,
inşallah, Sizin Tehrana səfərinizə qədər biz bəzi əhəmiyyətli sənədləri və müqavilələri hazır edək.
Bu gün çox şadam ki, mənə Sizinlə görüşmək fürsəti nəsib oldu. Bu görüşdə biz Sizin qarşıdakı
səfərinizin təşkili ilə bağlı danışacağıq. İran ilə Azərbaycan əlaqələrinə aid bəzi məsəllər də vardır, onu Sizə
çatdıracağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də İrana səfərimdən çox məmnunam.
Qeyd etmək istəyirəm ki, EKO-nun zirvə görüşü İran tərəfindən çox yüksək səviyyədə təşkil olundu və
keçirildi. İndi EKO-nun katibi də İran nümayəndəsidir. Hesab edirəm ki, bu, çox vacib məsələdir. Çünki bu
təşkilatın fəaliyyətinin də böyük əhəmiyyəti var. Eyni zamanda, mənim orada apardığım görüşlər, xüsusən
prezident cənab Xatəmi ilə və ali rəhbər cənab Xamneyi ilə görüşlərim çox əhəmiyyətlidir, çox vacibdir və çox
da məzmunlu oldu. Başqa görüşlərimiz də oldu, - təbiidir, onları bilirsiniz, siz hamısında iştirak etmisiniz. Mən
bunlardan çox məmnunam. Hesab edirəm ki, bu, İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində yeni bir
mərhələdir. Eyni zamanda, prezident cənab Xatəminin dəvəti ilə mənim İrana rəsmi səfərimin bir əsasını
yaradıbdır.
Mən də bilirəm ki, bizim tərəfdən hazırlıq işləri görülür, sizin tərəfdən də hazırlıq işləri görülür. Bu işləri
də bir az sürətləndirmək lazımdır. Çünki, danışdığımız kimi, sentyabr ayının sonunda - indi gərək sizin üçün də,
bizim üçün də daha uyğun olan gününü müəyyən edək - mən Tehrana gələcəyəm və rəsmi səfərimi həyata
keçirəcəyəm.
İran-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri son illər həqiqətən yaxşı inkişaf edir və xüsusən bu il. Burada keçirilən
sərginin çox böyük əhəmiyyəti oldu. Bizim iş adamları da, camaat da gördü ki, İranda hansı imkanlar var, İran
şirkətləri burada nə iş görə bilər. İran avtomobil zavodu deyəsən artıq burada əməkdaşlıq edir, elədir?
Ə l i r z a B i k d e l i: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu da çox yaxşıdır. İran ticarətdə də indi birinci yerdədir, onu da bilirsiniz. Bunlar
hamısı bizim siyasi əlaqələrimizin nə qədər yaxın olduğunu göstərir. Siyasi əlaqələr yaxşı olmasa iqtisadi
əlaqələri inkişaf etdirmək olmur. Bunlar hamısı bir daha sübut edir ki, bizim aramızda bu dostluq əlaqələri var,
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yaşayır, inkişaf edir və inşallah, mən Tehranda olanda bu barədə danışıqlar aparacağıq. Güman edirəm ki, lazımi
sənədlər də imzalayacağıq.
Ə l i r z a B i k d e l i: İnşallah!
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"LİTERATURNAYA QAZETA"NIN XÜSUSİ MÜXBİRLƏRİ İLƏ MÜSAHİBƏSİ
12 avqust 2000-ci il
Sual: Cənab prezident, son vaxtlar dərc olunan çoxlu yazılar ölkələrimiz arasında münasibətlərdəki
müsbət dəyişikliklərdən xəbər verir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yaxşılaşmasına gətirib
çıxara biləcək obyektiv şərait varmı? İqtisadi zəmin, siyasi vəziyyətdə dəyişikliklər mövcuddurmu? Yaxınlaşma
prosesi yetişibmi?
Cavab: Əvvəla, deməliyəm ki, indi Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin guya pis olduğunu qəti
şəkildə iddia etmək düzgün deyildir. Əlbəttə, Rusiya ilə məsələlərimiz var və onlar münasibətlərimizə müəyyən
dərəcədə təsir göstərir, amma bunlar yalnız ayrı-ayrı məsələlərdir. Xarici siyasətimizin strateji mənafeləri
bundan ibarətdir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri olmalıdır, bütün sahələrdə
əməkdaşlıq olmalıdır və bu münasibətlər inkişaf etdirilməlidir, çünki onlar birgə həyatımızın çoxillik tarixinə
əsaslanır. Unutmaq olmaz ki, biz XIX əsrdə də birlikdə olmuşuq, Azərbaycan xalqı çox şeyə - ümumbəşəri
dəyərlərə və Avropa dəyərlərinə, dünyəvi təhsilə Rusiya vasitəsilə qovuşmuşdur. Belə şeylər unudulmur və heç
kim bütün bunları amiranə surətdə ləğv edə bilməz. Bizim "xalq cəbhəsi" Rusiyaya düşmənçilik hissləri
aşılamağa çalışdı, lakin bu, baş tutmadı. Şəxsən mən heç vaxt bunun tərəfdarı deyiləm.
Bununla belə, cəmiyyətimizə ağır təsir bağışlamış hadisələr baş vermişdir. Birincisi, bu, Ermənistanla
Azərbaycan arasında münaqişəyə çevrilmiş Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi bu
məsələyə lap əvvəldən qeyri-obyektiv, qərəzli münasibət göstərdi. Mən uzun illər Siyasi Büronun tərkibində
olmuşam və o dövlətin imkanlarını çox gözəl bilirəm. Mən əminəm: əgər hökumət istəsəydi, bu münaqişəyə yol
verməzdi. Bu, mənim rəyimdir.
Sual: Bunun kökündə hansısa şəxslərin insani səhvləri dururdu, yoxsa bu, o vaxtkı Sovet İttifaqının
siyasətinin səhvi idi?
Cavab: Siyasət bəsitdən də bəsit idi: baş katib nə qərara gəlirdisə, o da siyasət idi. Az-az adam tapılardı
ki, onun rəyi ilə razılaşmasın. Mən öz baxışlarımı bildirirdim, lakin onlar əslində nəzərə alınmırdı. Məsələn,
1986-cı ildə mən Qazaxıstan barəsində öz rəyimi bildirərək dedim ki, qazax millətindən olmayan adamı oraya
respublikanın başçısı göndərmək olmaz. Mən şəxsən Qorbaçovla bu barədə yarım saat danışdım, lakin o, fərqinə
varmadan istədiyi kimi etdi. Bunun nəticələri məlumdur. Əminəm ki, Ermənistanla bizim münaqişəmizə aid
məsələlərdə də əsas məsuliyyəti Qorbaçov daşıyır. Ümumiyyətlə, onunla işlədiyim dövrdə mən onun müsəlman
ölkələrinə subyektiv münasibət bəslədiyini hiss edirdim.
Xalqda mənfi münasibət doğurmuş birinci məsələ budur.
İkincisi, İyirmi yanvar, sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsidir ki, bu da günahsız insanlar arasında
çoxsaylı tələfata gətirib çıxardı. Mən Sovetlər İttifaqının tarixini çox yaxşı bilirəm. Bu, İttifaqın respublika
barəsində misli görünməmiş qəddarlıq hərəkəti idi.
Sual: Novoçerkasskda buna bənzər hadisə baş vermişdi...
Cavab: Yox, belə deyil. Oraya bu qədər qoşun yeridilməmişdi. Orada bu qədər adam həlak olmamışdı.
Həm də Azərbaycan müttəfiq respublika idi. Ona görə bu, milli faciə idi.
Üçüncüsü, Ermənistanla Azərbaycan arasında hər halda müharibə başlayanda ittifaq rəhbərliyi bu
müharibəni dayandırmaq üçün heç nə etmədi. Stepanakertdə yerləşən 366-cı alay hərbi əməliyyatlarda fəal
iştirak edirdi. Bundan əlavə, Ermənistan Moskvadan çox keyfiyyətli silahla, döyüş sürsatı ilə təchiz olunurdu.
Siz Xocalıda törədilmiş soyqırımı yada salın.
Bax, bütün bunlar, əlbəttə, əhalidə böyük narazılıq doğururdu və "xalq cəbhəsi" də antirus əhval-ruhiyyəni
qızışdırmaq üçün bundan istifadə edirdi. İş o yerə çatdı ki, Azərbaycan MDB-nin tərkibinə daxil olmadı. Mən
buraya 1993-cü ildə gəldim. Heç bilirsinizmi, Azərbaycanın bu təşkilatın tərkibinə daxil olması üçün xalqın
razılığını almaqdan ötrü mən nə qədər zəhmət çəkməli oldum! Bunun üçün bir neçə ay vaxt sərf etmək lazım
gəldi.
Baxın, sonra nələr oldu. Müharibə dayandırıldı, sülh necə yox idisə, eləcə də yoxdur. Respublikanın
ərazisində bir milyon qaçqın var, ərazinin iyirmi faizi işğal edilibdir...
Əminəm və bunu dəfələrlə bəyan etmişəm - Qarabağ probleminin həllinin, regionun normal həyata
keçməsinin açarı Rusiyanın əlindədir. Ermənistana onun təsiri çox böyükdür və vəziyyətin qəti şəkildə nizama
salınması Rusiyanın xoş məramından asılıdır. Konkret tədbirlər görülməsini Yeltsindən nə qədər xahiş
etmişdim! Vədlərdən savayı, ayrı heç bir iş görülmədi. 1997-ci ildə Prezident Aparatının Nəzarət İdarəsi
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Ermənistana qeyri-leqal, qanunsuz, pulsuz olaraq bir milyard dollarlıq silah, döyüş sürsatı, hərbi texnika
verilməsi faktını aşkara çıxardı. Məsələ hətta Dumada müzakirə olunur və Duma işin istintaqının prokurorluğa
tapşırılması haqqında qərar qəbul edir. Mən Yeltsinlə görüşürəm, o, hiddətlənir: "Bəli, bütün bunları mənim
nəzarət idarəm aşkara çıxarıbdır. Mən göstəriş vermişəm". Bu, 1997-ci ilin martında baş verir. İyulun
əvvəllərində mən Moskvaya rəsmi səfərə gedirəm. Orada bu məsələni qaldırıram, artıq Yeltsinin avazı başqa cür
gəlir. Görünür, onu müdafiə olunmağa hazırlamışdılar. O, mənə deyir: "Bilirsinizmi, bunu araşdırmaq lazımdır,
mənə deyirlər ki, Sovet İttifaqı dağılarkən Azərbaycanda Ermənistandakına nisbətən daha çox silah qalmışdır".
Necə də qəribə məntiqdir. Deməliyəm ki, mən öz münasibətimi çox kəskin şəkildə bildirdim. Onda o, mənə
deyir: "gəlin, birgə komissiya yaradaq". Mən güzəştə getdim, komissiyanı yaratdıq. Əlbəttə, hər şey bürokratik
süründürməçilikdə itib-batdı. İstintaq gedir. Vəziyyət tamamilə aydındır, amma heç nə dəyişməyibdir.
Bütün bunlar yaxınlaşma üçün heç də yaxşı zəmin yaratmır.
Sual: Cənab prezident, amma etiraf edin ki, hətta ən yeni tarix də hər halda tarix olaraq qalır. Siyasətçilər
irəliyə baxmalıdırlar.
Cavab: Mən həmişə Rusiya ilə dostluq və əməkdaşlıq mövqelərində durmuşam və indi də dururam.
Səmimi dostluq və əməkdaşlıq mövqelərində. Azərbaycan da həmişə eyni mövqe tutmuşdur. Anlaşılmazlığa
görə təqsirkar biz deyilik. İndi vəziyyət dəyişibdir: Yeltsin yoxdur. Onun komandasından çoxları da yoxdur.
Məndə Putinə qarşı etimad yaranmışdır, ümid yaranmışdır ki, o, Azərbaycana daha obyektiv münasibətin
formalaşmasına təsir göstərə bilər, Azərbaycanla Rusiya arasındakı kin-küdurətin aradan qaldırılması üçün
addımlar ata bilər.
Sual: Sizin Putinlə şəxsi münasibətləriniz yaranıbmı?
Cavab: Münasibətlərimiz normaldır, hətta çox yaxşıdır, mən onunla söhbətimdən razıyam. Razıyam,
amma konkret addımlar gözləmək və başlıcası - Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək lazımdır.
Qalan hər şeyi tarixin öhdəsinə buraxaq. Açar Rusiyanın əlindədir, heç yerdə - nə Amerikada, nə Fransada, nə
də ATƏT-də deyildir. Ancaq Rusiyadadır.
Sual: Ermənistan lideri ilə Sizin birbaşa əlaqələriniz varmı?
Cavab: Bəli, əlbəttə. Ötən il biz bir neçə görüş keçirdik.
Sual: Mövqelərdə hansısa yaxınlaşma mövcuddurmu?
Cavab: Yaxınlaşma var idi, lakin siz bilirsiniz ki, oktyabrda Ermənistanda terror aktı törədildi, sonra
orada vəziyyətin sabitliyi pozuldu və əlaqələr, əslində, kəsildi. Biz avqustun 18-də Yaltada görüşməliyik. Orada
MDB dövlətləri başçılarının görüşü olacaqdır.
Sual: Axı bu münaqişə məşhur neft layihəsinə xeyli dərəcədə mane olur. İndi belə bir fikir var ki,
Azərbaycan bütün Cənubi Qafqaz üçün hərəkətverici iqtisadi qüvvə ola bilər. Gürcüstan da, Ermənistan da neft
hasilatının inkişafına, boru kəməri çəkilməsinə son dərəcə maraq göstərir. Layihənin indiki vəziyyətini və onun
yaxın perspektivlərini qısaca səciyyələndirə bilərsinizmi? Daha bir sual. Bu layihə Azərbaycan üçün hər halda
iqtisadi, yoxsa siyasi əhəmiyyətli layihədir?
Cavab: Bu, bizim üçün ilk öncə iqtisadiyyat məsələsidir. Təbii ki, bu layihənin həyata keçirilməsi
təhlükəsizliyə müəyyən dərəcədə təminat verir, amma biz iqtisadi məqsəd güdürük. Ona görə ki, respublikamızı
mürəkkəb vəziyyətdən çıxarmaq istəyirik. Çıxarırıq da. 1993-1995-ci illərdə və 2000-ci ildə olanlar arasında
yerlə göy qədər fərq var. 1994-cü ildə imzalanmış ilk iri müqavilə planda nəzərdə tutulan müddətlər
gözlənilməklə tamamilə həyata keçirilir. 1997-ci ildə biz ilkin nefti hasil etdik, neftin ixracı üçün həmin
vaxtadək iki boru kəməri çəkdik. Yeri gəlmişkən, onlardan biri Bakı-Novorossiysk neft kəməridir. Mən
Moskvaya getdim, Yeltsinlə, Çernomırdinlə xüsusi olaraq görüşdüm, neft kəməri haqqında saziş imzaladıq. Biz
ilk nefti də məhz bu boru kəməri ilə ixrac etməyə başladıq. Sonra biz ikinci - Bakı-Supsa neft kəmərini çəkdik.
Supsa Qara dənizdə Gürcüstanın limanıdır.
İndi layihənin hələlik birinci mərhələsi gedir, yəqin ki, gələn il ikinci mərhələyə başlayacağıq. Təkcə bu
layihə bizə böyük mənfəət verəcək, biz isə daha 19 müqavilə imzalamışıq. Məsələn, dünən mən Kanadanın neft
şirkətinin rəhbərliyini qəbul etdim. Bu şirkət bir il əvvəl buraya gəlmişdir və biz yataqların birinin 5 faizini
onlara istismara vermişik.
Bu gün mənə dedilər ki, bizimlə əvvəllər də əməkdaşlıq etmək istəyən "Şell" şirkəti yenidən buraya
gəlmişdir (onlar çıxıb getmişdilər, lakin sonra buraya qayıtdılar, iki şirkətin payını aldılar). İndi onların
imkanlarını genişləndirməyi xahiş edirlər. Bu günədək imzalanmış müqavilələr 60 milyard dollar məbləğində
sərmayə qoyulmasını nəzərdə tutur. Birinci layihədə sərmayələrin məbləği 8 milyard dollar həcmində nəzərdə
tutulurdu və indiyədək təxminən 3 milyard dollardan istifadə edilmişdir. Biz iri qaz yatağı aşkara çıxarmışıq və
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orada işləri genişləndiririk. Bizdə geofiziki işlər çoxdan aparılıbdır, axı, biz 50 ildən çoxdur dənizdə işləyirik.
Biz Xəzərin eninə də bələdik, uzununa da. Öz real imkanlarımızı bilirik, perspektivlərimizi bilirik.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan müqaviləsi qəti şəkildə imzalanmışdır. Onun Türkiyə üçün əhəmiyyəti var,
Gürcüstan üçün əhəmiyyəti var. Onlar tranzitdən böyük mənfəət götürəcəklər. Elə həmin Bakı-Ceyhan layihəsi
ilə əlaqədar olduqca çoxlu şirkət müraciət edir və bu neft kəmərinin inşasına qoşulmağı xahiş edirlər, çünki
onun dəyəri 2 milyard 400 milyon dollardır.
Yeri gəlmişkən, biz vaxtilə ermənilərə təklif etdik: gəlin, neft kəmərini Türkiyəyə Gürcüstandan deyil,
Ermənistandan çəkək. Amma onlar məsələni həll etməkdən boyun qaçırdılar və çox şey itirdilər, çünki
münaqişəyə əvvəl-axır son qoyulacaqdır.
Sual: Əlbəttə, hər bir müharibə hökmən sülhlə qurtarır. Yeri gəlmişkən, daha bir sual. Rusiya
sərmayəsinin iştirakı ilə mümkün ola biləcək hansısa bir alüminium layihəsi Rusiyada çox qızğın müzakirə
edilir. Bu, hansısa real niyyətdir, yoxsa hələlik söz-söhbətdir?
Cavab: Real imkanlar var. Sumqayıtda iri bir alüminium zavodumuz boş dayanmışdır. Vaxtilə Gəncədə
iri gil-torpaq zavodu tikilmişdi. Alunit yataqlarımız var. Alunitin emalından gil-torpaq alınır. Yəni, bir vaxtlar
bizdə texnoloji silsilə yaradılmışdı və bu gün o pozulubdur. İndi biz vahid kompleksi yenidən yaradırıq və xarici
sərmayələr üçün tender elan etmişik. Danışıqlar aparılır. Namizədlik çoxdur, o cümlədən də Rusiyadan. Bu,
böyük perspektivi olan real layihədir.
Sual: Hər halda tender həll edəcəkdir?
Cavab: Əlbəttə, söhbət, necə deyərlər, məhsul bölgüsündən gedir. Bundan başqa, bonus: kim daha çox
bonus verirsə, kim maliyyələşdirməyə razıdırsa, üstünlüyü də o şirkətə veririk.
Sual: Heç bir siyasi üstünlük olmadan?
Cavab: Yox, yox. İndi hər şeyi tender həll edir. Amma, əlbəttə, bizim üçün yüksək texnologiyaya malik
etibarlı şirkətləri cəlb etmək vacibdir.
Sual: Bir daha "siyasi iqtisad" barədə. Siz Kalyujnının Xəzərin problemləri üzrə Rusiyanın nümayəndəsi
təyin olunmasını müsbət fakt hesab edirsinizmi?
Cavab: Çox müsbət faktdır, hesab edirəm ki, Rusiyanın keçmiş rəhbərliyinin səhvlərindən biri məhz bu
sahədə idi. İnanıram ki, bu təsisat da, neft sənayesi sahəsində böyük təcrübəyə malik olan Kalyujnının özü də
bir çox məsələləri tənzimləməkdə bütün Xəzəryanı ölkələrə kömək edə bilər.
Sual: Xəzər məkanının bölgüsü ideyasının özünə münasibətiniz necədir?
Cavab: Əvvəlcə prinsiplərdən danışmaq lazımdır. Biz bu yaxınlarda məhz Kalyujnı ilə həmin məsələni
müzakirə etdik. Mən bu fikirdəyəm ki, məsələni mərhələ-mərhələ həll etmək lazımdır. Birinci mərhələdə milli
sektorlar müəyyən edilməlidir. İkinci mərhələdə sektor anlayışının özünün nəyə aid olduğu, - bu, ən əvvəl
dənizin dibinə aidir, - sonra isə qalan məsələlər: suyun səthi, balıq ovu, gəmiçilik barədə razılığa gəlinməlidir.
Bunlar asan məsələlərdir, ən başlıcası sektorları müəyyənləşdirmək və bu barədə razılığa gəlməkdir.
Sual: Bu məsələ hələ həll edilməyib?
Cavab: Bizim üçün həll olunubdur. Məsələ Rusiya ilə Qazaxıstan arasında da həll edilib, amma bizimlə,
Türkmənistan və İran arasında hələ həll olunmayıbdır.
Sual: Yeri gəlmişkən, İranın qeyri-adi ideyası olmuşdur. Guya o, Xəzərlə İran körfəzi arasında kanal
çəkilməsini təklif etmişdir.
Cavab: Mən bunu eşitmişəm, ancaq, sözün açığı, bunu siyasi zarafat səviyyəsində qəbul edirəm.
Sual: Görünür, iqtisadiyyatın inkişafı üçün başlıcası regionda sabitlik məsələsidir.
Cavab: Bəli, regionda sabitlik təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də Ermənistan və Gürcüstan üçün
vacibdir.
Sual: Sabitliyin əsas göstəricilərinə görə Azərbaycanın MDB-də tayı-bərabəri yoxdur.
Cavab: Elədir. Çoxsaylı qaçqınların olmasına, burada bir sıra dövlət çevrilişi cəhdləri edilməsinə, birbaşa
terror əməlləri və s. törədilməsinə baxmayaraq, indi biz möhkəm ictimai-siyasi sabitliyə nail olmuşuq. Daxili
işlər naziri ilin birinci yarısının yekunlarına həsr edilmiş geniş kollegiya iclası barədə bu gün mənə məlumat
verdi. MDB ölkələri arasında cinayətkarlıqla mübarizədə ən yüksək göstəricilər bizdədir.
Sual: Mümkünsə, Qarabağdan sonra ikinci baş ağrıdan məsələ, Çeçenistan problemi barədə bir neçə
kəlmə deyərdiniz.
Cavab: Mən bu suala belə cavab verəcəyəm - bizə bütün Qafqazda sabitlik gərəkdir. Çeçenistan
Azərbaycanın yaxınlığında yerləşir. Çeçenistan hadisələri bizi, təbii ki, narahat edir. Biz istəyirik ki, orada
qayda-qanun, sabit vəziyyət olsun. Amma, bununla yanaşı, biz separatçılığa yol verilməməsi mövqelərində
möhkəm durmuşuq. Biz hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü prinsipini qətiyyətlə dəstəkləyirik, çünki 12 ildən bəri
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bizə əzab-əziyyət verən separatizmin, dəfələrlə qarşılaşdığımız terrorizmin nə demək olduğunu gözəl bilirik.
Hərçənd MDB-də hər hansı sənədlər hazırlanarkən biz oraya separatizmin pislənməsi barədə müddəa daxil
etdikdə, Ermənistan isə razılaşmadıqda, bu müddəanın çıxarılması üçün bizi dilə tuturlar.
Sual: "Litqazeta"nın jurnalistləri sizinlə çoxdan görüşməmişlər. Respublikada çox şey dəyişmişdir. Nə
vaxtsa ancaq uzaq gələcəyin planları hesab edilən planlar artıq həyatın reallıqlarına çevrilmişdir. Siz indi deyə
bilərsinizmi, Azərbaycanı beş ildən sonra necə görürsünüz?
Cavab: Beş ildən sonra Azərbaycan dünyəvi dövlət, daha yüksək sürətlə inkişaf edən, kifayət qədər güclü
iqtisadiyyata və yaxşı həyat səviyyəsinə malik respublika olacaqdır. Bu, həddən çox "əgər"lərdən asılıdır. Əgər
Ermənistanla münaqişə həll olunarsa, əgər işğal altındakı ərazimiz azad edilərsə, əgər bir milyon qaçqın öz
yaşayış yerlərinə qayıdarsa və onlar öz torpağında işləyib çörək pulunu özləri qazanarsa.
Ancaq artıq bu gün sıçrayış üçün zəmin var. Kənd təsərrüfatımızda problemlər yoxdur. Biz qəti addımlar
atdıq və torpağı kəndlilərə payladıq - nəticələr də göz qabağındadır. Artıq bu günədək ötən ilin həmin dövrünə
nisbətən 400 000 ton çox taxıl yığılmışdır. Sovetlər İttifaqının ən yaxşı illərində biz təxminən 1 milyon 300 min
- 1 milyon 400 min ton taxıl yığırdıq, bu il isə 1,5 milyon ton olacaqdır. Bizə başqa ölkələrdən çoxlu ərzaq
gətirilirdi. İndi ərzaq problemlərini özümüz həll edirik. Daha ət gətirmək lazım deyil, çünki özümüzdə ət boldur.
Kənd təsərrüfatının məhsuldarlığı 7 faiz artmışdır.
Bizdə ümumi daxili məhsul üzrə artım 7,5 faiz, sənaye üzrə 4,5 faizdir. Neçə illərdir inflyasiya yoxdur.
İnflyasiya olmadığından alıcılıq qabiliyyəti yüksəlir, istehlak mallarının satışı artır, onların qiymətləri aşağı
düşür. Ötən il və cari il ərzində mən büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda çalışan adamların bütün
kateqoriyalarının əmək haqqını qaldırmışam. Tədricən emal sahələri yaradılır. Əvvəllər bizdə 120 şərab zavodu
vardı, 2 milyon ton üzüm istehsal edirdik, çünki bütün bunlar Sovetlər İttifaqına lazım idi. Biz şərab
materiallarını Sovetlər İttifaqının hər yerinə göndərirdik, orada şərabı şüşələrə doldurub satırdılar. İndi Rusiya
bunların hamısını başqa ölkələrdən alır.
Şəhərlərin problemi sənayenin bərpası problemidir. Bu məsələ Bakıda tədricən həll edilir, çünki biz bir
çox müəssisələri, əsasən, özəlləşdirmə yolu ilə dirçəldirik. Mən neft sənayesinin inkişaf edəcəyinə və ondan
gəlir götürüləcəyinə əminəm. Məşğulluğu da unutmayacağıq - mədənlərdə əcnəbilər cəmi 10 faizdir, onda
doqquzu bizim neftçilərdir.
Xidmət sahəsi genişlənir. Olduqca çox mehmanxana, restoran açılmışdır. Onlar adamla doludur - deməli,
çox adam yüksək əmək haqqı alır.
Əlbəttə, Azərbaycan Rusiyaya dost dövlət olacaqdır.
Yeri gəlmişkən, burada mənə təzyiq göstərməyə çalışırlar: nə üçün Rusiyanın əslində bütün telekanalları
translyasiya edilir? Bizdə rus dilində çoxlu qəzet çıxır, rus teatrı işləyir, Rusiya ifaçılarının müntəzəm surətdə
konsertləri olur.
Lap bu yaxınlarda Moskva günləri keçirildi. Moskva hökuməti sədrinin müavini L.Şvetsova gəlmişdi. Biz
onunla əslində bütün tədbirlərdə olduq. Bir deyin, hansı respublikada bundan çox edilir? Amma bütün bunları
görmək, qiymətləndirmək lazımdır. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində edildiyi kimi, Azərbaycana qara
yaxmaq lazım deyildir.
Müxalifət mətbuatı xüsusilə "fərqlənir", amma mən hesab edirəm ki, fəal müxalifətin və müxalifət
mətbuatının olması respublika üçün, onun dövlət quruculuğu üçün müsbət əlamətdir.
Yəqin ki, Avropa Şurasında da belə hesab edirlər, axı, Azərbaycan bu mötəbər təşkilata doğru aparan
yoldadır.
Biz sözlə, mən respublikanın nurlu gələcəyinə inanıram, inanıran və ümid edirəm.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN QAZİLƏRİNİ PREZİDENT SARAYINDA QƏBUL
EDƏRKƏN GİRİŞ NİTQİ
15 avqust 2000-ci il
Əziz dostlar, əziz qonaqlar!
Mən məmnunam ki, dəvətimi qəbul etmisiniz, Azərbaycana qonaq gəlmisiniz. Siz gələn gündən burada
olmağınız mənim nəzarətim altındadır. Çünki siz mənim şəxsi qonağımsınız. Mənə verilən məlumatlara görə,
siz Azərbaycanla bir az tanış ola bilmisiniz, istirahət etmisiniz. İki qardaş xalqın, qardaş və dost ölkələrin birbiri ilə nə qədər dost, məhəbbət hissiyyatları olduğunu burada hiss etmisiniz.
Bir daha təşəkkür edirəm. Eyni zamanda təbiidir ki, - mən o vaxt Gülhanədə görüşəndə də demişdim, indi
də deyirəm, - sizə və sizin simanızda bütün qardaş Türkiyənin, Türkiyə Cümhuriyyətinin qazilərinə böyük
hörmət-ehtiramımı bildirirəm. Siz qazilər və qardaş türk xalqının öz dövlətinin bütövlüyünü qorumaq uğrunda,
terrorizmə qarşı mübarizədə, PKK terrorizminə qarşı mübarizədə şəhid olmuş bizim qardaşlarımız, övladlarımız
- hamınız birlikdə həm Türkiyə Cümhuriyyətinin, türk xalqının fəxrisiniz, iftixarısınız, eyni zamanda
Azərbaycan xalqının iftixarısınız, fəxrisiniz.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan 12 ildən çoxdur ki, Ermənistanın təcavüzü ilə rastlaşıbdır. 1988-ci ildən
Azərbaycana hərbi təcavüz edilibdir. Bundan sonra böyük müharibə olubdur. Bizim xalqımız çoxlu şəhidlər
veribdir. Azərbaycanın da qaziləri var. 1994-cü ildə biz döyüşü, yəni atəşi dayandırmışıq, bu münaqişəni sülh
yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Ancaq xalqımızın verdiyi şəhidlərin xatirəsi bizim qəlbimizdə həmişə yaşayır və
yaşayacaqdır. Həmin o döyüşlərdə, müharibədə qəhrəmanlıq göstərmiş, yaralanmış, xəsarət almış, əlil olmuş
Azərbaycan övladları da bizim əziz övladlarımızdır. Biz onlara daim qayğı göstəririk və onlar buna layiqdirlər.
Ona görə Azərbaycan üçün bu məsələ bəlkə başqalarına nisbətən daha da məlum, tanış bir məsələdir.
Siz Türkiyə Cümhuriyyətinin içərisində PKK terrorçuları ilə mübarizədə və yenə də deyirəm, Türkiyənin
torpaq bütövlüyü uğrunda, Türkiyənin daxili sabitliyini pozmağa çalışanların qarşısını almaqda qəhrəmanlıqlar
göstərmisiniz. Şəhidlər də bu yolda şəhid olublar.
Azərbaycanın qəhrəmanları, şəhidləri də Azərbaycanın torpaq bütövlüyü uğrunda, bir müstəqil dövlət
kimi ölkəmizin suverenliyi uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstəriblər, şəhid olublar. Ona görə də bizim
xalqlarımızın keçmişi də eynidir, adət-ənənəsi də eynidir, dili də, dini də - hamısı eynidir. İndi burada
oturmusunuz, baxırsınız. Kim deyə bilər ki, bu, Anadolu türküdür, yaxud Azərbaycan türküdür? Fərqi yoxdur.
Yəni biz bir kökdənik. Ona görə də bizim xarici görünüşümüz də bir-birinə çox bənzəyir. Bizi bir-birimizdən
seçmək mümkün deyildir. Amma bizim dərdlərimiz də böyükdür.
Güman edirəm ki, siz Azərbaycanın torpaqları uğrunda aparılan müharibədə şəhid olanların və eyni
zamanda, 1990-cı ilin yanvar ayında kommunist hökumətinin, Moskva hökumətinin Azərbaycana qarşı etdiyi
təcavüz nəticəsində şəhid olmuş Azərbaycan övladlarının məzarlarını, qəbirlərini Şəhidlər xiyabanında
gördünüz. Ora bizim müqəddəs yerimizdir. Bizim bütün bayram günlərimizdə, kədərli günlərimizdə də, sevincli
günlərimizdə də hər bir Azərbaycan vətəndaşı oranı ziyarət etməyi özünə borc bilir. İndi bizim gənclərimiz ailə
quranda, yəni evlənəndə öncə gedib o Şəhidlər xiyabanında, orada ucaldılmış əbədi məşəl abidəsi qarşısında birbirinə sədaqət andı içirlər, sonra evlənirlər. Bu, təbiidir, çünki insanlar, yəni cəmiyyət, xalq, millət, dövlət gərək
heç vaxt öz qəhrəmanlarını, şəhidlərini unutmasın.
Mən yaxşı bilirəm ki, Türkiyədə şəhidlərə, onların xatirəsinə və Türkiyənin müdafiəsi yolunda, - harada
olur-olsun, yaxud sərhəd savaşı olsun, yaxud da içəridə, dağlarda PKK terroristləri ilə, başqaları ilə mübarizədə,
- fərqi yoxdur, qəhrəmanlıq göstərmiş insanlara nə qədər böyük hörmət, ehtiram vardır və şəhidlər, onların
məzarları, onların şəhidliyi nə qədər müqəddəsdir. Mən bunu Türkiyədə dəfələrlə öz gözlərimlə görmüşəm,
televiziya ilə seyr etmişəm. Eyni vəziyyət də buradadır. Yəni bu da bizim adət-ənənələrimizin, milli-mənəvi
dəyərlərimizin eyni olduğunu, bir-birinə bənzər olduğunu bir daha göstərir.
Mənim xatirimdədir, 1991-92-93-cü illərdə Naxçıvanda işləyirdim. Bilirsiniz ki, Naxçıvan Muxtar
Cümhuriyyətdir. Biz o vaxt Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında ilk dəfə bir körpü yaratdıq. Bilirsiniz ki, Araz
çayı Türkiyə-Azərbaycan sərhədini təşkil edir. Biz bir olmağımıza baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, vaxtilə bu
xəritələr elə qurulubdur ki, Azərbaycanla Türkiyənin cəmi 11 kilometrlik məsafədə sərhədi vardır. O da
Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsindədir. Ancaq bu sərhəddən Azərbaycan da, Türkiyə də heç vaxt istifadə edə
bilməmişdir. 1992-ci ildə Türkiyə hökuməti bizimlə birlikdə qısa bir müddətdə o körpünü inşa etdi və buna
insanlar "Həsrət körpüsü", "Ümid körpüsü" adı verdilər. Doğrudan da, indi oradan həm Türkiyənin şərq tərəfi -
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Ərzurumdur, Qarsdır, İqdırdır, Diyarbəkirdir - bunlar hamısı körpü vasitəsilə Naxçıvana gedib-gəlirlər.
Naxçıvandan da oraya təyyarə ilə gəlirlər. Eləcə də buradan. Demək, bu adlar düz verilmişdir: "Həsrət körpüsü"
- ona görə ki, bizim xalqlarımız 70 il bir-biri ilə görüşmək həsrətini çəkmişdir, "Ümid körpüsü" - ona görə ki,
bilirsiniz, Naxçıvan Azərbaycanın bir parçası olaraq muxtar cümhuriyyətdir.
Təəssüflər olsun ki, 1920-ci ildə Sovet hökuməti Ermənistan-Azərbaycan sərhədini elə bölübdür ki,
Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan ilə Azərbaycanın bu biri hissəsini birləşdirən Zəngəzur mahalını Ermənistana
veribdir. Ora da Azərbaycan torpağıdır, orada da azərbaycanlılar yaşayıblar, amma Ermənistana verilibdir. Ona
görə də Naxçıvan Azərbaycanın böyük torpağından aralı düşübdür.
Vaxtilə, sovet dövründə elə bir problem yox idi. Çünki onda bir dövlət idi. Ancaq sonra Ermənistanla
Azərbaycan arasında müharibə başladı və bu, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində başladı. Naxçıvan
Muxtar Cümhuriyyəti orada bir ada kimi qaldı. Ona görə də o körpünün açılması, yaranması Azərbaycan üçün,
onun bir parçası olan Naxçıvan üçün həm "Həsrət körpüsü" idi, - ona görə ki, o, 70 illik həsrətdən çıxdı, ikincisi
də "Ümid körpüsü" idi, - çünki ümid də orada idi. Başa düşürsünüz?
O vaxtlar Naxçıvanla Ermənistanın sərhədində də bəzən döyüşlər gedirdi. Yəni Ermənistan silahlı
qüvvələri çalışırdılar ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında apardıqları savaşla bərabər, orada da bir savaş etsinlər. Bir,
iki, üç dəfə belə savaşlar oldu. Bizim gənc övladlarımız vuruşdular, döyüşdülər, şəhid oldular. Amma bəziləri
də yaralandılar. Onda Azərbaycanın iqtisadi, siyasi durumu çox çətin idi. Bu, 1992-ci ildə idi. Şəhid olan şəhid
oldu, biz onları şəhid kimi torpağa verdik. Amma yaralananları, qaziləri - o vaxt Türkiyənin baş naziri işləyən,
mənim əziz dostum Süleyman Dəmirəl ilə biz telefonla danışdıq - onları oradan Ərzuruma apardılar. Onları
Ərzurum xəstəxanasında müalicə edirdilər. İndi bu, yadıma düşür.
Mən o vaxt iki aydan sonra Naxçıvandan Ankaraya getmişdim. Təbiidir ki, oraya İqdır, Ərzurum
vasitəsilə gedirdim. Geriyə dönəndə Ərzurumda xahiş etdim ki, - Ərzurum Universitetinin böyük xəstəxanası
var, - oradakı Azərbaycan övladlarını, qazilərini ziyarət edim. Oraya getdim, onları gördüm, danışdım, onların
müalicəsi haqqında yenə də bəzi tədbirlər görüldü və onlar sağaldılar, gəldilər.
İndi mən bunu niyə xatırlayıram? Çünki Ankarada da olanda mən Gülhanədə qaziləri gördüm. Yəni 1992ci ildə Naxçıvanın, Azərbaycanın qazilərini, yaralananlarını görmüşdüm. 1999-cu ildə Gülhanədə isə bunları
gördüm. İndi bunlar mənim beynimdə eyni bir mənzərə kimi görünür. Ona görə də mən deyirəm ki, Türkiyədə
olduğu kimi, bizdə də sizlərə böyük hörmət, ehtiram vardır.
Bilirəm ki, Türkiyədə də sizə çox qayğı göstərilir, dövlətin, hökumətin qayğısı altındasınız. Ən əsas da
odur ki, Türkiyənin çox güclü ordusu və çox da intizamlı ordusu vardır. Türk ordusu həmişə güclü olubdur.
İndi bizim bu son illərdəki dostluğumuz, əməkdaşlığımız Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra
olubdur. Bilirsiniz ki, 1918-ci ildə də Azərbaycan müstəqillik əldə etdi. Amma burada ermənilər yenə də
azərbaycanlılara qarşı böyük ədalətsizliklər, savaşlar edirdilər. Onda hələ Osmanlı ordusu idi. Osmanlı
ordusunun böyük bir hissəsi, böyük bir korpusu Nuru Paşanın rəhbərliyi altında buraya gəldi. Onlar burada Bakıda, Gəncədə ermənilərin törətdiyi qırğınların qarşısını aldılar, şəhid oldular. O vaxt orada şəhid olmuşdular.
O vaxt da onları indi bizim şəhidlərin məzarları olan yerdə dəfn etmişdilər.
Təəssüflər ki, sonralar - sovet hakimiyyəti dövründə bu, tamamilə unudulmuşdu və bizim xalqımız da heç
bilmirdi. Xalqımızın tarixində var ki, Türkiyənin Osmanlı ordusu gəlib Azərbaycanın erməni qırğınlarından
xilas olunmasına yardım edibdir. Amma adamlar şəhidlərin məzarlarının, qəbirlərinin harada olduğunu
bilmirdilər. Bunu biz aradıq, tapdıq. Sadiq Paşa ilə birlikdə Türkiyənin buradakı səfirliyi ilə birlikdə orada
böyük bir abidə yaratdıq. Siz oranı da ziyarət etdiniz. Bunlar hamısı millətimizin qəhrəmanlarına, millətimizin
şəhidlərinə göstərilən qayğımızdır, hörmətimizdir.
İndi XX əsr sona çatır. XX əsrin ilk dövründə də bizim xalqımız bir-birinə yardım edibdir. XX əsrin
sonunda da biz yenə bir-birimizə yardım edirik. Xüsusən Türkiyənin yardımı bizim üçün əhəmiyyətlidir.
Bunları deyərək bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, türk ordusu keçmişdə də çox güclü ordu olubdur. Amma
Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən yaradılmış cümhuriyyət və onun ordusu Türkiyəni bütün fəlakətlərdən xilas
edibdir.
Siz tarixi yaxşı bilirsiniz. Amma bunu mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, əgər o vaxt Türkiyədə böyük
Mustafa Kamal Atatürk kimi şəxsiyyət olmasaydı, bəlkə də Türkiyəni dağıtmaq istəyənlər buna nail ola
bilərdilər. Ancaq o vaxt Mustafa Kamal Atatürk və onun silahdaşları, onunla eyni fikirdə olan adamlar birlikdə
Türkiyəni xilas etdilər, Türkiyə Cümhuriyyəti yaratdılar. İndi 75 ildir ki, bu Türkiyə Cümhuriyyəti yaşayır və
bunun da əsasını təşkil edən Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən yaradılmış türk ordusudur. Biz buna həmişə keçmişdə də heyranlıqla baxmışıq, bu gün də o, çox güclü olubdur, çox mütəşəkkil ordudur və bu ordunun da
özünəməxsus ənənələri vardır. Ona görə türk ordusunda xidmət edən hər bir türk oğlu üçün bu, böyük şərəfdir.
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Amma bu orduda şəhid olmaq, yaxud bu orduda qəhrəmanlıq göstərib qazi olmaq ikiqat şərəfdir.
Mən sizi bir də ona görə sevirəm ki, siz bizim qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin ordusunun, Mustafa
Kamal Atatürkün yaratdığı ordunun əsgərlərisiniz. Türk əsgəri bizim gözümüzün önündə həmişə qəhrəmanlıq
nümunəsidir. Siz də qəhrəmanlardansınız. Ona görə də mən sizin Azərbaycana gəlməyinizi arzu etdim, siz də
gəldiniz. Amma mən çox dəvət etmişdim, az gəldiniz. Mən istəyirdim ki, hamısı gəlsin, Azərbaycanı görsünlər.
Güman edirəm ki, gördükləriniz sizin üçün yeni bir şeydir. Azərbaycanı heç vaxt görməmişdiniz Ümid
edirəm ki, siz burada olmağınızdan məmnunsunuz. Sizə bir daha hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
YEKUN NİTQİ
Mən bu görüşdən məmnun olduğumu bir daha bildirmək istəyirəm. Bilirəm ki, siz sabah Türkiyəyə
dönürsünüz. Türk əsgərinə məndən salamlar, hörmətlər, sayqılar çatdırmağınızı rica edirəm. Bu fürsətdən
istifadə edərək, bütün türk xalqına Azərbaycan xalqının sevgi və məhəbbətini bir daha bəyan edirəm. Bizim
dostluğumuz, qardaşlığımız əbədidir, sarsılmazdır. Bu ifadələri mən neçə illərdir işlədirəm, nə qədər ki, nəfəsim
gedib-gəlir, işlədəcəyəm. Bizim əbədiyyətə qədər davam edəcək bu dostluğumuz, qardaşlığımız həm
Türkiyənin, həm də Azərbaycanın inkişafını və bizim birliyimizi təmin edəcəkdir.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir və bundan sonra da öz müstəqilliyini əlindən verməyəcəkdir. Bizim əldə
etdiyimiz istiqlaliyyət tariximizin ən böyük qələbəsidir, ən böyük nailiyyətidir. Beləliklə, Azərbaycan bir
müstəqil dövlət kimi qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə dostluğu, qardaşlığı ən əziz nemət hesab edir. Bu, belə də
olacaq! Xalqımız da bu fikirdədir, dövlətimiz də bu fikirdədir, mən də bu fikirdəyəm. Xahiş edirəm, bu fikirləri
birincisi türk əsgərinə, ikincisi də bütün türk xalqına çatdırasınız. Sağ olun.
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ QEYRİ-FORMAL ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN YALTAYA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ
HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
18 avqust 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, məlumdur ki, MDB-nin Yalta zirvə görüşü qeyri-formal şəraitdə
keçəcəkdir. Ölkələri düşündürən bir çox məsələlərin həllində belə görüşlərin nə kimi əhəmiyyəti vardır?
C a v a b: Hər bir görüşün əhəmiyyəti var. Biz, dövlət başçıları son dəfə Moskvada görüşərkən Ukrayna
prezidenti Leonid Kuçma belə bir təklif irəli sürdü ki, Yaltada qeyri-formal bir görüş keçirək. Bu görüşün
əvvəlcədən heç bir gündəliyi yoxdur. O, dövlət başçılarının sadəcə, qeyri-formal şəraitdə görüşüb fikir
mübadiləsi aparması məqsədi daşıyır. Biz hamımız bu təklifi bəyəndik. Həmin görüş bu gün və sabah
keçiriləcəkdir. Biz hamımız Yaltada bir yerdə olacağıq.
Belə görüşlər dövlət başçılarının ikitərəfli görüşlər keçirməsinə də şərait yaradır. Ona görə də bunların
hamısı faydalıdır. Biz hamımız onu qəbul etmişik. Doğrudur, bəzi ölkələrin dövlət başçıları müəyyən üzürlü
səbəblərə görə Yaltaya gələ bilmirlər. Amma mən gedirəm.
S u a l: Cənab Prezident, Siz orada Robert Köçəryanla görüşəcəksinizmi və bu görüşdən nə
gözləyirsiniz?
C a v a b: Bəli, mən Robert Köçəryanla Yaltada görüşəcəyəm. Bunu hamı artıq çoxdan bilir. Bunu bütün
dünyada da bilirlər və çoxları bu görüşə böyük ümid bəsləyir. Bilirsiniz ki, biz ilk dəfə 1999-cu ilin aprelində
Vaşinqtonda bilavasitə təkbətək görüş keçirdik və ondan sonra bir sıra danışıqlar apardıq, müəyyən irəliləyiş
əmələ gəldi. Sonra isə Yerevanda olan terror hadisələri və Ermənistanın daxilində sabitliyin müəyyən qədər
pozulması bunlara mane oldu. İndi yəqin ki, biz yenidən fikir mübadiləsi aparacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Qarabağ məsələsinin öncül məsələ olduğu barədə Albert Qorun fikrini
necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mən necə qiymətləndirirəm? Əlbəttə, çox yüksək qiymətləndirirəm. Hazırda Amerika Birləşmiş
Ştatlarında prezidentliyə səsə qoyulan Albert Qor əgər belə bəyanat verirsə, deməli, o öz üzərinə öhdəlik
götürür. Bu yaxşıdır.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyəyə qaz ixracı məsələsi nə yerdədir?
C a v a b: Bu barədə danışıqlar gedir. Türkiyənin prezidenti Əhməd Necdət Sezər Azərbaycanda olarkən də
bu barədə danışıqlar apardıq. Bu işlər indi davam etdirilir, hər halda həyata keçiriləcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, parlament seçkilərinə hazırlığı necə qiymətləndirirsiniz? Müxalifət qüvvələri
seçki qanununda bəzi dəyişikliklər edilməsini istəyirlər.
C a v a b: Hesab edirəm ki, parlament seçkilərinə hazırlıq yaxşı gedir. Bu barədə mənim fikrim bundan
ibarətdir. Amma qaldı təzyiqlər göstərməyə, gərək heç kəs heç kəsə təzyiq etməsin. Nə dövlət vətəndaşlara, yaxud
ayrı-ayrı qruplara, siyasi təşkilatlara, partiyalara təzyiq etməsin, eyni zamanda, əksinə olaraq, ayrı-ayrı partiyalar,
yaxud təşkilatlar dövlətə – Azərbaycan dövlətinə – təzyiq etməyə cəhd göstərməsinlər. Çünki bu, normal hal
deyildir.
Azərbaycanda müstəqil dövlət yaranıb, qurulub, inkişaf edir. Demokratiya demək olar ki, bütün sahələrdə
inkişaf etdirilibdir, insanların hüquqları qorunur. Hər bir partiya sərbəst fəaliyyət göstərir. Yəqin ki, axşamlar
televiziyaya baxırsınız. Mənim o qədər də vaxtım olmur, amma hərdənbir baxıram. Müxalifət qüvvələri bir gün
bu partiyanın, o birisi gün digər partiyanın qərargahında yığışırlar. Bunlar nə deməkdir? Bunlar azadlıq,
demokratiya, sərbəstlik deməkdir. Belə bir şəraitdə dövlətə təzyiq göstərməyə çalışmaq ağılsız bir şeydir.
Bilirsiniz, lap o ağır illərdə – 1993, 1994, 1995-ci illərdə, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitlik tam
təmin edilməyəndə də həm xaricdən, həm də daxildən təzyiq göstərənlər olurdu. Mən hesab edirəm, müstəqil
dövlətimizin ən böyük nailiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət öz müstəqilliyini günü-gündən təsdiq etdi, nümayiş
etdirdi və həm xarici, həm də daxili bütün qüvvələrə öz müstəqilliyini sübut etdi. İndi yeddi ildən artıqdır ki,
Azərbaycanda normal ictimai-siyasi vəziyyət yaranıbdır, islahatlar həyata keçirilir, insanların yaşayışı
yaxşılaşır. Siz elə öz həyatınızdan götürün – beş il bundan öncə necə yaşayırdınız, indi necə yaşayırsınız. Mən
demirəm ki, indi hər şey yaxşıdır. Yox. Mən bunu heç vaxt deməmişəm və deməyəcəyəm. Hələ çoxlu
problemlərimiz, işlərimiz vardır. Hamı eyni səviyyədə yaşaya bilmir. Bundan sonra da hamı eyni səviyyədə
yaşaya bilməyəcək. Amma gərək ən kasıb təbəqə normal yaşamaq imkanı əldə etsin.
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Biz bunların hamısını həyata keçirdiyimiz, dövlətimizi qoruyub saxladığımız, bu dövləti yaşatdığımız halda
hələ ki dövlətə heç bir xeyir verməmiş, ancaq müxalifətçiliklə, hay-küylə məşğul olmuş hansısa qüvvələrin indi
Azərbaycan dövlətinə təzyiq göstərməsi ona bərabərdir ki, gedib başını qayaya vurasan.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya gəmilərinin Azərbaycan sərhədini keçməsinə siyasi don geydirirlər.
Bu məsələyə münasibətiniz necədir?
C a v a b: Orada elə bir problem yoxdur. Bizim sərhəd qoşunları bu işlə məşğul olurlar. Bizi narahat edən
bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, bəzi qüvvələr Azərbaycan ilə İran arasında münasibətlərin gərginləşməsi
üçün müəyyən təbliğat işi aparır. Sizin fikrinizcə, belə təbliğatın əsas məqsədi nədir?
C a v a b: Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycanda dövlət səviyyəsində antiiran təbliğatı aparılır. Biz bunu heç
vaxt aparmamışıq, aparmayacağıq. Dəfələrlə bəyan etmişəm, – Azərbaycanın prezidenti kimi, mənim siyasətim
və dövlətimizin siyasəti qonşu İran ilə bütün sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Məhz buna görə
mən söz vermişəm ki, sentyabr ayının sonunda İrana rəsmi səfər edəcəyəm. Ancaq müxalifət, müstəqil qəzetlər
sensasiya yaratmaqla məşğuldurlar. Mən onlara cavabdeh deyiləm.
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ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ROBERT KÖÇƏRYAN İLƏ GÖRÜŞ VƏ
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
Yalta,
Livadiya sarayı
18 avqust 2000-ci il
Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
məsələləri müzakirə edildi.
Dövlət başçıları tam sülh əldə olunana qədər tərəflərin atəşkəs rejiminə əməl edəcəklərini nəzərə
çarpdıraraq, münaqişənin nizama salınması üçün ikitərəfli görüşlərin, danışıqların əhəmiyyətini vurğuladılar
və bunları davam etdirmək niyyətində olduqlarını bildirdilər.
Prezidentlər Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün hər iki tərəfin konstruktiv mövqe
tutmasının və milli mənafelər naminə kompromislərə getməsinin lazım olduğunu vurğuladılar.
ATƏT-in və Minsk qrupu həmsədrlərinin Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu
ilə həll olunması sahəsində fəaliyyətini nəzərdən keçirən dövlət başçıları bu istiqamətdə səylərin daha da
sürətləndirilməsinin vacib olduğunu bildirdilər.
***
Saat yarımlıq görüş qurtardıqdan sonra Azərbaycan və Ermənistan Prezidentləri jurnalistlərin suallarını
cavablandırdılar.
S u a l: Bugünkü görüşün yekunları necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, biz mövzu üzrə çox səmərəli söhbət apardıq. Mən bu söhbəti,
görüşü iki prezident – Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında ötən ilin aprelində başlanmış dialoqun
davamı kimi qiymətləndirirəm. Sonrakı danışıqlar prosesində belə bir qarşılıqlı fikir var idi ki, biz bu məsələni
qarşılıqlı güzəştlər yolu ilə dincliklə həll edə bilərik. Dialoqumuzu, söhbətimizi də bax, bu məcrada davam
etdirdik. Bundan artıq nəsə demək bizim üçün çətindir. Biz Nyu-Yorkda görüşmək haqqında razılığa gəldik. Biz
tezliklə orada, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yubiley sessiyasında olacağıq və bu işi davam etdirəcəyik. O ki
qaldı mənə, mən məsələnin dincliklə, sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olaraq qalıram. Mən münaqişəyə son
qoyulması və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaradılması üçün qarşılıqlı kompromislərə tərəfdar olaraq
qalıram.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Əlavə edim ki, bu, dialoqumuzun davamıdır. Ən başlıcası isə, məndə də, hiss
edirəm, Azərbaycan prezidentində də səmimi və çox ciddi bir istək var ki, münaqişə aradan qaldırılsın. Sizə
deyim ki, razılığa gəlmək, əlbəttə, asan deyildir. Başa düşürük ki, münaqişəni qarşılıqlı güzəştlər əsasında həll
etmək lazımdır, çünki dünyada heç bir münaqişə başqa cür həll olunmayıbdır və zənn etmirəm ki, bu cür
nizamasalma prinsipcə mümkün olsun. Amma təkrar edirəm, vəzifə asan deyildir. Bəlkə də bu danışıqlarla öz
üzərimizə məsuliyyət götürməyib, əksinə, həmsədrlər tərəfindən, məsələn, hər hansı təkliflər verilməsi fikrini
irəli sürmək, onları qəbul edib-etməmək bizim üçün qat-qat asan olardı. Lakin, görünür, regiona çoxdan
səbirsizliklə gözlənilən sülh gətirə biləcək düzgün qərarı hər halda ilk növbədə biz özümüz tapmalıyıq. NyuYorkda görüşmək barədə razılaşmanı mən də təsdiqləyirəm və ümidvaram ki, oktyabrda sizinlə görüşərkən
konkret olaraq nə isə deyə biləcəyik.
S u a l: Ermənistan həmişə bəyan edir ki, başlıcası iqtisadi əməkdaşlıqdır, münaqişənin nizama
salınması isə ikinci dərəcəli məsələdir. Siz bu mövqeni nə ilə əsaslandırırsınız və onu düzgünmü hesab
edirsiniz?
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Mən deməmişəm ki, münaqişənin həlli ikinci dərəcəli məsələdir. Mən bunu
demişəm: Əminəm ki, qəti nizamasalmanın formulunu iqtisadi əməkdaşlıq vasitəsilə tapmaq asandır. Söhbət
bundan gedir. Axı biz bəzi detallar barədə mübahisə edirik və hər hansı formulları axtarıb tapmağa çalışırıq.
Lakin əgər adamlarımız ünsiyyətdə olsaydılar, biz vahid iqtisadi mənafelərlə bağlı olsaydıq, onda bir çox şəkkşübhələr, deyək ki, indiki kimi belə qorxulu görünməzdi. Əminəm ki, nəinki prezidentlər səviyyəsində, həm də
daha aşağı səviyyədə, biznesmenlər səviyyəsində normal əlaqələr elə bir mühit yaradar ki, bu, məsələnin həlli
ilə məşğul olan adamların qərarlar tapmasını asanlaşdırar. Zənnimcə, bu formul aydın və aşkardır. Mən
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Azərbaycanın və ya hər halda danışıqlar aparanların mövqeyini də başa düşürəm – görünür, belə bir narahatlıq
var ki, bu əməkdaşlıq indiki vəziyyəti dondura bilər. Mən qəti əminəm ki, dondurulmuş vəziyyət nə sizə
sərfəlidir, nə də bizə. Lakin təkrar edirəm, bütün istiqamətlərdə əməkdaşlıq sadəcə olaraq normal, əlverişli
mühit yaradar, bu məsələni həll etməyimizi asanlaşdırar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu, nəzəri cəhətdən belədir, amma praktiki cəhətdən real deyildir.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Burada fikirlərimiz uyğun gəlmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Robert Sedrakoviç həmişə belə deyir, praktiki cəhətdən isə bu, real deyildir. Ona
görə ki, belə bir münaqişə şəraitində, belə bir qarşıdurma şəraitində biz sülh qərarını tapmaqdansa, iqtisadi
cəhətdən əməkdaşlıq etsək, onda hər şey bir tərəfdə qalar və deyərik ki, gəlin, iqtisadi əməkdaşlığa başlayaq. Bu
məsələdə biz müxtəlif fikirlərdəyik. Bu da normal haldır. Hərənin öz rəyi var.
S u a l: Heydər Əliyeviç, Siz qeyri-formal görüşünüzün indki səviyyəsini və bir neçə prezidentin
buraya gəlməməsini necə qiymətləndirirsiniz? Bu, görüşünüzün səmərəliliyinə, qəbul edilən qərarların
səviyyəsinə təsir göstərməyəcəkmi? Siz indiki görüşdən nə gözləyirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz MDB-ni nəzərdə tutursunuz?
M ü x b i r: Bəli. Amma bir neçə prezident gəlmədi.
H e y d ə r Ə l i y e v: MDB-yə gəldikdə, indiki qeyri-formal görüşdür. Bu görüş burada hər hansı
gündəliyin müzakirə olunmasını, hansısa qərarların qəbul edilməsini nəzərdə tutmur.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Lakin onların gəlməməsinin obyektiv səbəbi var. Siz indi nələr baş verdiyini
bilirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir sözlə, qorxulu şey yoxdur.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ
GÖRÜŞ VƏ JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
Yalta,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
19 avqust 2000-ci il
Prezident Heydər Əliyev və prezident Eduard Şevardnadze səmimilik və dostluq şəraitində keçən, ənənəvi
xarakter almış görüşlərindən məmnun olduqlarını bildirdilər. Prezident Eduard Şevardnadze əziz dostu
prezident Heydər Əliyev ilə yenidən görüşməsindən son dərəcə razı qaldığını söylədi.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Yalta görüşündə müzakirə olunmuş
məsələləri nəzərdən keçirən prezidentlər MDB çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivlərindən söhbət açdılar.
Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri Cənubi Qafqazda və ümumən Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin
bərqərar olmasının xalqlarımızın rifah halının yüksəldilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu nəzərə
çarpdırdılar, regiondakı münaqişələrin – Ermənistan-Azərbaycan, gürcü-abxaz, gürcü-osetin münaqişələrinin
sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması məsələləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi apardılar.
Prezidentlər Xəzərin zəngin karbohidrogen yataqlarının işlənilməsi və enerji daşıyıcılarının dünya bazarına
nəqli, o cümlədən XX əsrin sonunun ən böyük və nadir regional layihələrindən olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft boru kəmərinin reallaşdırılması sahəsində həyata keçirilən konkret tədbirlərdən söhbət açdılar.
Dövlət başçıları həmin layihə ilə bağlı böyük çətinliklərin aradan qaldırılmasından, indi işlərin son
mərhələyə daxil olmasından məmnun qaldıqlarını bildirdilər və bu layihənin əməli surətdə həyata keçirilməsi
üçün görülən işləri müsbət dəyərləndirdilər.
Prezident Eduard Şevardnadze bu layihənin meydana gəlməsi və həyata keçirilməsi sahəsində Azərbaycan
prezidenti Heydər Əliyevin həlledici rolu olduğunu bir daha xüsusi vurğulayaraq, Azərbaycan prezidentinə
gürcü xalqının hədsiz minnətdarlığını bildirdi.
Prezidentlər ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi
məsələləri barədə söhbət açdılar, tərəfləri maraqlandıran bir sıra digər problemlər haqqında da fikir
mübadiləsi apardılar.
***
Görüş başa çatdıqdan sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarını cavablandırdılar.
S u a l: Siz dünən aparılmış danışıqlar baxımından qeyri-formal görüşünüzü necə səciyyələndirirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, dünənki qeyri-formal görüş çox faydalı oldu. Bunun xüsusiyyəti ondadır
ki, ümumiyyətlə, nə gündəlik vardı, nə də qabaqcadan hazırlanmış məsələlər. Biz sadəcə olaraq görüşdük,
danışdıq. Prinsipcə, dünən biz hamımız dağılışarkən belə bir yekdil fikrdə idik ki, görüşlər faydalı oldu. Ona
görə ki, rəsmi görüşlər həmişə qabaqcadan hazırlanmış müəyyən bir reqlament qoyur və sair. Belə qeyri-formal
görüş isə daha sərbəst fikir mübadiləsi aparmağa, öz fikirlərini daha sərbəst ifadə etməyə imkan verir.
Zənnimcə, həmin nöqteyi-nəzərdən bu, faydalıdır. Dünən biz hamımız həm də ona tərəfdar olduğumuzu
bildirdik ki, görünür, bu cür görüşləri vaxtaşırı keçirməliyik.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mən də bu fikirdəyəm. Mən də belə düşünürəm. Yeganə olaraq əlavə edim
ki, gördüyünüz kimi, bu gün prezidentlər səviyyəsində, ikitərəfli əsasda daimi görüşlər keçirilir və mənim
Heydər Əliyeviçlə də, başqa prezidentlərlə də görüşlərim oldu. Dünənki tədbir bir daha ünsiyyətdə olmağa, bizi
düşündürən və prezidentlər tərəfindən qərarlar qəbul olunmasını tələb edən bütün problemləri müzakirə etməyə
imkan verdi.
J u r n a l i s t: Dünənki bəyanat paylanıb, siz orada razılaşdırılmış mövqedən çıxış etmisiniz. Siz NyuYorka, BMT tərəfindən təşkil olunan minilliyin zirvə görüşünə gedirsiniz, bəyan etmisiniz ki, beynəlxalq
təşkilat kimi MDB adından vahid mövqedən çıxış edəcəksiniz.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Hesab edirəm ki, ayrı-ayrı ölkələr də, regional təşkilatlar da Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının 50 illiyinin keçirilməsini alqışlayırlar. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatını dəstəkləyən
tamamilə zərərsiz bir bəyanatdır. Heydər Əliyeviç də belə hesab edir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bu bəyanatı daha düzgün başa düşməlisiniz. Bilirsinizmi, hər bir dövlət üçün
başlıcası özünün siyasətini, öz suverenliyini və Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvlük hüququnu qoruyub
saxlamaqdır. Bu baxımdan biz tamamilə müstəqilik, tamamilə sərbəstik. O ki qaldı bu bəyanata, orada başlıca məna
ondan ibarətdir ki, bəli biz, Baş Məclisin üçüncü minilliyin əvvəlində çağrılan bu sessiyasını çox mühüm hesab
edirik. Qloballaşma məsələləri də olacaq və sair. Yəni bizlərdən hər biri Nyu-Yorkda öz fikrini söyləyə bilər, bəyanatda da elə bunlar ifadə edilmişdir. Suveren dövlətlər olaraq bizi orada narahat edən xüsusi elə bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab prezidentlər, dünən Siz prezident Putinlə görüşdünüz. Hansı məsələləri müzakirə etdiniz?
İkinci sual. Rusiya tərəfindən yenə də bəyan olunur ki, çeçen yaraqlıları Gürcüstan və Azərbaycan
ərazisindən öz döyüş əməliyyatlarını hazırlayırlar, daha doğrusu, orada məşğul olurlar. Siz belə bəyanatı
necə şərh edərdiniz və əgər ümumiyyətlə həmin mövzuda danışmısınızsa Putin bu barədə nə dedi?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Məsələn, mən onunla bu barədə danışmadım, bu məsələni qaldırmadım.
Bu mənim onunla üçüncü görüşümdür. Lakin əvvəlki görüşlərdə bu barədə söhbət getmişdir. Hesab edirəm ki,
bu, Gürcüstan və Azərbaycan üçün tamamilə əsassız ittihamdır, xüsusən də indi belə bəyanat üçün heç bir əsas
yoxdur. Dünənki söhbətdə isə bu məsələyə o da toxunmadı və mən də, necə deyərlər, lazım bilmədim.
J u r n a l i s t: Halbuki onun mətbuat katibi bu barədə danışmışdır.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mən mətbuat katibimə tapşıracağam ki, bu suallara cavab versin.
S u a l: Elə isə Siz Putinlə nə barədə danışdınız? Hər halda Rusiya bizim əsas şimal qonşumuzdur və
maraqlıdır, siz onunla nə haqda, hansı mövzularda danışdınız, nəyi müzakirə etdiniz?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Yəqin ki, Heydər Əliyeviç bu barədə əlavə olaraq danışacaqdır. Biz başlıca
olaraq ikitərəfli münasibətlərimizi müzakirə etdik. Bilirsiniz ki, indi biz mürəkkəb bir zəmanəni yaşayırıq.
Çünki Gürcüstandan Rusiya silahlı qüvvələrinin çıxarılması prosesi gedir. Bunun necə çətin proses olduğunu
bilirsiniz. Deməliyəm ki, proses normal gedir. Prezident Putinin özü bu prosesdən razıdır. Mən də çox məmnun
olduğumu bildirmişəm. Mən ona dedim ki, biz bu prosesi başa çatdırdıqdan sonra iki ölkələrimiz arasında
münasibətlər daha sistemli, daha dinamik şəkildə, dövlətlər arasında etimad əsasında inkişaf edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İkitərəfli münasibətlər haqqında bizim də söhbətimiz oldu. Ancaq söhbətimizin əksər
hissəsi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasına aid idi, belə ki, Rusiya ABŞ və Fransa ilə
birlikdə Minsk qrupunun həmsədridir.
Biz ən çox bu barədə və əlbəttə, dövlətlərarası münasibətlər haqqında danışdıq. Mən prezident Putini
Azərbaycana dəvət etdim. O, bu səfəri cari ildə həyata keçirməyi vəd etdi.
S u a l: Cənab Prezident, Bakı–Ceyhan layihəsi üzərində iş necə gedir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakı–Ceyhan layihəsi üzərində iş, əslinə qalsa, başa çatmışdır. İndi söhbət onu
gerçəkləşdirməkdən gedir. Biz ötən beş ildə olduqca böyük çətinlikləri aradan qaldıraraq, nə lazımdırsa etmişik:
dünya miqyasında çox böyük olan belə bir müqavilənin imzalanması, – xatirinizdədir, bu, keçən ilin noyabrında
İstanbulda olmuşdur, – bu sənədin, bu müqavilənin Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan parlamentləri tərəfindən
ratifikasiya edilməsi. İndi konkret əməli işdən söhbət gedir. Bu işi vaxtilə konsorsium əmələ gətirmiş 11 neft
şirkətini özündə birləşdirən Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti görürlər. Hesab edirəm ki, işlər normal gedir. Şübhəsiz, çətinliklər də var.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Əlavə edim ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin baş tutmasında Heydər
Əliyeviç Əliyev həlledici rol oynamışdır. Odur ki, gürcü xalqı bu işə töhfəsinə görə ona hədsiz minnətdardır.
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YALTA ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
19 avqust 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Səfər yaxşı keçdi, çox lazımlı səfər idi. Mən görüşlərimizdən çox məmnunam.
Ölkə daxilində olan vəziyyətə görə bir neçə dövlət başçısı, məsələn, İslam Kərimov, Əsgər Akayev oraya
gələ bilməmişdilər. Saparmurad Niyazov da gəlməmişdi. Ancaq qalan dövlət başçılarının hamısı vardı.
Yaxşı fikir mübadiləsi apardıq. Bu görüş qeyri-formal bir görüş idi. Yəni orada gündəlik yox idi, hansısa bir
məsələ müzakirəyə çıxarılmamışdı. Sadəcə, biz MDB problemləri ilə əlaqədar fikir mübadiləsi apardıq. Mən
bundan çox məmnunam.
Eyni zamanda, ikitərəfli görüşlərimiz oldu – Rusiya prezidenti Putin ilə, Ukrayna prezidenti Kuçma ilə,
Ermənistan prezidenti Köçəryan ilə, Gürcüstan prezidenti Şevardnadze ilə. Bunlar xüsusi görüşlər idi, biz xeyli
vaxt sərf edib danışdıq.
Ümumiyyətlə isə hamımız bir yerdə idik, görüşürdük, danışırdıq.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşünüz zamanı hansısa yeni
təklif səsləndimi? Çünki ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ tərəfdən həmsədri Keri Kavano bildirib ki,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair yeni təklif yalnız iki prezidentin görüşündə ola bilər.
C a v a b: Bilirsiniz, mən həmişə sizə demişəm – mən bizim bu görüşlər haqqında vaxtından əvvəl heç bir
məlumat vermirəm. Biz ikimiz də eyni fikirdə olduq ki, prezidentlərin dialoqu davam etməlidir. Biz – prezident
Köçəryan da, mən də bunu orada mətbuata bəyan etdik. Dialoq davam etməlidir, məsələnin sülh yolu ilə həllinə
nail olmalıyıq və bunlardan ötrü qarşılıqlı kompromislərə getməliyik.
S u a l: Cənab Prezident, yəqin eşitmisiniz, dünən Naxçıvandan Bakıya uçan təyyarəni terrorçu ələ
keçirmək istəyirdi, lakin o, tərksilah olundu. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Mən terrorçunun
müsavatçı olmasını nəzərdə tuturam.
C a v a b: Mən bunu eşitmişəm. Hadisə baş verən kimi məlumat almışam, daim telefon əlaqəsində olmuşam.
Ancaq mən bunu heç nə cür qiymətləndirə bilmərəm, bunu yəqin ki, istintaq müəyyən edəcəkdir. Siz deyirsiniz
ki, o, müsavatçıdır, yəqin, onu müsavatçı kimi qiymətləndirirsiniz. Sağ olun.
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"BAKI-CEYHAN NEFT ODİSSEYASI-2000" LAYİHƏSİ ÜZRƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN
MOTOYÜRÜŞÜN İŞTİRAKÇILARINI QƏBUL EDƏRKƏN ÇIXIŞI
22 avqust 2000-ci il
Mən sizi bir də salamlayıram. Hamınıza təşəkkür edirəm ki, gözəl bir təşəbbüslə çıxış edirsiniz.
Biz beş ildən çoxdur, altı ildir Xəzər dənizində, Azərbaycan sektorunda hasil olunan neftin dünya
bazarlarına çıxarılması üçün Bakı-Ceyhan neft borusunun yaranmasına çalışmışıq və artıq buna da nail
olmuşuq. Mən bunu tarixi hadisə hesab edirəm. Bizimlə bərabər bunun əsasını qoyanlardan biri, Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin birinci prezidenti cənab Terri Adams da buradadır.
Mən təsəvvür edə bilməzdim ki, siz belə bir təşəbbüs irəli sürəcəksiniz. Görünür ki, bu bizim dostumuz
Tomas Qoltsun təşəbbüsüdür. Çünki o, adətən macəraçıdır, macəralar axtarmaqla məşğuldur. Mən Tomas
Qoltsu 1991-ci, ya 1992-ci ildən tanıyıram. O vaxt mən hələ Azərbaycanın Prezidenti deyildim, sürgündə idim.
Mən blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanda idim. O, oraya gəlib mənimlə ilk görüşən şəxslərdən biridir. Ona
görə də mən o vaxt da hiss etdim ki, o, macəraçıdır. İndi fikirləşib ki, hansı bir macəra tapım və çox ağıllı bir
macəra tapıbdır.
Bir var ki, macəraçılar gedib dağa çıxırlar, meşədə ilan tuturlar, yaxud da heyvanlarla vuruşurlar. Amma
bu təşəbbüs, bu macəra həm iqtisadiyyatla, həm siyasətlə əlaqədar bir hadisədir. Ona görə mən bütün
təşəbbüskarlara təşəkkür edirəm.
Burada siz özünüz üçün, təbiidir ki, işlər görəcəksiniz. Hesab edirəm ki, bundan xüsusi zövq alacaqsınız.
Amma eyni zamanda çox böyük beynəlxalq xarakter daşıyan bir iş görəcəksiniz, məşhurlaşacaqsınız.
Məsələn, Everest dağına çıxanlar da məşhurlaşırlar. Amma siz onlardan da məşhur olacaqsınız. Çünki
Everest dağına çıxmaq sadəcə, – alpinizmi bilmək lazımdır, – çıxıb orada öz bayrağını taxmaqdır. Amma siz
buradan – Xəzər dənizinin sahilindən Aralıq dənizinin sahilinə gedəcəksiniz. Dağa da çıxacaqsınız, çay da
keçəcəksiniz, cürbəcür yerlər də görəcəksiniz. Bəlkə sizin qarşınıza ayıdan, canavardan çıxdı, onları da
vurarsınız.
Mən Azərbaycanın ərazisində, Gürcüstan sərhədinə çatana qədər müşayiətçi vermişəm ki, sizi mühafizə
etsinlər. Mən daxili işlər nazirinə əmr vermişəm, onun yol xidməti avtomobilləri sizi Gürcüstan sərhədinə qədər
müşayiət edəcəklər. Amma indi istərdim sizin fikirlərinizi bilim. Bu, mənim eşitdiklərimdir. Amma siz bu işin
əsas mənasını bilirsiniz. Buyurun.
Hörmətli dostlar!
Verdiyiniz məlumatlar və burada ifadə olunan fikirlər Sizin təşəbbüsünüzün nə qədər vacib, əhəmiyyətli
olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Mən sözümə onunla başladım ki, Siz macəra axtaranlarsınız. Bu barədə fikrimi onunla yekunlaşdırmaq
istəyirəm ki, Siz həm də böyük siyasətçisiniz. Çünki Sizin bu təşəbbüsünüzün böyük beynəlxalq, siyasi
əhəmiyyəti vardır.
Mən sözümə başlayanda Sizə dedim ki, biz 1994-cü ildən bəri Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin
yaranması üçün çalışmışıq. Müqavilələr imzalanıbdır. Keçən ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in zirvə
görüşündə dörd ölkənin – Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın prezidentləri bu layihə barədə
müqaviləni imzaladılar. Bu müqaviləni daha yüksəklərə qaldıran o oldu ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Prezidenti cənab Bill Klinton da onu imzaladı.
Biz o zamandan bu müqavilənin, Bakı-Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi ilə məşğuluq. Bunun üçün
gərək həmin müqavilə parlamentlərdə təsdiq olmalıydı. Azərbaycan parlamenti, Gürcüstan parlamenti və
Türkiyə parlamenti bu müqaviləni təsdiq etdilər. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə birlikdə bunun kommersiya məsələlərini həll edirlər və inşaata başlamaq üçün lazımi tədbirlər
görürlər.
Ancaq biz bu işə başlayandan indiyə qədər bu böyük layihənin əleyhinə çıxanlar da, onun istənilən
səviyyədə xeyir verməyəcəyini bəyan edənlər, bunun fantaziya olduğunu deyənlər də olubdur. İndi də, artıq hər
şey arxada qaldığı zaman yenə də bu işə maneçilik törədənlər az deyil. Bakı-Ceyhan barədə bu müqavilə bizdə,
başqa ölkələrdə, bizimlə müştərək iş görən neft şirkətlərində böyük həvəs doğurubsa və onun böyük gələcəyi
vardırsa, amma bilirsiniz ki, dünyada bir ölkənin başqa bir ölkəyə qarşı qısqanclığı da mövcuddur. Ona görə də
ayrı-ayrı ölkələrdə, dairələrdə bu layihəni istəməyənlər, bəzən də onun əleyhinə çıxış edənlər vardır.
Hesab edirəm ki, sizin Bakı-Ceyhan marafonunuz, səyahətiniz bizə çox böyük dayaq, lazım olacaq və bu
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böyük layihəni dünyada daha da geniş təbliğ edəcəkdir. Bu layihəni istəməyənlərə də, yaxud onun əleyhinə
çıxanlara da cavab verəcəksiniz ki, o, nə qədər əhəmiyyətli layihə, marşrutdur ki, sizin kimi dəyərli insanlar bu
yolla gedir, Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin dünyaya nümayiş etdirilməsi üçün öz xidmətlərinizi
göstərirsiniz.
Mən bütün bunlara görə sizin bu təşəbbüsünüzü yüksək qiymətləndirirəm, bu qəhrəmanlıq hərəkətinizə
görə təşəkkür edirəm. Çünki bu cür işə hər adam dözə bilməz ki, motosikletlə 2 min kilometr yol getsin. Mənim
dostum Terri Adams vaxtilə buradan Batumiyə gedibdir. O, hər halda bu yolu minik maşınında, ya
"Mersedes"də, yaxud başqa avtomobildə gedibdir. İndi mən ona desəm ki, gəl sən bu yolu motosikletlə get,
onda düşünəcəkdir. Amma bu işdə onun rolu çox böyükdür. Ona görə də mən cənab Terri Adamsın burada
olmağından çox məmnunam.
1994-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanın keçdiyi yol haqqında hörmətli Terri Adamsın dediyi sözlərə
görə təşəkkür edirəm.
Hörmətli Tomas Qoltsun yazdığı gözəl kitablara, xüsusən onun gündəliyinə görə çox təşəkkür edirəm.
Təbiidir ki, həmin kitablar hörmətli Tomas Qoltsu istedadlı yazıçı, jurnalist kimi bir daha nümayiş etdirir.
Amma eyni zamanda o, Azərbaycanın o ağır dövrünün tarixini kənar şəxs kimi obyektiv əks etdirir. Həmin
kitablar Azərbaycan dilinə tərcümə olunmayıbdır. Mən göstəriş verəcəyəm ki, onları Azərbaycan dilinə tərcümə
etsinlər və nəşr etsinlər.
Mən sizin hamınıza yaxşı yol, sağlamlıq, uğurlar arzulayıram. Heç şübhə etmirəm ki, siz bu yolu
məharətlə, uğurla keçəcəksiniz. Həm hazırladığınız film, həm də sizin hər birinizin xatirələri bizim üçün çox
dəyərli sənədlər olacaqdır.
Bilirəm ki, siz bir barrel nefti özünüzlə götürəcəksiniz. Mən bir barrel yox, balaca bir çəlləklə sizə neft
verirəm. Bunu sizə hədiyyə edirəm. Əgər istəsəniz, bunu mənim hədiyyəm kimi Ceyhana qədər apararsınız.
Yaxşı, çox sağ olun. Hamınıza yaxşı yol arzulayıram. Mən bir daha görüşmək arzusu ilə sizdən ayrılıram.
Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KEÇMİŞ PREZİDENTİ, AZƏRBAYCAN XALQ
CƏBHƏSİ PARTİYASININ SƏDRİ ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏYİN VƏFATI İLƏ ƏLAQƏDAR
OLARAQ MÜRACİƏTİ
22 avqust 2000-ci il
Hörmətli həmvətənlər!
Böyük kədər hissi ilə bildirirəm ki, bu gün uzun sürən xəstəlikdən sonra Ankarada Türkiyənin Hərbi Tibb
Akademiyasının "Gülhanə" xəstəxanasında Azərbaycanın keçmiş prezidenti, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri
Əbülfəz Elçibəy vəfat etmişdir.
Bu xəbəri alan kimi mən Türkiyə Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə bir neçə dəfə telefon əlaqəsi saxladım.
Türkiyənin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər ilə bir neçə dəfə – elə 10 dəqiqə öncə də onunla
danışırdım, – Türkiyənin Baş naziri hörmətli Bülənd Ecevit ilə danışdım və danışıqlarımızda Əbülfəz Elçibəyin
cənazəsini Azərbaycana gətirmək məsələlərini müzakirə edirdik.
Mən təklif etdim ki, onun cənazəsinin Azərbaycana gətirilməsi üçün təcili xüsusi təyyarə göndərim. Ancaq
onlar mənə dedilər ki, Türkiyə tərəfi bunu özü təmin edə bilər və orada bütün lazımi tədbirləri görüb,
Türkiyənin təyyarəsi ilə cənazəni bu gün Bakıya göndərəcəklər.
Mən Əbülfəz Elçibəyin Fəxri xiyabanda dəfn olunması haqqında və dəfn ilə əlaqədar bütün xərcləri
Azərbaycan hökumətinin öz üzərinə götürməsi haqqında sərəncam vermişəm.
Əbülfəz Elçibəyin ailəsinə, qohum-əqrəbasına, yaxınlarına və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına dərin
hüznlə başsağlığı verirəm.
Allah rəhmət etsin!
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TÜRKİYƏNİN DÖVLƏT NAZİRİ ABDULHALUK MEHMET ÇAYIN BAŞÇILIQ ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
23 avqust 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Adətən bizim görüşlərimiz işlər üçün olur, sevincli hadisələr üçün olur. Bugünkü görüşümüz isə kədərli bir
hadisə ilə bağlıdır. Azərbaycanın keçmiş cümhur başkanı Əbülfəz Elçibəy dünən Ankarada vəfat etdi. Bu, sizi də
kədərləndiribdir, bizi də kədərləndiribdir. Əbülfəz Elçibəyin sağalmasını təmin etmək üçün Türkiyədə uzun müddət
çox sayğılar, diqqət, qayğı göstərilmişdir. Məlumdur ki, onun müalicəsi çox yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir.
Müalicəsi ilk vaxtlarda dövlət xəstəxanasında, sonra isə Türkiyənin ən yüksək tibb mərkəzi olan Türkiyə Hərbi Tibb
Akademiyasının Gülhanə xəstəxanasında aparılmışdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, həm həkimlərin, həm sizin, həm də
bizim bu barədə cəhdlərimiz öz nəticəsini vermədi və Əbülfəz Elçibəy vəfat etdi.
İnsan həyatı belədir ki, bəzən bütün dünya da yığışsın, hansısa bir xəstəliyin qarşısını ala bilmir. Amma iş
orasındadır ki, xəstəliyin qarşısını almaq üçün nə qədər mübarizə aparılıbdır, nə qədər işlər görülübdür. Biz
özümüzə onunla təskinlik verə bilərik ki, sizin tərəfinizdən, Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə hökuməti tərəfindən
Əbülfəz Elçibəyin xəstəlikdən xilas olması üçün, onun sağalması üçün əlinizdən gələni etmisiniz.
Mən də bir dəfə xəstə oldum, Türkiyəyə gəldim. Müalicə etdilər, qayıtdım gəldim. Bu, hər bir insan üçün ola
bilər, hər bir insanın başına gələ bilər. Ancaq, yenə də deyirəm, siz, Türkiyə Cümhuriyyəti hökuməti və
Türkiyənin doktorları, həkimləri əlindən gələni ediblər, lakin istənilən nəticə alınmayıbdır, onun xilas etmək
mümkün olmayıbdır.
Dünən mən bu xəbəri eşidən kimi, səhərdən dərhal həm Azərbaycanda lazımi tədbirlər görülməsi ilə məşğul
oldum, həm də ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, cümhur başkanı hörmətli Əhməd Necdət Sezər ilə
telefon əlaqəsinə girdim. Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri hörmətli Bülənd Ecevit ilə bir neçə dəfə telefonla
danışdım.
Mənim dərhal belə bir fikrim var idi. Mən burada xüsusi təyyarə hazırlamışdım ki, təcili onu göndərək.
Ancaq hörmətli Baş nazir Bülənd Ecevit mənə dedi ki, Siz bundan narahat olmayın, hər bir məsələni burada
lazımi səviyyədə təşkil edəcəyik, onun cənazəsinin öz vətəninə gətirilməsini təmin eləcəyik. Onv görə də dünən
biz bu məsələni izləmişik, bununla məşğul olmuşuq və təşəkkür edirəm ki, siz də onun cənazəsi ilə bərabər
Azərbaycana gəlmisiniz.
Mən dünən dərhal bu işlə məşğul olarkən, – hər ölkənin öz qanun-qaydaları var, – bizim adət-ənənəmiz,
qanun-qaydamız belədir ki, yüksək səviyyəli, yəni dəyərli insanlar, böyük dövlət, siyasət adamları vəfat edəndə
onların haqqında xüsusi qərar qəbul olunur, onların dəfn edilməsi yeri müəyyən olunur, xüsusi komissiya
yaradılır. Bunlara görə də mən dərhal bizim Təhlükəsizlik Şurasını, yəni Güvənlik Şurasını topladım, öz
fikirlərimi bəyan etdim. Azərbaycanın sabiq prezidenti kimi, Əbülfəz Elçibəyin təbiidir ki, yüksək səviyyədə
dəfn mərasimi keçirilməlidir. Bizim də ən yüksək səviyyəmiz odur ki, Azərbaycanda hələ 70-80 il bündan öncə
xüsusi qəbiristanlıq var, ona Fəxri xiyaban deyirlər, orada Azərbaycanın ən görkəmli adamları dəfn olunur.
Qərar verdim ki, dəfn orada keçirilsin.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası bizim ən mötəbər elm mərkəzimizdir. Oranın böyük salonu vardır və
Azərbaycanın görkəmli alimləri, akademikləri, professorları, yəni ancaq ən görkəmliləri ilə adətən o salonda
vidalaşma mərasimi keçirilir. Bunun haqqında da əmr verdim. Qərar verdim ki, dəfnin bütün xərcləri
Azərbaycan hökumətinin üzərinə götürülsün.
Dəfni təşkil etmək üçün xüsusi komissiya yaratdıq. Komissiyanın tərkibi sizə məlumdur. Onun sədri, yəni
başkanı bizim Milli Məclisin sədridir. Orada xarici işlər naziri də, Bakı şəhərinin valisi də və başqa yüksək
vəzifəli şəxslər də vardır. Eyni zamanda, Xalq Cəbhəsindən Əbülfəz Elçibəyin silahdaşları, onun müavinləri də
bu komissiyanın tərkibindədir.
Bunları etməzdən əvvəl və bunu edərkən mən televiziya ilə bütün Azərbaycana – burada Türkiyənin də
televiziya kanalları var idi, – bəyan etdim. Həm onun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verdim, həm də qəbul
etdiyim qərarların hamısını elan etdim. Onları da biz həyata keçiririk.
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Dünən siz onun cənazəsini gətirəndə, bizim yaratdığımız komissiya üzvlərinin hamısı orada sizi qarşılayırdı
– Məclisin sədri və başqaları. Ondan sonra mərhumun evinə gediblər. Bu gün səhərdən də onun evindədirlər.
Yəni Əbülfəz Elçibəy keçmiş cümhur başkanı kimi yüksək dövlət səviyyəsində dəfn edilir.
Mən Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə hökumətinə, Türkiyə dövlətinə, xüsusən Türkiyənin prezidenti
hörmətli Əhməd Necdət Sezərə, Türkiyənin Baş naziri hörmətli Bülənd Ecevitə, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
Baş Qərargah rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıkoğluna və sizlərə, dövlət nazirlərinə, nazirlərə, millət vəkillərinə –
hamınıza bu kədərli hadisə münasibətilə, Əbülfəz Elçibəyin həm müalicə olunması, həm də o vəfat edəndən
sonra cənazəsinin lazımi səviyyədə Azərbaycana göndərilməsi ilə əlaqədar gördüyünüz işlərə görə bir daha
təşəkkür edirəm.
Eyni zamanda mən bunu təbii hesab edirəm. Çünki Türkiyə – Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı məhz elə
səviyyədədir ki, bunu başqa cür təsəvvür etmək mümkün deyildir. Ancaq hər halda hər bir hadisə özünün
qiymətini almalıdır. Ona görə də mən təşəkkürlərimi bildirirəm.
Əbülfəz Elçibəy bu gün yüksək səviyyədə Fəxri xiyabanda dəfn olunacaqdır. Mən xalqımıza da başsağlığı
verirəm, sizə də başsağlığı verirəm. Əbülfəz Elçibəyin ailəsinə, yaxınlarına, əqrəbalarına başsağlığı verirəm.
Başınız sağ olsun!
A b d u l h a l u k M e h m e t Ç a y: Hörmətli cümhur başkanım!
Rəhmətlik Əbülfəz Elçibəyin vəfatı ilə əlaqədar Bakıda olduğumuz bu müddətdə bizi qəbul etdiyiniz üçün
zati-alinizə təşəkkür etməyi özümüzə bir borc bilirik.
1918-ci ildəki milli demokratik Azərbaycan cümhuriyyətini yaşadanlardan biri kimi, rəhmətlik Elçibəy
1990-cı illərdə ilk demokratik yol ilə cümhur başkanlığına gələn və Azərbaycanda Sizin davam etdirdiyiniz
demokratiyanın inkişafına dəstək verən önəmli liderlərdən biri idi. O, bütün türk dünyasında sevilən, qəlbi
türklük üçün döyünən və Türkiyə sevgisini, Atatürk sevgisini yaşadığını bizim yaxından gördüyümüz bir insan
idi. Onun vəfat etməsinə görə azərbaycanlı qardaşlarımız qədər, sizlər qədər bizlər də üzgünük.
Hörmətli cümhur başkanımızın dediyi kimi, türk millətinin, azərbaycanlı qardaşlarımızın başı sağ olsun!
Rəhmətliyə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirik.
Bu vəsilə ilə, hörmətli cümhur başkanımın qeyd etdiyi kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq və
qardaşlıq heç bir gücün yıxa bilməyəcəyi dərəcədə qüvvətlidir. Bunun təməlləri çox dərinliyə enmişdir.
Hörmətli liderlərimizin hər zaman bildirdikləri kimi, biz eyni kökdən gələn bir millətik, amma iki ayrı
dövlətik. Dövlət olaraq bir-birimizin daxili işlərinə qarışmamağa və qardaşlıq içərisində siyasi
münasibətlərimizi inkişaf etdirməyə çalışırıq və bizim yaxşı əlaqələrimiz vardır.
Türkiyə üçün Azərbaycan Qafqazda güvənilən bir dost, müttəfiq və Qafqazda sülhün təminatçısıdır.
Həmçinin Bakı–Ceyhan boru xəttini yalnız Azərbaycanın deyil, Orta Asiya türk cümhuriyyətlərinin də
inkişafına təminat yarada bilən bir boru xətti kimi qəbul edirik. Bu xəttin Türkiyə üçün çox böyük mənfəəti
olmayacaqdır. Düzdür, bir çox ehtiyaclarımızı ödəyəcəkdir. Amma biz Kərkük–Yumurtalıq boru xəttindən də
istifadə etməliyik. Belə bir xətdən istifadə etmək mümkündür. Ancaq Türkiyənin əsas önəm verdiyi Bakı–Ceyhan xətti Gürcüstanın, Azərbaycanın və Orta Asiya türk cümhuriyyətlərinin inkişafının təminatçısı ola bilən və
Qərblə inteqrasiya edə biləcək çox önəmli strateji bir layihədir.
Hörmətli cümhur başkanlarımızın, liderlərimizin xidmətləri ilə bu xəttin sürətlə həyata keçirildiyini
bildirmək istəyirəm.
Qarabağ məsələsində Türkiyənin baxışı fərqli deyildir. Tarixçi olduğum üçün söyləyirəm, – Qarabağda
ermənilərin heç bir haqqı yoxdur. Çünki ermənilər oranın qonağıdır, oraya sonradan gəlmişlər. 1828-ci ildə
Türkmənçay müqaviləsi ilə İrandan, 1829-cu ildə Ədirnə müqaviləsi ilə Türkiyədən süni olaraq gətirilən
ermənilərin hesabına ermənilər orada məskunlaşıblar. Qarabağ bir türk yurdudur. Qarabağla bağlı Azərbaycan
türkünün istəyi xaricində olan hər hansı bir çözümü Türkiyənin qəbul etməsi heç cür məmkün deyildir. Bunu biz
Türkiyə olaraq, zati-alinizə təkrar söyləməkdən məmnunluq duyuruq.
Hörmətli cümhur başkanım!
Bu vəsilə ilə, bir il yarımdır qurulmuş 57-ci hökumətin türk cümhuriyyətləri ilə bağlı işlərlə məşğul olan
naziri kimi, bəzi məsələləri zati-alinizə ərz etmək istəyirəm.
Ötən on il içərisində türk cümhuriyyətləri arasındakı əlaqələrin müsbət və mənfi yönlərini, yəni yol verilmiş
bəzi səhvləri, – burada Türkiyənin, digər türk cümhuriyyətlərinin səhvi nədir, siyasətçilərimizin səhvi nədir, bunları müzakirə etmək üçün son bir ildə çoxlu görüşlər keçirdik. İnşallah, önümüzdəki illərdə hökumətimiz
tərəfindən bu sahədə bir çox işlər davam etdiriləcəkdir və bu, türk cümhuriyyətlərinin yüksəlməsinə,
gücləndirilməsinə, möhkəmləndirilməsinə, iqtisadiyyatın inkişafına, demokratiyanın güclənməsinə xidmət edəcəkdir.
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Biz Azərbaycana gəlib zati-alinizə bu sahədə vaxtlı-vaxtında məlumat verməyi özümüzə borc bilirik. Bu
baxımdan Türkiyə, 57-ci hökumətimiz yeni dönəmdə türk cümhuriyyətləri ilə daha sıx iş birliyi qurmaq
niyyətindədir. Baş nazirimiz hörmətli Bülənd Ecevit, baş nazirin müavini hörmətli Dövlət Baxçalı ziyarətinizə
gələcəklər. Zənn edirəm ki, yeni bir dövr başlanacaqdır. Bu yeni dövrdə keçmişdəki səhvləri düzəldəcək, birbirimizi daha yaxşı sevəcək bir siyasət aparmaq fikrindəyik.
Hörmətli cümhur başkanım!
Burada iştirak edənlər arasında mən Azərbaycana nazir kimi ən çox gələnlərdənəm. Zati-alinizlə bir çox
görüşlər keçirmək imkanı qazanmışam. Mənə göstərdiyiniz nəzakətə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Bizim türk cümhuriyyətlərində bir sıxıntımız vardır. Zati-alinizin icazəsi ilə onu xatırlatmaq istəyirəm və
bunu deməyi özümə borc bilirəm.
Son siyasi hadisələr çərçivəsində başqa dövlətlərin təşviqi ilə Türkiyənin iş adamlarına qarşı bir
xoşagəlməzlik kimi yanaşmalar vardır. Yəni bunu təkcə Azərbaycan üçün söyləmirəm. Digər türk cümhuriyyətlərində – Qazaxıstanda da, Türkmənistanda da, Özbəkistanda da, Qırğızıstanda da bu münasibətin acı
nəticələrini görürük.
Hörmətli cümhur başkanım, əlaqələrimizlə bağlı bir təlimat verməyiniz yerinə düşərdi. Biz qanunlara
sadiqik, buradakı qanunlara hörmətlə yanaşırıq. Azərbaycanda Azərbaycanın qanunları işləməlidir. Buraya
gələn – iş adamı olsun, dövlət adamı olsun, məmur olsun – buradakı qanunlara hörmətlə yanaşmalıdır. Biz sizin
bu sahədə qanunlarınıza diqqətliyik. Amma burada çalışan iş adamlarımıza, yəni türk iş adamlarına qarşı mənfi
işlərin qarşısının alınması sahəsində zati-alinizin bir fərman imzalamasını arzu edərdik.
Bizi qəbul etdiyinizə, göstərdiyiniz nəzakətə görə, hörmətli cümhur başkanım, – mən hörmətli cümhur
başkanım deyirəm, Siz bizim də cümhur başkanımızsınız, – Sizə çox təşəkkür edirik. Sizlərə təkrar başsağlığı
verirəm. İnsanlar fanidir, dövlətlər əbədidir və dövlət hər bir insanın göstərdiyi xidmətlərlə dirçəlir.
Rəhmətlik Əbülfəz Elçibəyə Allahdan rəhmət dilərkən, sizlərə bir daha başsağlığı verirəm. Biz hər zaman
əmrlərinizi yerinə yetirməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun kökləri çox dərindir.
Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri Qafqazda, bütün dünyada çox qısqanclıq, rahatsızlıq yaradıb. Bu gün səhər mən
Moskvada çıxan bir qəzetə baxırdım. Orada bu barədə bir məqalə vardır. Belə məqalələri hər gün yazırlar.
Çünki böyük bir qorxu yaranıbdır. Baxmayaraq ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının 20
faizini işğal edib, bir milyon azərbaycanlı öz yerindən-yurdundan zorla çıxarılıb, çadırlarda yaşayır, erməni
lobbisi çox güclü olduğuna görə dünya ictimaiyyətində həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə qarşı çox böyük
təbliğat aparır. Siz bunları yaxşı bilirsiniz.
İndi bir çox ölkələrin qəzetlərində, xüsusən Moskva qəzetlərində çox rahatsızlıq hissi ilə yazırlar ki,
Qafqazda, xüsusən Azərbaycanda Rusiyanın və Amerikanın maraqları toqquşur, ziddiyyətdədir, bu işdən udan
Türkiyədir. Bu, böyük bir məqalədir, mən ona çox vaxt sərf etmək istəmirəm. Türkiyənin böyük elçisi Moskva
qəzetlərinə baxırsa, – əgər baxmırsa, baxmağı məsləhət görürəm, çünki son vaxtlar bu barədə təbliğat çox
genişlənibdir, – bunları görür. Amma bu, təkcə bizə qarşı deyil. Həmin təbliğat həm bizə, həm də Türkiyəyə
qarşıdır.
Bizim bu dərin köklərimiz, qardaşlığımız həmişə – keçmişdə də, Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra
da – bəzi dairələr tərəfindən rahatsızlıqla qarşılanır. Ona görə də gərək biz daha sıx əməkdaşlıq edək.
Təbiidir ki, Azərbaycan topaqlarının hamısı Azərbaycana məxsusdur. Hətta indii Ermənistan ərazisində olan
torpaqların da böyük bir qismi Azərbaycana məxsusdur. Zəngəzur tamamilə Azərbaycan torpağıdır. Vaxtilə
orada yaşayanların tam əksəriyyəti, çoxu azərbaycanlılar olublar. Amma Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra,
1920-ci ildə Sovet İttifaqına daxil olan cümhuriyyətlərin sərhədləri qurulanda belə bölüblər, Azərbaycan
torpaqlarının bir qismini Ermənistana veriblər. Dağlıq Qarabağda da bir muxtar, yəni özəl vilayət yaradaraq,
gələcəkdə Azərbaycanı partlatmaq üçün onu oraya bir bomba kimi qoyublar.
Siz bunu bilməlisiniz, tarixçisiniz, gərək biləsiniz, – sovet dövründə uzun illər Dağlıq Qarabağı Ermənistana
bağlamaq istədilər. Mən vaxtilə 14 il Azərbaycana rəhbərlik etmişəm. O dövrdə də, ondan əvvəl də çox vaxt,
dəfələrlə Ermənistan millətçiləri, ekstpemistləri Moskva qarşısında təkliflər qaldırıblar, oraya yazılar
göndəriblər ki, «Dağlıq Qarabağ Ermənistanındır, orada ermənilər çoxluq təşkil edir, o, Ermənistana bağlı
olmalıdır». Biz o vaxt bunların qarşısını almışıq. Şəxsən mən özümə şərəf hesab edirəm ki, Azərbaycana 14 il
başçılıq edəndə bu məsələnin qarşısını bir neçə dəfə almışam.
1977-ci ildə Sovetlər İttifaqının yeni Konstitusiyası, ana yasası yaranırdı. Bilirsiniz ki, Sovetlər İttifaqının ilk
Konstitusiyası 1936-cı ildə yaranmışdı, ona «Stalin Konstitusiyası» deyirdilər. Amma 1977-ci ildə ölkədə
hakimiyyət dəyişdiyinə, müəyyən dəyişikliklər olduğuna görə yeni bir Konstitusiya, ana yasası yaratmaq prosesi
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başlandı və bununla əlaqədar böyük bir komissiya yaradıldı. Həmin komissiyanın başında Sovetlər Birliyinin o
vaxtkı rəhbəri Brejnev dururdu. Mən də bu komissiyanın üzvü idim. Biz ayda bir dəfə toplaşırdıq, gələn
təklifləri müzakirə edirdik. Bir neçə dəfə təkliflər gəldi ki, «Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək lazımdır».
Bunu həm Ermənistanda, həm Dağlıq Qarabağda bəziləri, həm də – Moskvada ermənilər çoxdur – onlar
etmişdilər.
Bizim dərdimiz bundan ibarətdir ki, Türkiyənin də lobbisi hələ çox zəifdir. Mən bir çox ölkələrin timsalında
bunu deyə bilərəm. Amma Azərbaycanın heç lobbisi olmayıbdır. Çünki əvvəllər Azərbaycan müstəqil dövlət
deyildi.
Mən o vaxt gördüm ki, Konstitusiya komissiyasında çoxları bu qərarı qəbul etmək istəyirdilər. Mən bir dəfə,
iki dəfə böyük etiraz etdim. Sonra isə gedib Brejnevlə bu məsələ barədə iki-üç dəfə baş-başa danışdım ki, siz nə
edirsiniz? Əgər belə olsa, onda biz Sovetlər İttifaqının tərkibindən çıxırıq. Mən bu gün bunu bəyan edirəm.
Bax, bu cür cəsarətli addımlarla biz bunların qarşısını aldıq.
1982-ci ilin sonunda məni buradan Moskvaya böyük bir işə apardılar. Mən oraya gedərkən buradakılara biriki məsləhət verdim. Dedim, birinci məsələ odur ki, Dağlıq Qarabağ problemini hər gün diqqətinizdə saxlayın.
Çünki Azərbaycana qarşı ola biləcək ən təhlükəli hal budur. Doğrudur, bir neçə il burada mənim həmin
məsləhətlərimə baxdılar, amma get-gedə unutdular. 1988-ci ildə Sovetlər İttifaqında müəyyən proseslər getdi,
ermənilər bundan istifadə etdilər.
İş burasındadır ki, mən də tarixçiyəm. Amma mən tarixçidən çox siyasətçiyəm. Çünki mənim həyatım 18-19
yaşımdan siyasətlə bağlı olubdur.
1988-ci ildə bu məsələ başlandı. Mən 1987-ci ildə Siyasi Büronun üzvü idim. O dövrdə bu məsələ Siyasi
Büroda qalxanda mən onun qarşısını alırdım. Sovetlər Birliyinin tarixində mən Siyasi Büronun üzvü olan ilk
azərbaycanlı, türk idim. Ondan əvvəl heç kəs olmamışdır. İndi bəziləri deyirlər ki, Heydər Əliyev kommunist,
Siyasi Büronun üzvü olubdur. Sizə açıq deyirəm, mən bununla fəxr edirəm. Nə üçün fəxr edirəm? Çünki bir var
ki, türk gəlib Azərbaycanda, yaxud türk gəlib Türkiyədə otursun, bir də var ki, türk gəlsin, dünyanın ən böyük
imperiyalarından birinin başında otursun. O, gedib orada türk dilini dəyişmir, türk, azərbaycanlı olaraq qalır,
ancaq öz millətinin mənafeyini qoruyur. Mən də orada millətimin mənafeyini beş ildən çox qorudum. Amma
sonra mən anladım, son illər orada mənim işim çətinləşmişdi. Nə üçün? Qorbaçov hakimiyyətə gələndə biz ona
kömək etdik. Ama sonra mən gördüm ki, müsəlman, türk xalqlarına münasibət dəyişir.
Əvvəllər də bu məsələdə ikili standart var idi. Məsələn, Sovetlər İttifaqının tərkibində 15 cümhuriyyət var
idi. Müsəlman, türk cümhuriyyətlərinə münasibət bir cür idi, amma o birilərinə münasibət daha yaxşı idi. Biz
bunları yaşamımıq. Mən bunların hamısını yaşamışam və həmişə də bunlarla mübarizə aparmışam.
Yenə də deyirəm, ikili standart həmişə olubdur, amma xüsusən Qorbaçovun vaxtında müsəlman, türk
ölkələrinə qarşı daha da gücləndi. Ona görə də mən onunla konfliktə getdim. Yəni qovğa etmək istəmirdim, mən
bu məsələlərə etiraz etdim. Onlar anladılar ki, Siyasi Büro üzvlərinin hamısı öz millətlərindəndir, «içimizdə bir
nəfər adam bizə mane olur». Ona görə onlar da istəmədilər, mən də istəmədim. Mən istefaya getdim. Amma onu
bilin, mən istefaya gedəndən 25 gün sonra ermənilər Fransanın «Humanite» qəzetində bəyanat verdilər ki,
«Qorbaçovla razılaşdırılıbdır, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilir».
O zaman mən heç bir vəzifədə yox idim. Sizin ölkədə indii bir nəfər millət vəkili bu gün millət vəkilidir,
sabah yox, amma o, siyasətdə var. Yaxud, bir nəfər bu gün baş bakandır, sabah yox, amma yenə də siyasətlə
məşğul olur. Cümhur başka0nı da belə. Amma Sovetlər Birliyində, kommunist rejimində elə idi ki, sən o böyük
yerdən getdin – daha yoxsan, hər şeydən məhrumsan.
Ona görə də o vaxt bu məsələ qalxanda çox çalışdım ki, Qorbaçovla, başqaları ilə görüşüm, onlara anladım
ki, siz bu xalqları fəlakətə aparırsınız. Amma təsəvvür edin, 20-25 il bir yerdə işlədiyimiz adamların heç birisi
ilə görüşə bilmədim. Mən heç onlarla telefonla da danışa bilmədim.
Sonra da ədalətsizlik oldu. Həm Azərbaycanın rəhbərləri respublikanı idarə edə bilmədilər, həm də, təbiidir
ki, həmişə olduğu kimi, ermənilərə daha çox yardım etdilər, nəinki azərbaycanlılara. Bütün bunlar hamısı bu
hadisələrə gətirib çıxardı.
Bilirsiniz ki, altı ildir atəşkəs yaratmışıq, məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Türkiyə Minsk
qrupunun üzvüdür. Bilirsiniz ki, mən son vaxtlar Ermənistan prezidenti ilə də bir neçə dəfə görüşmüşəm. Amma
bu, asan məsələ deyil. Nə üçün? Çünki onlar torpaqlarımızı işğal ediblər, ona görə də öz şərtlərini diqtə edirlər,
bizim şərtlərimizi qəbul etmirlər. Gərək ortada bir hakim olsun, desin ki, bu şərt ədalətlidir, bu şərt ədalətsizdir.
Bu da dünyada yoxdur.
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Onu da bilin ki, bizim mübarizəmiz davam edəcəkdir. Azərbaycanın torpaq bütövlüyü tam bərpa ediləcək,
ölkəmizin suverenliyi təmin olunacaq və Azərbaycan inkişaf edəcəkdir. Siz görürsünüz ki, Azərbaycan son illər
inkişaf edir.
Siz Bakı–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri barədə danışdınız. 1994-cü ilin sentyabr ayında biz ilk müqavilə
bağladıq və həmin müqavilədə Bakı–Ceyhan əsas ixrac kəmərinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Amma altı il
lazım oldu ki, Bakı–Ceyhan neft kəmərini gətirib bu mərhələyə çatdıraq.
Keçən ilin noyabrında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə son sənədi imzaladıq. Həmin sənədə Amerika
prezidenti Bill Klinton da imza atdı. Ondan sonra Türkiyə də, Azərbaycan da Gürcüstan da həmin sənədi öz
parlamentlərində təsdiq etdilər. İndi o vaxtdan altı, yeddi, səkkiz ay keçib. İndii bu işləri də aparmaq o qədər
asan deyildir. Biz bu sahədə də çox çalışırıq. Çünki bu işə yenə də mane olmaq istəyənlər var. Yəni indii boru
kəmərinin inşasına başlamaq lazımdır. Bunun kommersiya şərtləri vardır. Mən indii bunu açmaq istəmirəm, –
buna mane olanlar vardır. Mən bu işlə hər gün məşğul oluram.
Təbiidir ki, bu, tarixi bir hadisədir. Çünki həm Azərbaycandakı, həm də Orta Asiyanın bir sıra ölkələrindəki
yataqlardan hasil ediləcək neftin Gürcüstandan, Türkiyədən keçərək Aralıq dənizinə getməsi böyük bir
hadisədir. Bu, bizim üçün, bu işdə çalışan dünyanın böyük şirkətləri üçün lazımdır. Bu kəmərin Türkiyədən
keçməsinin demək olmaz ki, Türkiyəyə xeyri yoxdur. Türkiyə və bir sıra ölkələr bundan pul götürəcəklər.
Amma bu, əsas deyildir. Əsas odur ki, bu kəmərin xalqlarımızın təhlükəsizliyi və bir sıra digər məsələlər üçün
böyük əhəmiyyəti vardır.
Güman edirəm, bir halda ki, 5-6 il bu mübarizəni davam etdirib həmin işi bu səviyyəyə çatdırmışıq, indən
sonra da bunu edəcəyik.
Türkiyənin iş adamları Azərbaycanda çalışırlar. Azərbaycanda heç bir ölkədən Türkiyənin iş adamları qədər
iş adamları yoxdur. Türkiyənin böyük elçisi bir dəfə mənə dedi ki, Azərbaycanda beş min türkiyəli iş adamı
vardır. Onlar ölkəmizdə iş görürlər və görəcəklər.
Əsas iş odur ki, biz Azərbaycanın neft yataqlarının birgə işlənilməsinə dair imzalanmış müqavilələrdə
Türkiyəyə böyük yer verdik. 1994-cü ilin ilk neft müqaviləsində Türkiyənin 1,75 faiz payı vardı. Müqavilə
imzalanandan sonra mən Azərbaycanın hissəsindən 5 faiz Türkiyəyə verdim. Başqa ölkələrdən mənim əleyhimə
qalxdılar ki, nə üçün bunu Türkiyəyə verirsiniz? Biz həmin hissəni Türkiyəyə verdik və onun payı 6,75 faiz
oldu. Ondan sonra yeni müqavilələr imzalandı. Yeni açdığımız «Şahdəniz» yatağında böyük qaz ehtiyatları
vardır. Mən bu yatağın imkanlarını bilirdim, ona görə də Türkiyəni həmin müqaviləyə saldım. Türkiyə oradan
10 faiz hissə götürdü. İndii gərək ki, Türkiyənin Azərbaycandakı bütün müqavilələr üzrə payı 36 faizdir. Bu da
az deyil.
Bilirsiniz ki, dünyanın ən böyük şirkəti olan Amerikanın «Eksson» şirkəti hər yerdə neft çıxarır. Yaxud,
«Şevron», «Bi-Pi». «Bi-Pi» Amerikanın iki şirkətini – «AMOKO» və «Arko» şirkətlərini alıb əlinə keçirdi.
Amma Türkiyənin «Türk petrolları» şirkəti kiçik bir şirkətdir. Mən onu gətirib bu böyük şirkətlərin səviyyəsinə
qaldırdım. Başa düşürsünüz?
Bu, ən böyük hadisədir. Bilirsiniz, iş adamının gəlib burada bir ticarət, yaxud fabrik yaratması da önəmlidir.
Amma bu işlərin isə ən azı 100 il gəliri və əhəmiyyəti vardır. Eyni zamanda, bu sahədə həm Azərbaycanın, həm
də Türkiyənin və başqa ölkələrin iş adamlarının işləməsi üçün problemlər də vardır. Bu problemlər bir tərəfdən
təbiidir. Çünki biz keçid dövrünü yaşayırıq. Amma digər tərəfdən də ayrı-ayrı məmurların, təşkilatların – demək
istəmirəm ki, bu işə mane olurlar – bəziləri mane olmaq, bəziləri şəxsi fayda göütrmək istəyirlər. Bu, sizin üçün
də məlum olan bir məsələdir. Belə problemlər var, amma onları da həll edəcəyik. Siz bunların heç birindən
narahat olmayın. Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələri Azərbaycan üçün birinci yerdədir.
Mən belə başa düşdüm ki, Siz türkdilli ölkələr üzrə dövlət nazirisiniz. Bu sahədə işləmək lazımdır. Türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının son dəfə zirvə görüşü Bakıda oldu və qərar qəbul etdik ki, bundan sonrakı toplantı
İstanbulda keçirilsin. Bakıda ilk dəfə müzakirə etdik ki, 1992-ci ildən bizim bu təşkilat var, amma onun daimi
katibliyi, yəni bir qərargahı yoxdur. Burada bu barədə qərar qəbul olundu. Həmin qərarı mən təklif etdim.
Təkliflər verildi ki, bu qərargah Bakıda, Daşkənddə olsun. Mən dedim ki, gərək bu, İçtanbulda olsun. Çünki bu
işlərin hamısının başında Türkiyə durur. Sizə deyim, əgər Türkiyə bundan sonra diqqət yetirməsə, bu işlər
zəifləyə bilər. Bu sahədə Azərbaycanın mövqeyi məlumdur. Amma siz çalışın ki, başqa ölkələri də
fəallaşdırasınız.
A b d u l h a l u k M e h m e t Ç a y: Hörmətli cümhur başkanı, Siz haqlısınız, onun daimi qərargahı
olmalıdır. Bunun üçün türkdilli cümhuriyyətlər arasında parlament birliyinin yaradılması mütləq lazımdır. Yəni
türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının birliyindən əlavə, parlament birliyinin də olması vacibdir. Zənn edirəm ki,
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bu, ikitərəfli əlaqələrimizdə daha çox fayda verəcəkdir. Mən məclis başkanımız hörmətli Yıldırım Akbulutla bu
barədə söhbət etmişəm. Yaxın günlərdə onların belə bir təşəbbüsü olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər halda təşəbbüs çox vaxt sizdən olmalıdır.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n (Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri): Cənab Prezident, icazənizlə, hörmətli
cümhur başkanımız Əhməd Necdət Sezərin nümayəndəsi Tacan İldem onun başsağlığını Sizə çatdırmaq istəyir.
Eyni zamanda, İlhan Yıtıbaşoğlu xarici işlər nazirinin adından Sizə başsağlığı vermək istəyir.
T a c a n İ l d e m (Türkiyə prezidentinin nümayəndəsi, səfir): Cənab Prezident, cümhur başkanımız
hörmətli Əhməd Necdət Sezər zati-alinizə hörmət və ehtiramını çatdırmağı mənə tapşırmışdır. Mən bunu
söyləməkdən çox məmnunluq duyuram. Cümhur başkanımız eyni zamanda, Əbülfəz Elçibəyin vəfatı ilə
əlaqədar Sizə dərin hüznlə başsağlığı verməyi məndən xahiş edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hörmətli cümhur başkanı Əhməd Necdət Sezərlə
telefonla danışmışam. Onun adından mənə bir daha başsağlığı verdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
İ l h a n Y ı t ı b a ş o ğ l u (Türkiyənin Xarici İşlər nazirinin nümayəndəsi, səfir): Hörmətli prezident,
xarici işlər naziri İsmayıl Cəm bu kədərli gününüzdə Sizə başsağlığı verməyi mənə həvalə etmişdir. O, özü
buraya gəlməyi çox istəyirdi. Amma bu gün cənab Yasir Ərəfatla görüşü olduğuna görə gələ bilmədi. Öz
adımdan və nazirimizin adından Əbülfəz Elçibəyin vəfatı ilə əlaqədar duyduğumuz kədəri Sizinlə bölüşməyi
özümüzə borc bilirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
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AVSTRALİYANIN SİDNEY ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLƏCƏK XXVII YAY OLİMPİYA
OYUNLARINDA İŞTİRAK EDƏCƏK AZƏRBAYCAN İDMANÇILARININ YOLASALMA
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
Zuğulba,
«Gənclik» Beynəlxalq turizm mərkəzi
25 avqust 2000-ci il
Əziz idmançılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
XXVII Beynəlxalq yay Olimpiya oyunları XX əsrin son Olimpiya oyunlarıdır. Olimpiya oyunları hər dəfə
bəşəriyyətdə əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilmişdir. Ancaq XX əsrə yekun vuran və bu əsrdə Beynəlxalq
Olimpiya hərəkatının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu nümayiş etdirən XXVII Sidney yay Olimpiya oyunları
olacaqdır.
Biz bu gün böyük iftixar hissi keçiririk ki, Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi, dünya birliyinin
bərabərhüquqlu üzvü kimi bu Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək və ölkəmizin müstəqilliyini, azadlığını,
suverenliyini bir daha nümayiş etdirəcək, Azərbaycanın milli bayrağını qaldıracaq, milli himnini
səsləndirəcəkdir.
Olimpiya oyunlarında Azərbaycanın bilavasitə, müstəqil olaraq iştirak etməsi xalqımızın azadlığının və
ölkəmizin müstəqilliyinin bəhrəsidir və müstəqil Azərbaycan dövlətinin son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlərin
böyük bir hissəsidir.
Mən sizi, Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan milli komandasının üzvlərini, ölkəmizin bütün
idmançılarını, gənclərini bu hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, Azərbaycanın idmançıları XXVII Beynəlxalq yay Olimpiya oyunlarında böyük uğurlar qazanacaq və
Azərbaycanın şanını-şöhrətini daha da yüksəldəcəkdir.
Dörd il bundan öncə məhz burada, Azərbaycanın, Bakının gözəl güşəsində, Xəzər dənizinin sahilində biz
Olimpiya oyunlarına gedən idmançılarımızla, gənclərlə görüşdük, onlara xeyir-dua verdik, uğurlar arzuladıq. O
dövrə görə onlar müəyyən uğurlar qazandılar və müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycanı Olimpiya oyunlarında ilk
dəfə təmsil etdilər. Həmin hadisə Azərbaycanda Olimpiya hərəkatının inkişafına özü-özlüyündə təkan verdi və
ölkəmizdə idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişafı üçün gözəl bir örnək oldu.
Ötən dörd il içərisində vəziyyət çox dəyişilibdir. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İham
Əliyev bu barədə məlumat verdi. Bu dəyişikliklər sizi nə qədər sevindirirsə, bizi – Azərbaycan dövlətini,
hökumətini, ölkəmizin gənclərini, idmançılarını və bütün xalqımızı ondan da çox sevindirir.
Dünyada qədim tarixə malik olan idman insanların istifadə etdiyi gözəl bir adət-ənənədir. Ən qədim
zamanlarda insanlar bunu sadəcə,öz həyatında istədiyi kimi həyata keçirirdilər. Ancaq bu Olimpiya oyunlarının
da böyük tarixi vardır. Bu tarix təkcə 27 Olimpiya oyunlarından ibarət deyildir. Bu, qədim dövrlərdən yaranmış
bir adət-ənənədir. Bu, xalqları, gəncləri, millətləri bir-birinə yaxınlaşdıran, ünsiyyət yaradan gözəl bir ənənədir.
Ona görə də həm idman, həm də idmançılar dünyada böyük hörmətə malikdirlər. Təsadüfi deyildir ki, müxtəlif
idman oyunları və xüsusən, müxtəlif səviyyələrdə keçirilən yarışlar yüz minlərlə insanın marağını cəlb edir.
Demək, bu, insan həyatında ən geniş yayılmış və insanların qəlbində ən dərin kök salmış bir sahədir.
Azərbaycan xalqı, milləti öz genetik, fiziki hazırlığına görə idmanın bütün növləri ilə məşğul olmaq
qabiliyyətinə malikdir. Ancaq biz Azərbaycanda idmanın müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, təbliğ
olunması məsələsinə dünyanın bir çox ölkələrindən, xalqlarından bəlkə də gec başlamışıq.
Keçmişdə Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən Azərbaycan idmanı inkişaf edibdir, Azərbaycan idmançıları
gözəl nəticələr göstəriblər. Ancaq bizim müstəqilliyimiz olmadığına görə, başqa sahələrdə olduğu kimi,
idmanda da əldə edilən nailiyyətlər Ümumittifaq qazanında həzm olunubdur. Bəlkə bunlar da Azərbaycanda
idmanın istənilən səviyyəyə qalxmasına maneçilik törədibdir. Ancaq indi respublikamızda, müstəqil
Azərbaycan dövlətində idman özünə layiq yerini tutubdur.
Azərbaycanda dövlət, hökumət tərəfindən idmana, bədən tərbiyəsinə, idmançılara qayğı günü-gündən artır
və sizi əmin edirəm ki, bundan sonra da artacaqdır. Son illərin nailiyyətləri onu göstərir ki, bizim idmana,
Olimpiya hərəkatına, gənclərimizə göstərdiyimiz qayğı gənclərimiz, idmançılar tərəfindən səmərəli istifadə
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olunur və bu gün biz yaxşı nailiyyətlərin şahidiyik. Azərbaycanda Milli Olimpiya hərəkatı son illər sürətlə
inkişaf edir, Milli Olimpiya Komitəsi çox səmərəli işlər görür. Bütün bunlar ictimaiyyətin gözü qarşısındadır.
Mən buraya gələrkən bir neçə rəqəmlə tanış oldum. Son üç il ərzində – 1997-ci ildən indiyə qədər
Azərbaycan idmançıları beynəlxalq, Avropa, müxtəlif regional səviyyəli yarışlarda fəal iştirak etmiş və 571
medal qazanmışlar. Qısa bir müddətdə bu qədər medallar qazanmaq Milli Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və
İdman Nazirliyinin son illərdə gördüyü işlərin əməli nəticəsidir. 571 medaldan 220-si qızıl medal, qalanları isə
gümüş və bürünc medallardır. Mən bu medalları qazananları, Azərbaycan idmanının hörmətini dünyada qaldıranları, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsini, Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyini, bütün idman
ictimaiyyətini bu nailiyyətlərə görə ürəkdən təbrik edirəm.
İdmana nə qədər çox qayğı göstərilsə, bizim gənclər idmana o qədər çox həvəs göstərəcəklər. Gənclərimiz
idmanda nə qədər çox yüksək nəticələr əldə etsələr, dünya, Avropa miqyasında, başqa regional yarışlarda
yüksək yerlər tutsalar, Azərbaycan gəncləri bu hərəkata o qədər də çox qoşulacaqlar, həvəslənəcəklər. Bunlar
hamısı birlikdə sadəcə oyun, deyil. İdman, bədən tərbiyəsi millətin, xalqın fiziki sağlamlığıdır.
Hər bir ölkənin, hər bir dövlətin ən böyük sərvəti insanlardır. Hər bir dövlət xalqını, öz vətəndaşlarını,
insanları daha da sağlam etməyə çalışmalıdır. Sağlamlığın da birinci yolu tibb, dava-dərman – bunlar nə qədər
yüksək səviyyəyə qalxsalar da – deyil. Sağlamlığın birinci yolu hər bir insanın öz orqanizmini fiziki cəhətdən
inkişaf etdirməsi, bədən tərbiyəsi ilə daim məşğul olması və idmanın yüksək səviyyəyə qalxmasıdır. Ona görə
də biz idman haqqında danışarkən bunu böyük siyasi, milli problem kimi qəbul edirik, anlayırıq. Biz bu nöqteyinəzərdən də idmana qayğı göstəririk və göstərəcəyik.
Azərbaycanda gözəl gənc nəsil yetişir. İndiki dövrün müxtəlif iqtisadi, məişət çətinliklərinə baxmayaraq, bu
gənc nəsil həm təhsildə, həm elmdə, həm mədəniyyətdə, incəsənətdə, həm də idmanda yüksək nümunələr
nümayiş etdirir. Bunlar hamısı gənclərin – Azərbaycanın gələcək qurucularının ahəngdar inkişafını təşkil edən
amillərdir. Amma hər bir alim, hər bir mühəndis, hər bir həkim, hər bir incəsənət xadimi fiziki cəhətdən sağlam
olsa, fiziki cəhətdən özünə vaxtlı-vaxtında fikir versə, o həm cəmiyyətin sağlam üzvü olacaq, həm də öz
sahəsində daha səmərəli işlər görəcək, millətimizə, xalqımıza, dövlətimizə daha da çox fayda verəcəkdir. Ona
görə də idman insanlar üçün, yaşından asılı olmayaraq, həyatda əsas yer tutur.
Mən idmandan danışanda onu geniş mənada nəzərdə tuturam. Əlbəttə, hər bir adam gedib güləşə, boks
oynaya, ağırlıq qaldıra bilməz. Hər kəsin öz imkanı var. Hər bir adam öz fiziki hazırlığını, fiziki möhkəmliyini
təmin etmək üçün ilk növbədə idmanın ibtidaisini təşkil edən bədən tərbiyəsi ilə daim məşğul olmalıdır. Hər bir
adam bununla gəncliyindən, uşaqlığından lap ömrünün sonuna qədər məşğul ola bilər. Beləliklə də
cəmiyyətimiz daha da sağlam olar. Təbiidir ki, böyük kütlənin içərisində fiziki cəhətdən ən sağlam adamlar,
idmanın müxtəlif növlərində istedadı olan insanlar yüksək səviyyəli idmançı olacaq və Azərbaycan idmanını
yüksəldəcəklər.
Mən bu gün bu fürsətdən istifadə edərək bu fikirlərimi təkcə sizə yox, bütün Azərbaycan xalqına, gənclərinə
çatdırıram və arzu edirəm ki, mənim bu tövsiyələrimə əməl olunsun. Bunlar mənim şəxsən icad etdiyim
tövsiyələr deyil, bunlar əcdadlarımızın qədim zamanlardan bizə etdiyi tövsiyələrdir və qoyub getdikləri
vəsiyyətlər, nəsihətlərdir.
Çox sevindirici haldır ki, son illər Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsi güclü fəaliyyət göstərir. Elə
müstəqilliyimizin nəticələrindən biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi yaranıb. Bu
Milli Olimpiya Komitəsi indi böyük işlər görür, Azərbaycan idmanının yüksəlməsində böyük xidmətlər göstərir.
Bu gün biz XXVII Beynəlxalq yay Olimpiya oyunlarına burada elan olunan göstəricilərlə gedirik. Biz
Gənclər və İdman Nazirliyini yaradanda çox düşündük, təkcə Gənclər Nazirliyi yox, Gənclər və İdman Nazirliyi
yaratdıq. Çünki gənclik idmandan, idman da gənclikdən ayrı ola bilməz. Mən çox məmnunam ki, biz vaxtilə
belə bir nazirlik yaratdıq. Bu nazirlik həm gənclərin problemləri ilə, – indi gənclər tamamilə başqa bir keyfiyyət
alıblar, – həm də idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişafı ilə məşğul olur. Ona görə də bir tərəfdən Milli Olimpiya
Komitəsi, digər tərəfdən Gənclər və İdman Nazirliyi və onların müştərək işləri, birgə səyləri indi Azərbaycanda
idmanı, bədən tərbiyəsini yüksəklərə qaldırıbdır.
Mən keçən dəfə burada danışanda xatırlatdım ki, 1990-92-93-cü illərdə Azərbaycanda bütün idman qurğuları
dağıdılmışdı. Azərbaycanın ən böyük stadionu bərbad vəziyyətə salınmışdı. Ayrı-ayrı adamlar orada müxtəlif
bazarlar, dükanlar açmışdılar, oranı kababxanaya döndərmişdilər. Bilin, mən bu məsələ ilə tanış olanda
Azərbaycanda çox şeylər dağıdılmışdı. Amma Azərbaycanın gəncliyi, idmanı üçün ən vacib olan bu stadionun
dağıdılması məni həddindən artıq incitdi.
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O vaxt demişdim, indi də deyirəm, – xatırlayıram, 1952-ci ildə həmin stadion açıldı və mən onun açılışında
iştirak etmişəm. Həmin stadion o vaxtdan Azərbaycan idmanına, gəncliyinə böyük xidmətlər göstərmişdir.
Amma iki-üç il içərisində onu vurub-dağıtdılar.
O zaman mən məsələ qaldırdım ki, orada qayda-qanun yaratmaq lazımdır. Stadionu nəinki bərpa etmək, onu
müasir, beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırmaq lazımdır. O vaxt bəziləri buna inanmadılar. Bir çoxları
hesab edirdilər ki, bəzi mafioz qüvvələr orada o qədər kök salıblar ki, onları oradan çıxarmaq mümkün deyil.
Bəli, belə düşünənlər o dövrün adamları idilər. Çünki onlar da Azərbaycanda hər şeyi dağıdırdılar. O biriləri də
dağıdanda bunların mənəvi haqqı yox idi ki, onlara desinlər, – niyə dağıdırsınız? Çünki şəxsi məqsədləri üçün
hamısı – bu da dağıdırdı, o da dağıdırdı.
Biz oranı qısa bir müddətdə təmizlətdirdik. İndi stadion təmir olunubdur, beynəlxalq standartlar
səviyyəsindədir, Azərbaycan gəncliyi üçün fayda verir. Xatirimdədir, həmin stadion çox bərbad vəziyyətdə idi.
Bir dəfə orada beynəlxalq futbol yarışı olmalıydı. Gəlib dedilər ki, onu Sumqayıtda keçirmək lazımdır. Bunlar
yadınızdadırmı? Mən soruşdum ki, nə üçün Sumqayıtda? Çünki Azərbaycanın mərkəzi stadionu elə bərbad
vəziyyətdə idi ki, həmin beynəlxalq futbol yarışını orada keçirmək mümkün deyildi. Ona görə də həmin yarış
Sumqayıtda keçirildi.
Təsəvvür edin, biz belə dövr yaşamışıq, belə hadisələrlə rastlaşmışıq. Ancaq indi böyük iftixar hissi ilə
deyirəm ki, biz bunların hamısının qarşısını almışıq. Ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik yaratmışıq.
Respublikamızın iqtisadiyyatı inkişaf edir. Azərbaycan demokratik bir dövlət kimi dünyada özünə layiq yer
tutubdur. Azərbaycanda iqtisadi, sosial, siyasi islahatlar həyata keçirilir. Ölkəmizdə müxtəlif qanunlar, o
cümlədən idman haqqında qanun qəbul olunubdur.
Baxın, qısa bir müddətdə hər şeyi nə tez dağıtmaq olardı. Həmin o dağıntıları qısa bir müddətdə aradan
qaldırıb Azərbaycanın bugünkü simasını yaratmaq lazım idi. Biz bunu yaratdıq.
Mən çox məmnunam ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi bir neçə idman müəssisəsi tikibdir. İlham
Əliyev bu barədə danışdı. Təkcə Bakıda yox, Gəncədə də, Naxçıvanda da idman müəssisələri tikilibdir. Bunları
Milli Olimpiya Komitəsi özü edir, dövlət burada heç vəsait də sərf etmir. Demək, bu işləri etmək olar. Amma
bu, nə üçündür? Bu, bir adam üçün deyil, ayrı-ayrı qruplar üçün deyil. Bu, millət, xalq üçündür, bu, bizim
gənclərimiz, Azərbaycanda gənclərin fiziki cəhətdən sağlam inkişaf etməsi, ölkəmizdə idmanın inkişaf etməsi
üçündür. Əlbəttə, belə təşəbbüslər həmişə alqışlanmalıdır. Mən ümidvaram ki, biz bundan sonra da belə
təşəbbüslərin şahidi olacağıq.
İlham Əliyev ötən Olimpiya oyunları ilə bu Olimpiya oyunları arasında qazanılmış nailiyyətlər və XXVII
Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Azərbaycan idmançılarının sayı və keyfiyyəti haqqında məlumat verdi. Bu,
bizi çox sevindirir. Mən inanıram ki, Olimpiya oyunlarına lisenziya almış 31 nəfər gəncimiz, idmançımız millət,
müstəqil Azərbaycan dövlətimiz, xalqımız qarşısında öz məsuliyyətini hiss edərək, indiyə qədər əldə etdiyi
nailiyyətləri artıracaq, olimpiya oyunlarına lisenziya almaq səviyyəsinə çatmasını səmərəli həyata keçirəcək və
Olimpiya oyunlarında yüksək yerlərə qalxacaqdır.
Təbiidir ki, biz istərdik 31 idmançımızın 31-i də qızıl medal alsın. Bu, tək mənim arzum deyil, – görürsünüz,
siz də alqışlayırsınız, – sizin də, bütün xalqımızın da arzusudur. Yenə də deyirəm, indi beynəlxalq aləmdə
Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə fəaliyyəti çox yüksək səviyyədədir. Ancaq idman o qədər kütləvi bir sahədir,
bütün dünyanın, bəşəriyyətin nəzər-diqqətini o qədər cəlb edir ki, bilin, Azərbaycanda da insanlar Olimpiya
oyunlarına gecə-gündüz baxacaqlar, onları izləyəcəklər, hər biri ürəkdən, necə deyərlər, gərginlik hissi
keçirəcəkdir ki, görək bizim bu və ya digər idmançımız hansı yerə qalxdı, hansı nailiyyəti əldə etdi.
Gərək ki, natiq dedi, burada həm xoşbəxtlik amili olmalıdır, həm də hakimlərin ədalətliliyi. Təbiidir, ideal
vəziyyət belə olmalıdır. Biz də arzu edirik ki, belə olsun. Ancaq mən burada bir şeyi deyə bilərəm ki, biz sizi o
qədər ürəkdən sevərək oraya göndəririk və xalqımızın duaları sizə o qədər kömək edəcək ki, qarşınızda duran
vəzifəni orada xoşbəxtliklə yerinə yetirəcəksiniz.
O ki qaldı hakimlərin ədalətliliyi, bu, bizdən asılı deyildir. Ancaq arzumuz nədən ibarətdir? Arzumuz ondan
ibarətdir ki, ədalət olsun və güman edirəm, Azərbaycanın nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsinin başçısı İlham Əliyev və onun müavini Əbülfəs Qarayev çalışacaqlar ki, orada hakimlərin
ədalətli olmasını təmin etsinlər. Mənim belə deməyə əsasım var. Çünki Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi
qısa bir zamanda bütün Olimpiya təşkilatları ilə çox işgüzar əlaqələr yaradıbdır: həm Beynəlxalq Olimpiya
Komitəsinin prezidenti Samaranç və onun müavinləri ilə, bu günlərdə isə Brüsseldə Avropa Olimpiya
Komitəsinin prezidenti ilə görüşüblər.
Məsələn, yeniyetmə boksçuların Avropa çempionatının Azərbaycanda keçirilməsi böyük bir hadisə oldu.
Heç vaxt Azərbaycanda belə bir beynəlxalq yarış keçirilməmişdi. Ən sevindiricisi də odur ki, bizim boksçular
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orada yaxşı nailiyyətlər əldə etdilər. Bilirsiniz ki, burada bir yarış da – yeniyetmələr arasında dünya çempionatı
da keçiriləcəkdir. Bu da çox əhəmiyyətli nailiyyətdir. Məhz yeniyetmələr arasında. Çünki böyük yaşlı
boksçuların təcrübəsi var, amma bizdə boks hələ inkişaf etməlidir. Ona görə gərək yeniyetmələri boksa cəlb
eləyək. Dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək, artıq bu barədə qərar qəbul edilibdir. Təbiidir ki, bu da
Azərbaycan üçün beynəxalq əhəmiyyətli yeni bir hadisə olacaqdır.
Bax, bütün bu görülən işlər, yaranmış əlaqələr onu göstərir ki, bizim nümayəndə heyətinin rəhbərləri, – siz
idmançılar orada meydanda yarışanda, yəni biri bokslaşacaq, biri gülə–şəcək, – bütün təşkilati işlərlə gecəgündüz məşğul olmalı–dırlar ki, sizin nailiyyətləriniz ədalətli qiymətləndirilsin.
Biz sizi uzaq yerə – Sidneyə, Avstraliyaya yola salırıq. Mə–nim xatirimdədir, deyəsən, 1956-cı ildə idi, –
Melburnda, Avstraliyada Olimpiya oyunları keçirilirdi. O vaxt Sovet İdtifaqı bu yarışlara təzə qoşulmuşdu və
onda bir çoxumuz o qədər də bilmirdik ki, Olimpiya oyunları nədən ibarətdir. Gərək ki, SSRİ bu işə 1952-ci ildə
qoşulmuşdu. Elədir, yoxsa yox? Onda o oyunlar bizdə böyük maraq doğurmuşdu.
Amma indi biz Olimpiya oyunlarının tarixini bilirik və müstəqil dövlətin təmsilçiləri kimi Azərbaycan
idmançıları həm Atlantada, həm Yaponiyada Olimpiya oyunlarında iştirak ediblər. Təcrübə var və görülən işlər
əsas verir deyim ki, çox uzaq məsafəyə getməyinizə baxmayaraq, siz öz fiziki hazırlığınızı qoruyub
saxlayacaqsınız, nizam-intizamı daha da möhkəmləndirəcəksiniz, bir-birinizə qayğı göstərəcəksiniz, kömək
edəcəksiniz, hər birinizin nailiyyətinə hamınız ürəkdən sevinəcəksiniz, bir-birinizə qısqanclıq etməyəcəksiniz və
böyük nailiyyətlər əldə edəcəksiniz. Mən sizə deyirəm ki, yolunuz uğurlu olsun! Mən sizə deyirəm ki, sağsalamat gedib Azərbaycana qayıdasınız! Mən sizə deyirəm ki, Azərbaycan xalqı sizi səbirsizliklə gözləyəcək və
hərarətlə, təntənə ilə qarşılayacaqdır. Sizdən asılı olan isə odur ki, buraya alnıaçıq, üzüağ qayıdasınız. Mən buna
inanıram və bu inamla da, sizə olan bu etibarımla da sizə cansağlığı arzu edir, beynəlxalq əhəmiyyəti olan,
Azərbaycan üçün dövlət əhəmiyyəti olan bu böyük işdə böyük, böyük, böyük uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Mən bir şeyi deməyi unutdum. Əvvəl Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi təklif etmişdilər
ki, Olimpiya oyunlarında birinci, ikinci, üçüncü yer tutanlara pul mükafatı verilsin. Təklif vermişdilər ki, birinci
yerə 25 min dollar, ikinci yerə 10 min dollar, üçüncü yerə 5 min dollar verilsin. Sonra isə biz Milli Olimpiya
Komitəsinin yeni təklifinə baxdıq və mən qərar qəbul etdim ki, birinci yer üçün 50 min dollar, ikinci yer üçün
30 min dollar, üçüncü yer üçün 15 min dollar verilsin. Eyni zamanda deyirəm ki, Milli Olimpiya Komitəsinin də
öz mükafatları var, bunları da sonra sizə deyəcəklər.
Sağ olun, sizə yaxşı yol! Sizə bir daha uğurlar arzulayıram.
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"QURTULUŞ" QAZMA QURĞUSUNUN İSTİSMARA BURAXILMASI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
29 avqust 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz neftçilər!
Bu gün biz Azərbaycanın həyatında yeni bir əlamətdar tarixi hadisə münasibətilə bu təntənəli mərasimə
toplaşmışıq. Dünyanın böyük neft şirkətləri ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı uğurla həyata keçirilir. Biz son illər
çoxlu nailiyyətlər əldə etmişik və bu gün bu istiqamətdə yeni bir addım atılır, yeni qazma qurğusu istismara
verilir.
Bildiyiniz kimi, burada da deyildi ki, bu qazma qurğusunun tikilməsində, quraşdırılmasında,
yaranmasında bir çox xarici ölkələrin neft şirkətləri və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti müştərək iş görmüş, bu
qazma qurğusunu istismar üçün bizə təqdim etmişlər. Bu qazma qurğusunun yaranmasında xarici şirkətlərin
mütəxəssisləri ilə bərabər Azərbaycan neftçiləri, mühəndisləri, mütəxəssisləri, fəhlələri fəal iştirak etmişlər.
Mən bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. Bu qurğunun yaradılmasını və istismara
verilməsini təmin edən, bizimlə bərabər işləyən xarici ölkələrin şirkətlərini təbrik edirəm!
Azərbaycanın neftçilərini, xüsusən bu qurğunun yaranmasında zəhmət çəkmiş, fəal iştirak etmiş
mütəxəssislərimizi, mühəndislərimizi, bütün neftçilərimizi təbrik edirəm və onlara səmimi qəlbdən təşəkkür
edirəm!
Bu əlamətdar hadisə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını, vətəndaşlarını təbrik edirəm!
"Qurtuluş" qazma qurğusu haqqında geniş məruzə ilə çıxış edən Natiq Əliyev və qonaqlarımız bizə ətraflı
məlumat verdilər. Bu məlumatlar bizim hamımızı həqiqətən heyran edir.
Bu qazma qurğusunun yaranmasının, bu gün istismara verilməsinin Azərbaycan üçün, xalqımız,
millətimiz üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
Birincisi, bu onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyası uğurla həyata keçirilir.
İkincisi, bu onu göstərir ki, Azərbaycana xarici sərmayənin gəlməsi davam edir. Burada deyildiyi kimi, bu
qurğunun yaranması üçün 175 milyon dollar vəsait sərf olunubdur. Bu, Azərbaycan üçün yeni sərmayədir, yeni
yatırımdır.
Bu onu göstərir və bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, Azərbaycan xalqı, neftçiləri, mühəndisləri,
mütəxəssisləri, fəhlələri nə qədər yüksək səviyyədədirlər və nə qədər böyük işlər görməyə qadirdirlər.
Bu onu göstərir ki, Azərbaycana dünyada ən müasir, ən yüksək səviyyəli olan texnika, texnologiya gəlir,
bu da Azərbaycanın həm neft sənayesini inkişaf etdirmək, həm də Azərbaycan mütəxəssislərinin, neftçilərinin,
mühəndislərinin səviyyəsini qaldırmaq üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bu onu göstərir ki, bu qurğunun tikilməsi ilə ölkəmizdə mindən artıq azərbaycanlı yeni iş yeri qazanıbdır,
yüksək məvacib alıb, öz rifah halını yaxşılaşdırıbdır. Burada deyildiyi kimi, Azərbaycan bu qurğunun
tikilməsindən 28 milyon dollarlıq vergi və başqa vəsaitlər üzrə fayda götürübdür.
Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əməli nəticələri, qələbələri budur! Bizim uğurla getdiyimiz yolun
nəticələri budur!
Xatirinizdədir ki, 1994-cü ildə Azərbaycanın ağır vəziyyətində, ölkəmiz həm sosial-iqtisadi çətinliklər
içərisində yaşadığı, həm də respublikamızda ictimai-siyasi sabitlik lazımi səviyyədə olmadığı bir zamanda biz
dünyanın böyük neft şirkətlərini Azərbaycana cəlb etdik. Onlar Azərbaycan dövlətinə inandılar və ölkəmizə
böyük sərmayələr qoymaq barədə qərar qəbul etdilər. Birgə işlərimiz nəticəsində 1994-cü ilin sentyabrında
Azərbaycan dünyanın 11 böyük neft şirkəti ilə müqavilə imzaladı. Bu müqavilə o qədər nəhəng xarakter
daşıyırdı ki, ona "Əsrin müqaviləsi" adı verildi.
"Əsrin müqaviləsi" dünyada böyük əks-səda doğurdu. Bu hadisə Azərbaycan xalqını, bizim dostlarımızı
sevindirdi, xalqımızda böyük ümidlər yaratdı. Xatirinizdədir ki, eyni zamanda, bu müqaviləyə inanmayanlar,
onun həyata keçirilməsinə mane olmaq istəyən qüvvələr də az deyildi. Ancaq həyat və ötən illər sübut etdi ki,
Azərbaycan dövləti doğru, düz yol ilə gedibdir və 1994-cü ildə Azərbaycanla müştərək iş görməyə başlayan
dünyanın böyük dövlətləri, neft şirkətləri artıq bunun əməli nəticəsini görürlər.
Biz qısa bir zamanda əməli nəticələr əldə etdik. 1997-ci ildə "Çıraq" neft yatağından neft hasil etdik və
onu dünya bazarlarına ixrac etməyə başladıq. Bu neft Bakı-Novorossiysk kəməri ilə ixrac edilməyə başladı.
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Ondan sonra biz qısa bir zamanda Bakı-Supsa neft kəmərini tikdik, 1999-cu ilin aprel ayında onu təntənəli
surətdə açdıq və Azərbaycandakı yataqlardan hasil olunan neft bu neft kəməri ilə indi dünya bazarlarına
çıxarılır.
Biz Xəzər dənizindəki "Şahdəniz" yatağında böyük, nəhəng qaz ehtiyatlarını aşkar etdik, neft ölkəsi kimi
tanınan Azərbaycanın bundan sonra həm də qaz ölkəsi olduğunu və xarici bazarlara qaz çıxarmağa yeni
imkanlarımız yarandığını bütün dünyaya bəyan etdik və bu barədə də lazımi əməli işlər görürük. "Əsrin
müqaviləsi"ndən sonra ötən illər ərzində 19 müqavilə imzalanıbdır. Bu müqavilələrdə xarici ölkələrin 30-a
qədər neft şirkəti iştirak edir. Bunların hamısı gələcəkdə Azərbaycanın nə qədər böyük miqdarda neft və qaz
hasil edib dünya bazarlarına çıxaracağına əyani sübutdur.
Hasil olan böyük nefti dünya bazarlarına çıxarmaq üçün ötən beş il müddətində biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas neft ixrac kəmərinin tikilməsi problemləri ilə məşğul idik. Bildiyiniz kimi, keçən ilin noyabr ayında ATƏTin İstanbul zirvə görüşündə Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan prezidentləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəməri haqqında müqaviləni imzaladılar və bu böyük layihəyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də
öz imzasını qoydu. Beləliklə də biz böyük neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün əsas neft kəmərinin
yaranmasına nail olduq.
İndi Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Türkiyənin, Gürcüstanın
neft şirkətləri ilə bərabər Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına başlamaq üçün lazımi tədbirlər
görürlər. Bu tədbirləri tezliklə hazırlayıb işə başlamaq lazımdır.
Təəssüf ki, indi biz yeni problemlərlə rastlaşmışıq. Bəziləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin həyata keçirilməsinə yenidən mane olmaq istəyirlər. Bəziləri belə fikirlər söyləyirlər ki,
Azərbaycanda o qədər neft yoxdur və bu kəmərin tikilməsinə ehtiyac yoxdur.
Təbiidir ki, bu qüvvələrin, dairələrin bəziləri, ola bilər, bunu anlamırlar, bəziləri isə Xəzər dənizi kimi
böyük enerji ehtiyatlarına malik olan hövzədən Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasına müxtəlif
səbəblərdən mane olmaq istəyirlər. Ancaq onlar heç bir şey edə bilməyəcəklər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri layihəsi hazırlanmalıdır, bu barədə müqavilə imzalanıbdır və bu kəmərin inşasına başlanmalıdır.
Həmin kəmər inşa ediləcək, bu iş vaxtında həyata keçiriləcək və heç kəs ona mane ola bilməyəcəkdir. Bugünkü
bu hadisə, bu təntənəli mərasim mənim indicə dediklərimə əyani sübutdur.
Bilirsiniz ki, son bir neçə ildə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda kəşfiyyat işləri aparmaq, quyuların
qazılmasını təmin etmək üçün iki nəhəng qazma qurğusu - "Dədə Qorqud" və "İstiqlal" yarımdalma qazma
qurğuları hazırlanıb işə salınıbdır. Indi onlar öz vəzifələrini yerinə yetirirlər.
Bu gün biz yeni bir qazma qurğusunun tikilməsi, hazırlanması və istismara verilməsinin şahidiyik. Hələ
bundan sonra da belə qazma qurğuları yaranacaqdır. Çünki Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda mövcud
olan zəngin neft və qaz yataqları və ümumiyyətlə, Xəzər bölgəsindəki enerji ehtiyatları belə qazma qurğularının
çox olmasını tələb edir ki, qazma, kəşfiyyat işləri aparılsın, neft və qazın hasilatına başlansın. Əgər bu belə
olmasaydı, bu cür qazma qurğusunun yaranmasına 175 milyon dollar vəsait qoyulmasına nə ehtiyac var idi?!
Mənim bu dediklərim həmin o bədxahlara, Azərbaycana düşmən gözü ilə baxanlara, ölkəmizə paxıllıq
edənlərə və ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiya olunmasına maneçilik
törədənlərə cavabdır.
Bu sahədə bu günə qədər gördüyümüz işlər və bundan sonra, gələcəkdə görəcəyimiz işlər Azərbaycan
xalqının rifah halının yaxşılaşmasına, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsinə, müstəqil bir dövlət kimi
ölkəmizin çiçəklənməsinə gedən yolları təmin edir.
Azərbaycan xalqının tam əksəriyyəti bizim gördüyümüz bu işlərə yüksək qiymət verir, ona böyük ümidlər
bəsləyir və bütün bu nailiyyətlərimizə, o cümlədən bugünkü nailiyyətimizə də sevinir. Qoy istəyənlər
sevinsinlər, istəməyənlər kor olsunlar!
Biz birinci yarımdalma qazma qurğusuna "Dədə Qorqud" adı verdik. Bunun çox böyük tarixi, milli
əhəmiyyəti vardır. Dədə Qorqud bizim ulu babamızdır. Həmin qazma qurğusu ilə Xəzər dənizində yeni neft
yataqlarının istifadəyə verilməsini təmin etmək, Azərbaycan xalqının rifahını qaldırmaq bizim məhz Dədə
Qorqud kimi ulu babamızın ruhunu şad edəcəkdir. Ona görə də biz ona "Dədə Qorqud" adı verdik.
Biz ikinci qazma qurğusuna "İstiqlal" adını verdik. Nə üçün? Çünki əgər biz istiqlaliyyətimizi,
müstəqilliyimizi əldə etməsəydik, millətimiz azad olmasaydı, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edib dünya
birliyində bərabər hüquqlu dövlətlərdən biri olmasaydı, biz bu böyük neft strategiyası planını və başqa işləri
həyata keçirə bilməzdik. İstiqlaliyyət, müstəqillik bizim üçün, xalqımız üçün bu gün də, gələcəkdə də ən əziz bir
anlayışdır. Buna görə də biz həmin qazma qurğusuna "İstiqlal" adı vermişik.
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Bu gün istismara verdiyimiz yeni qurğuya isə "Qurtuluş" adı verilmişdir. Bunun da böyük əhəmiyyəti
vardır. Nə üçün "Qurtuluş"? Çünki qurtuluş Azərbaycan xalqının əsarətdən, müstəmləkəçilikdən qurtulması
deməkdir. Qurlutuş Azərbaycan xalqının azadlığa çıxması deməkdir. Qurtuluş son illərdə Azərbaycan xalqının
başına gəlmiş bəlalardan çıxması deməkdir. Qurtuluş 1993-cü ildə Azərbaycanda yaranmış vətəndaş
müharibəsindən qurtulmaq deməkdir. Qurtuluş Azərbaycan parçalandığı zaman onun parçalanmasının qarşısını
almaq deməkdir. Qurtuluş Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı deməkdir. Ona görə də bu qurğu "Qurtuluş" adını
daşıyır.
Mən "Qurtuluş" qazma qurğusuna və onu idarə edəcək, orada çalışan insanlara uğurlar arzulayıram və
əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, "Qurtuluş" qazma qurğusu Azərbaycan dövlətinin yeni neft
strategiyasının həyata keçirilməsində öz xidmətlərini göstərəcək, yeni neft quyularının qazılmasında, neftin və
qazın hasil olunmasında şücaətlə çalışacaq və öz nailiyyətləri ilə bizi sevindirəcəkdir.
Əziz dostlar!
Bugünkü hadisə bizim hamımızı sevindirir. Çünki yeni bir qələbənin, nailiyyətin şahidiyik. Bir də ona
görə sevinirəm ki, çox hörmət etdiyim, mənim üçün çox əziz olan Azərbaycan neftçiləri ilə yenidən görüşmək
imkanı əldə etdim.
Yaşasın Azərbaycan neftçiləri!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!
"Qurtuluş" qazma qurğusuna uğurlar, uğurlar, uğurlar olsun!
Sağ olun.
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ZƏFƏR BAYRAMI VƏ TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
Bakı Əyləncə mərkəzi
30 avqust 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli generallar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Bu gün türk xalqının, cümhuriyyətinin, dost, qardaş Türkiyənin tarixində çox əlamətdar və tarixi gündür.
Birinci dünya müharibəsindən sonra Osmanlı imperatorluğu dağıldı və Türkiyənin düşmənləri nəinki
imperatorluğu, eyni zamanda Türkiyəni hər tərəfdən dağıtmağa, parçalamağa çalışdılar. Ancaq türk xalqı
bunların hamısına sinə gərdi, öz qəhrəmanlığını göstərdi və türk əsgəri nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya
nümayiş etdirdi.
Bütün bunların təşkilatçısı, bu böyük qələbələrin ilhamçısı böyük Mustafa Kamal Atatürk olmuşdur. Böyük
Atatürkün rəhbərliyi altında türk xalqı öz gücünü topladı, birliyini təmin etdi və öz torpaqlarının qorunması,
qədim türk torpağında Türkiyə dövlətinin yaranması uğrunda mübarizəyə qalxdı. Bu mübarizədə tarixi
günlərdən biri də 30 avqust Zəfər günüdür. Ona görə də Türkiyə Cümhuriyyəti, dövləti, qardaş türk xalqı bu
günü Türkiyə tarixində böyük qələbə günü, zəfər günü kimi bayram edir. Azərbaycan xalqı da, müstəqil
Azərbaycan dövləti də qardaş türk xalqı, cümhuriyyəti ilə bərabər bu günü böyük iftixar hissi ilə bayram edir.
Mən bu bayram münasibətilə sizi, qardaş türk xalqını, Türkiyə Cümhuriyyətini, Türkiyənin qəhrəman
əsgərlərini, ordusunu, bütün Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətini səmimi qəlbdən təbrik edirəm və qardaş türk
xalqına, türk əsgərinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
İndi Türkiyə Cümhuriyyəti dünyanın böyük, qüdrətli, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş və çox güclü orduya
malik olan bir ölkəsidir və dünya birliyində özünə layiq olan yeri tutubdur, dünya siyasətində öz sözünü deyib,
öz fəaliyyətini göstəribdir. Ancaq türkiyənin bu gün bu səviyyəyə qalxmasının tarixi böyükdür, çox şanlıdır və
çox çətinliklərdən keçibdir.
Tarixi heç vaxt unutmaq olmaz. Osmanlı imperatorluğu dağıldıqdan sonra 1920-ci ildə imzalanmış bir
müqavilə ilə Türkiyəni tamamilə parçalamaq, ayrı-ayrı ölkələrə vermək və Türkiyə üçün Ankara çevrəsində bir
az torpaq saxlamaq haqqında beynəlxalq təşkilatın və bir çox dövlətlərin qərarı çıxarılmışdı. Belə bir qərardan,
belə bir ədalətsizlikdən sonra böyük iradə, qəhrəmanlıq lazım idi ki, öz gücünü, türklüyünü, türk xalqının,
dövlətinin böyük tarixinə, ənənələrinə sədaqətini göstərəsən və güc toplayıb bütün bunların qarşısını alasan.
Bunların hamısının yaradıcısı, banisi, böyük rəhbəri türk xalqının və bütün türk dünyasının, Azərbaycan
xalqının sevimli şəxsiyyəti böyük Mustafa Kamal Atatürk olmuşdur. O, öz silahdaşları, məsləkdaşları ilə türk
xalqının daxilində olan böyük mənəvi potensialı, türk xalqının qəhrəmanlıq nümunələrini yenidən birləşdirib
düşmənlərə qarşı savaşa qalxdı, müharibə apardı. Böyük döyüşlər getdi, türk xalqı çoxlu şəhidlər verdi, qanlar
töküldü. Ancaq türk xalqı zəfər çaldı, qələbə əldə etdi. Məhz bunun nəticəsində də, 1920-ci ildə Türkiyə
haqqında qərar qəbul etmiş dövlətlər qəbul etdikləri qərarlardan 1922-ci ildə imtina etdilər və böyük Mustafa
Kamal Atatürkün başçılığı ilə Türkiyə Cümhuriyyəti və Türkiyənin Silahlı Qüvvələri yarandı.
Biz Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyini təntənə ilə birlikdə qeyd etdik. Türkiyə Cümhuriyyətinin
yaradılmasından 77 il keçir. Türk xalqı böyük mərhələlərdən keçib, nailiyyətlər əldə edibdir. Həm Türkiyə
üçün, həm də bizim üçün bunların hamısından əziz olan odur ki, Türkiyə güclənib, qüvvətlənib və onun
torpağına göz dikən hər bir düşmənə cavab verməyə qadir olubdur. Burada da Türkiyənin Silahlı Qüvvələrinin
çox böyük rolu vardır.
Türkiyə ordusunu, Silahlı Qüvvələrini böyük Mustafa Kamal Atatürk yaratmışdır və ordu quruculuğu
ömrünün sonuna qədər onun üçün ən əziz, önəmli işlərdən biri olmuşdur. O, elə bir ordu qurmuş, elə bir Silahlı
Qüvvələr yaratmışdır ki, Mustafa Kamal Atatürkün yoluna, öz vətəninə, millətinə sadiqdir və onlar öz
torpaqlarını şərəflə qorumağa həmişə hazırdırlar.
Biz fəxr edirik ki, Türkiyənin ordusu indi Avropada ən böyük, güclü ordulardan biridir, müasir silahlarla
təmin olunmuş, yüksək hərbi peşəyə sahib olmuş əsgərlərdir. Bunu bütün dünya etiraf edir. Ancaq türk
ordusunun ən böyük xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir əsgər öz torpağına, millətinə, Türkiyə
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Cümhuriyyətinə, Atatürk ideyalarına daim sadiq olmuşdur. Bu, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bu qədər güclü,
qüdrətli olmasının əsas səbəbidir.
Bu, eyni zamanda bizim üçün, yeni müstəqillik əldə etmiş, ordu quruculuğu prosesi aparan Azərbaycan üçün
də böyük bir örnək, təcrübə məktəbidir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri,
müxtəlif sahələrdə bizim əməkdaşlığımız Azərbaycan və Türkiyə ordularının əməkdaşlığı ilə sıx bağlıdır.
Azərbaycanın gənc övladları Türkiyənin hərbi məktəblərində yüksək təhsil alırlar, həm bilik toplayır, həm də
türk ordusunun, əsgərinin mənəvi keyfiyyətlərindən, vətənə, millətə, dövlətə sadiq olmaq keyfiyyətlərindən
bəhrələnirlər. Hesab edirəm ki, bizim bu əməkdaşlığımız Azərbaycan üçün indiyə qədər faydalı olubdur, bundan
sonra da faydalı olacaqdır.
Bu gün bu Zəfər bayramında, təbiidir ki, biz təkcə ordu sahəsində əməkdaşlığımızdan yox, Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıqdan da danışmalıyıq. Bu barədə onu deyə bilərəm ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra indiyə qədər bizim dostluq, qardaşlıq əlaqələrimiz aybaay,
günbəgün möhkəmlənir, inkişaf edir və bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. Buna heç kəs mane ola bilməz.
Türkiyənin həm dövlət, hökumət rəhbərləri, həm də Silahlı Qüvvələrin başçıları ilə çox sıx dostluq, işgüzar
əlaqələrimiz vardır. Hörmətli Əhməd Necdət Sezərin Türkiyə prezidenti seçiləndən sonra xarici ölkəyə ilk
səfərini Azərbaycana etməsi Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu
və Türkiyənin Azərbaycana nə qədər böyük əhəmiyyət verdiyini göstərir.
Türkiyənin generalları və zabitləri Azərbaycanda çox uğurlu fəaliyyət göstərir, ordu quruculuğunda ölkəmizə
faydalı yardımlar edirlər. Mən bütün bunlara görə Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyənin Silahlı Qüvvələrinə və
qardaş türk xalqına bu əziz bayram günü dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Hamımız əminik ki, Türkiyə ordusu daha da güclənəcək və Türkiyə Cümhuriyyətinin torpaqlarının
qorunması, onun suverenliyinin təmin olunması yolunda bundan sonra da böyük işlər görəcəkdir.
Türkiyənin Azərbaycandakı hərbi attaşesi, hörmətli general – biz general deyirik – Sadıq paşa buradakı
nitqində eyni zamanda, Azərbaycanla vidalaşması haqqında məlumat verdi. Sadıq paşa Türkiyə
Cümhuriyyətinin Azərbaycanda hərbi attaşesi kimi iki ildir ki, fəaliyyət göstərir, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
ilə əməkdaşlıq edir və fəaliyyətini uğurla başa çatdırır. Bu, özü-özlüyündə Türkiyə–Azərbaycan əməkdaşlığının,
dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin parlaq təzahürüdür. Ancaq Türkiyə Cümhuriyyətinin əsgərləri, generalları üçün
Azərbaycan çox xoşbəxt bir yerdir. Bu, indiyə qədər də belə olubdur, indi də belədir.
Hörmətli Sadıq paşa Azərbaycanda öz fəaliyyətini başa çatdıraraq, gördüyü işlərə, göstərdiyi xidmətlərə görə
türk ordusunun tüm-general, yəni general-leytenant rütbəsini alıbdır. Mən bu münasibətlə hörmətli Sadıq paşanı
ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, o, bundan sonra da öz xalqına, millətinə, dövlətinə, şərəfli əsgər borcuna
sədaqətlə xidmət edəcəkdir. Əgər o, gəlib Azərbaycanda yenə xidmət etsə, yenə də bir ulduz alacaqdır.
İnsan üçün hər peşə şərəflidir. Hər bir insanın həyatda müəyyən peşəyə ya istedadı, ya da istəyi vardır, yaxud
sadəcə, o sahədə çalışmaq istəyir. Hər bir dövlətdə, cəmiyyətdə iş görən adamlar, təbiidir ki, cəmiyyətinə,
xalqına fayda verirlər. Amma bütün bu peşələrin içərisində ən şərəfli peşə vətəni, dövləti qorumaq, əsgərlik
peşəsidir. Bu, bütün peşələrin içərisində şərəflidir və həmişə xalq tərəfindən sevilib, sevilir və seviləcəkdir.
Məhz buna görə də Türkiyədə orduya bu qədər məhəbbət vardır. Məhz buna görə də Türkiyənin Silahlı
Qüvvələri ölkənin həyatında xüsusi rol oynayır və onların xüsusi statusu vardır. Məhz buna görə də türk əsgəri
bütün keyfiyyətləri ilə başqa ölkələrin əsgərindən müsbət nöqteyi-nəzərdən fərqlənir. Güman edirəm ki,
müstəqil Azərbaycanın əsgəri də bu peşəni türk əsgəri kimi yüksək qiymətləndirəcək, Azərbaycan dövlətçiliyi,
onun bu günü və gələcəyi üçün bu peşənin nə qədər əhəmiyyətli, şərəfli olduğunu dərk edəcəkdir. Türkiyədə
olduğu kimi, Azərbaycan əsgəri də ölkəmizdə bu gün də sevilir, gələcəkdə də seviləcək və böyük hörmətə malik
olacaqdır.
Mən hörmətli Sadıq paşaya ölkəmizdə uğurlu fəaliyyət göstərdiyinə görə Azərbaycan dövləti adından
təşəkkür edirəm, ona cansağlığı, gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, o, bu yolda hələ bir çox
mərtəbələrə qalxacaqdır.
Eyni zamanda, hörmətli Sadıq paşanın arzusu ilə mən burada, buraya toplaşanların qarşısında onun ikinci
ulduzunu ona təqdim etmək istəyirəm. *
* * *

Azərbaycandakı uğurlu işinə görə Türkiyə dövləti tərəfindən növbəti hərbi rütbəyə layiq görülmüş hərbi attaşe
Sadıq Ercanın xahişi ilə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ikinci general ulduzunu onun poqonlarına taxdı.
*
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H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostlar, bu bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, buradan –
Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan türk xalqına hörmət və ehtiramımızı, sevgi, məhəbbətimizi çatdırmaq istəyirəm.
Türk xalqını, Türkiyə Cümhuriyyətini bu Zəfər bayramı günü münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sağ olun.
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YENİ DƏRS İLİNİN BAŞLANMASI VƏ BİLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN
TƏNTƏNƏLİ TOPLANTIDA NİTQİ
Bakı,
Nərimanov rayonu, 82 saylı pilot orta məktəbi
1 sentyabr 2000-ci il
Əziz müəllimlər!
Əziz tələbələr!
Əziz uşaqlar!
Əziz gənclər!
Əziz valideynlər!
Bu ümumxalq bayramı – Bilik günü münasibətilə sizi, Azərbaycanın bütün müəllimlərini, tələbələrini,
gənclərini, bütün Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm və Azərbaycan məktəbinə, təhsilinə,
gəncliyinə yeni-yeni böyük uğurlar arzulayıram.
Bu gün müstəqil Azərbaycanın hər guşəsində məktəblər, ali məktəblər təhsil ilinə başlayır. Uşaqlar, körpələr
1-ci sinfə qədəm qoyur, orta təhsil almış gənclər universitetlərin auditoriyalarına daxil olurlar, yay istirahətindən
sonra müəllimlər işə başlayırlar. Bu, Azərbaycanın həyatında ən böyük hadisədir. Çünki ölkəmizin əhalisinin
demək olar ki, hamısı təhsilə cəlb olunubdur, onların hamısı bunda maraqlıdır. O mənada ki, hər bir ailənin
uşağı vardır. Uşaq ya məktəbə, ya da universitetə gedir. Bu isə hər bir valideyn, ailə üçün ən böyük nemətdir.
Bu, hər bir ailəyə böyük sevinc hissi gətirir.
Müstəqil Azərbaycanda son illər təhsil sahəsində geniş islahatlar aparılır. Bu islahatlar Azərbaycanın təhsil
sistemini, o cümlədən təhsilin səviyyəsini daha da təkmilləşdirir, dünya standartlarına uyğunlaşdırır. Amma bu
da həqiqətdir ki, Azərbaycan xalqı XX əsrdə böyük təhsillənmə yolu keçibdir. Azərbaycanda təhsilin XX əsrin
əvvəllərindən inkişafı, yeni-yeni məktəblərin açılması, ali təhsil ocağının, – Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu
ildə yaranmışdır, – ondan sonra onlarca digər ali təhsil müəssisələrinin və bunların davamı olaraq Azərbaycanda
böyük elmi tədqiqat müəssisələri şəbəkəsinin yaranması – bunlar hamısı xalqımızın tarixi nailiyyətidir.
XX əsri sona vuraraq, öz dövlət müstəqilliyimizi, milli azadlığımızı əldə edəndən sonra sərbəst yaşayaraq
fəxr edə bilərik ki, bizim millətimiz, xalqımız biliklidir, təhsillidir və bu barədə dünyanın hər bir ölkəsi ilə
rəqabət aparmağa, yarışa girməyə hazırdır.
Bu həqiqətlər Azərbaycan xalqının daxili mənəviyyatını, elm, təhsil sahəsində keçmiş ənənələrini inkişaf
etdirməsini və xalqımızın biliyə nə qədər maraqlı olmasını, biliklənmək istəklərini həyata keçirməsini və biliyin
yüksəkliklərinə qalxmasını nümayiş etdirir.
Azərbaycanda xalqımızın geniş mənada təhsilli, bilikli olması və çox geniş məktəb şəbəkələrinin,
universitetlərin yaranması böyük, çətin və ağır yollar keçmişdir. Vaxt var idi ki, biz 1919-cu ildə Azərbaycanda
ilk dəfə universitet yaradarkən orada dərs demək üçün milli müəllim, professor kadrlarına möhtac idik. Belə
kadrlar yox idi, çox az idi, çatışmırdı. Ona görə də başqa ölkələrdən gəlib Azərbaycanda universitetin
qurulmasında və təhsilin ilk illərində təhsil sisteminin yaranmasında bizə kömək etdilər.
Bizim ilk dünyəvi məktəblərimiz də elə bu əsrin əvvəlindən yaranmışdır. Ancaq onlar da çox məhdud bir
miqdarda gənclərin, uşaqların oxuması imkanına malik idi. Geniş kütlələr isə təhsildən, demək, biliklənmək,
elmi mənimsəmək, dünyada gedən tərəqqiyə qoşulmaq imkanlarından məhrum idi.
Tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa bir zamanda Azərbaycan xalqı böyük bir yol keçdi. Demək olar ki, 20 il ərzində
Azərbaycanda hər yerdə məktəblər, ali təhsil müəssisələri yarandı. Ondan sonra elmi müəssisələr, elmi tədqiqat
institutları yarandı. Nəhayət, 1945-ci ildə Azərbaycan elminin ən yüksək zirvəsini təşkil edən Azərbaycan Elmlər
Akademiyası yarandı.
Azərbaycan çoxdandır ki, icbari orta təhsil sistemini tətbiq edibdir. Amma Azərbaycandan da böyük ölkələr,
bəlkə də iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr var ki, orada 8 illik icbari təhsil sistemini yaratmaq üçün hələ
çalışırlar, müxtəlif müzakirələr və mübahisələr aparırlar.
Təbiidir ki, bizim bu nailiyyətlərimiz birinci növbədə xalqımızın, millətimizin təhsilə, biliyə, elmə olan
marağı, bununla bərabər, xalqımızın qədim ənənələri ilə əlaqədar olmuşdur. Bunlarla da bərabər, Azərbaycanın
təhsil sahəsində aparılan böyük işlər, siyasət öz nəticələrini vermişdir. Məhz bunlara görə Azərbaycan 1991-ci
ildə öz dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman ölkəmizdə bütün uşaqların oxuması, təhsil alması üçün məktəblər,
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çox sayda universitetlər, ən önəmlisi odur ki, böyük, yüksək səviyyəli müəllim, professor, ali məktəb müəllimləri ordumuz var idi. Bunlar xalqımızın nailiyyətləridir.
Mən burada gənc müəllimləri, eyni zamanda yaşlı nəslin nümayəndələrini – qocaman müəllimləri görürəm.
Müəllimlik sənəti, peşəsi cəmiyyətdə ən yüksək qiymətə layiq olan bir peşədir. Müəllim olmaq kimi şərəfli bir
iş yoxdur. Çünki müəllimlər xalqın biliklənməsinin, təhsilin inkişaf etməsinin və nəhayət, xalqın elminin inkişaf
etməsinin əsasını qoyanlardır. Ona görə də bu bayram günü mən ilk növbədə müstəqil Azərbaycanın bütün
müəllimlərini ürəkdən təbrik edirəm, müəllimə, bu müqəddəs ada öz dərin hörmət və ehtiramımı, sevgi,
məhəbbətimi bildirirəm. Bəyan edirəm ki, müəllim bundan sonra da müstəqil Azərbaycanın həyatında görkəmli
yer tutacaq, müəllimə qayğı gündən-günə artacaq və müəllimin şanı – şöhrəti daha da yüksələcəkdir.
Biz hamımız həyatımızda əldə etdiyimiz nailiyyətlərə, bütün varlığımıza görə müəllimə borcluyuq. Mən də
müəllimə borcluyam, sən də müəllimə borclusan, bu nazirlər də müəllimə borcludurlar. Müəllimə borclu
olmayan adam yoxdur, – hamı müəllimə borcludur. Ona görə də, mən dəfələrlə demişəm, – bir insan, adi
vətəndaş kimi məktəbə qədəm qoyduğum ilk vaxtdan indiyədək mənim müəllimə böyük hörmətim, sevgim,
məhəbbətim olubdur. Mən həyatımda çox yollardan keçmişəm. Həyatımın bəzi hissələrini bəlkə də indi
xatırlaya bilmirəm, amma müəllimlərimi heç vaxt unutmamışam, hər bir müəllimim bu dəqiqə də gözümün
qarşısındadır.
Müstəqil Azərbaycanda indi təhsilə, demək olar ki, bütün uşaqlar cəlb olunubdur. Bu gün bütün məktəblərdə
1 milyon 662 min şagird dərsə başlayır. Təsəvvür edin, 8 milyon əhalidən 1 milyon 662 mini məktəblərdədir.
Onların bir qismi – bizim lap körpə uşaqlarımız məktəbə bu gün ayaq qoyur, digərləri isə bir sinifdən o biri
sinfə keçir. Bu il ali məktəblərimizdə 120 mindən çox tələbə təhsilə başlayıbdır. Bunlar müstəqil Azərbaycanı
bütün dünyada tanıdan ən dəyərli göstəricilərdəndir.
Bu bayram bizim üçün ona görə əzizdir ki, biz bu gün də, gələcəkdə də gənclərimizi təhsilə, biliyə cəlb
etməliyik, təhsilin keyfiyyətini artırmalıyıq, təhsil sahəsini daha da mükəmməlləşdirməliyik. Ona görə də
müəllimlər gərək yerlərində saymasınlar, nə qədər təcrübəli olsalar da daim öz biliklərini artırsınlar. Çünki
dünya çox dinamik inkişafdadır. Bu dinamik inkişaf dünyada sürətlə yeniliklər meydana çıxarır. Ona görə də,
təbiidir, müəllim 10-15-20 il bundan öncəki səviyyəsi ilə bizim bugünkü yüksək təhsilimizi təmin edə bilməz.
Gərək müəllim öz üzərində daim işləsin, dünyanın texniki, elmi tərəqqi nailiyyətlərindən xəbərdar olsun və
onları tələbələrə, gənclərə, uşaqlara çatdırsın.
Təhsil sahəsində bizim apardığımız islahatlar da məhz buna yönəldilibdir. Bilirsiniz ki, indi biz bu barədə
Dünya Bankı ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik, onların tövsiyələrindən istifadə edirik. Hətta onlar bizim
məktəblərin bəzilərini himayəyə götürüblər, 20 pilot məktəbi yaradıblar, bu məktəblərə qayğı göstərirlər. Həmin
məktəblərdən biri də bu gün buraya toplaşdığımız məktəb – sizin məktəbinizdir. Bilirəm ki, onlar məktəbin
təmirinə də, başqa işlərə də yardım ediblər. Mən bunlara görə Dünya Bankının, ümumiyyətlə, Azərbaycan
məktəbinə, təhsilinə yardım göstərən müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, ayrı-ayrı ölkələrin işini yüksək
qiymətləndirirəm və onlara təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Ancaq gərək bu imkanlardan səmərəli istifadə edəsiniz. Təhsil nazirliyindən başlayaraq təhsil sisteminin ən
aşağı həlqəsinə qədər gərək bu işlərin təşkili ilə hər bir məktəbdə müəllim heyəti, məktəbin rəhbərliyi daha da
yaxşı məşğul olsunlar və bu imkanlardan istifadə etsinlər.
Mən inanıram ki, biz indi müstəqil dövlət kimi heç kəsdən asılı olmayaraq, özümüz öz həyatımızın sahibi
olaraq bundan sonra məktəbimizi daha da inkişaf etdirəcəyik. Amma məktəbimiz həm dəqiq elmlərin
mənimsənilməsində daha da inkişaf etməlidir, eyni zamanda ictimai elmlər – Azərbaycan tarixi, Azərbaycan
ədəbiyyatı, Azərbaycan dili – bunların hamısı təhsilin çox vacib sahələridir.
Etiraf etmək lazımdır ki, keçmiş zamanlarda, illərdə bu fənlərə bəzən o qədər çox fikir vermirdilər. Çünki o
vaxt biz Sovetlər İttifaqının tərkibində idik və Sovet İttifaqının, Sovet hökumətinin təhsil sahəsində olan bütün
təlimatları, əmrləri, göstərişləri hər bir respublikada hər millət üçün eyni idi. Demək, burada hər millətin milli
ənənələri, dəyərləri, xüsusiyyətləri nəzərə alınmırdı. Ona görə də, məsələn, saydığım bu sahələrə məktəbdə o
qədər böyük diqqət yetirilmirdi.
Ancaq indi müstəqil Azərbaycanın hər bir gənci məktəbdə təhsil alaraq, öz xalqının, millətinin qədim
zamanlardan indiyə qədər olan tarixini gərək yaxşı bilsin. Əgər bunu bilməsə o, həqiqi vətənpərvər ola bilməz.
Əgər bunu bilməsə o, millətini qiymətləndirə bilməz. Əgər bunu bilməsə, öz millətinə olan mənsubiyyəti ilə
istənilən səviyyədə fəxr edə bilməz. Ancaq təkcə tarix deyil, bizim zəngin ədəbiyyatımız var. Azərbaycan
ədəbiyyatı qədim dövrlərdən indiyədək öz zənginliyi ilə bütün dünya xalqları içərisində öncül yerlərdə olubdur.
Demək, bu həm bizim tariximizdir, həm mənəviyyatımız, həm də milli mənliyimizdir.
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Azərbaycan dili! Bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Sovet hakimiyyəti illərində biz Azərbaycan dilini
qoruduq, saxladıq və inkişaf etdirdik. Azərbaycan dili indi çox yüksək səviyyədə, yəni onun qrammatik
quruluşu, başqa sahələri yüksək səviyyədə olan bir dildir. Sizə deyə bilərəm ki, başqa ölkələrdə müxtəlif dillərə
mənsub olan insanlar Azərbaycan dilini sadəcə eşidərək, onun mənasını o qədər bilməyərək, Azərbaycan dilinin
nə qədər şerə bənzədiyini, xoş ahəngli olduğunu dəfələrlə qeyd ediblər. Biz dilimizlə fəxr etməliyik. Dil hər bir
millətin milliliyinin əsasıdır. Ona görə də hər bir gənc öz ana dilini, Azərbaycan dilini, müasir Azərbaycan dilini
gərək ən incəliklərinə qədər bilsin və bu dildən istifadə etsin. Biz müstəqil Azərbaycanda Azərbaycan dilini
dövlət dili etdiyimiz kimi, cəmiyyətimizdə də, xalqımızın içində də Azərbaycan dilini mütləq hakim dil
etməliyik.
Mən müəllimlərin vəzifələri haqqında dedim. Ancaq bizim gənclərimizin, uşaqlarımızın vəzifəsi bunlardan
heç də az deyildir. Müəllim öyrətməlidir, bilik verməlidir, tərbiyə verməlidir. Müəllim çalışmalıdır ki, uşaq
nəinki bilik alsın, həm də cəmiyyətdə bütün əxlaq normalarını, prinsiplərini mənimsəsin və onlara riayət etsin,
öz həyatını yüksək əxlaqi dəyərlər əsasında qursun. Ancaq tələbə, şagird, gənc isə gərək çalışsın ki, müəllimin
bu səyləri ona fayda versin. Ona görə də bu gün birinci sinfə gedən uşaq da, onuncu sinfə gedən gənc də
bilməlidir ki, bu 10-11 ildə keçən dövr hər bir insanın həyatında ən dəyərli dövrdür. Çünki bu illərdə kim nəyi
itiribsə, onu sonra bərpa edə, qazana bilməyəcəkdir.
Məktəb illəri hər bir insanın gələcək həyatında ən məsuliyyətli, ən əhəmiyyətli, ən dəyərli illərdir. Ona görə
də bizim övladlarımıza, balalarımıza, bu gün məktəbə qədəm qoyan uşaqlara, məktəblərdə oxuyan bütün
gənclərə, imtahan verib ali məktəblərə daxil olan tələbələrə tövsiyə edirəm ki, bu illərdən, günlərdən səmərəli
istifadə edin, onları itirməyin. Dünən nə isə itirdiniz, bu gün onun yerini doldura bilməyəcəksiniz. Keçən il nə
isə itirdiniz, bu il onun yerini doldura bilməyəcəksiniz.
Mən əminəm ki, indi bizim cəmiyyətdə mənəviyyatın, mədəniyyətin səviyyəsi yüksəldiyi kimi, bu sahədə
gənclərimizin də keyfiyyətləri yüksək olacaqdır. Ancaq təbiidir ki, burada valideynlərin də üzərinə çox böyük
vəzifə və məsuliyyət düşür. Mən bu gün arzu edərdim ki, valideynlər öz uşaqlarının, balalarının təhsil almasına
ciddi yanaşsınlar. Etiraf etmək lazımdır ki, bəziləri bu məsələyə o qədər də fikir vermirlər. Bəziləri hesab edirlər
ki, uşaq elə diplom alsa gedib işləyəcəkdir. Bəziləri bəlkə də özləri dərk edə bilməyərək həmin məsələlərə
biganə qalırlar. Ancaq onlar səhv edirlər. Hər bir ailənin, hər bir valideynin bütün başqa qayğılardan ən böyük
qayğısı öz uşaqlarını Azərbaycanın sağlam, bilikli, yüksək mənəviyyatlı vətəndaşları kimi böyütməkdir.
Bu gün məktəbə gedən uşaqlar Azərbaycanın vətəndaşı – yüksək mənada vətəndaş, yüksək biliyə malik olan
vətəndaş, yüksək əxlaqa malik olan vətəndaş, dövlətçiliyə sədaqətli olan vətəndaş, vətənpərvər olan vətəndaş
olmalıdırlar. Arzu edirəm ki, valideynlər bu işlərə daha da çox diqqət yetirsinlər və qayğı göstərsinlər.
Müstəqil Azərbaycan yaşayır, inkişaf edir. İndi bizim problemlərimiz, çətinliklərimiz də çoxdur. Ən böyük,
ən çətin problem Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması, işğal edilmiş torpaqların azad olunması
və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızın öz elinə-obasına qayıtmasıdır. Biz bu sahədə
durmadan çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq. İnanıram ki, biz buna nail olacağıq.
Ancaq indi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş rayonlardan köçkün düşmüş ailələrin –
əksəriyyəti çadırlarda məskunlaşıblar, onların övladları, körpələri təbiidir ki, çətin, daha da ağır şəraitdə
yaşayırlar. Mənə verilən rəqəmlərə görə, bu gün məktəbə gedənlərdən təxminən 89 min nəfəri həmin işğal
olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış ailələrdəndir.
Çadır şəhərciklərində məktəblər yaranıbdır. Bilirsiniz, bu fakt mənim ürəyimi incidir ki, səkkiz il köçkün
vəziyyətində çadırda, yaxud başqa bir ağır şəraitdə yaşayan insan səkkiz il və ya yeddi il bundan öncə övlad
dünyaya gətiribdir, amma o, öz yerini, torpağını görməyibdir, ancaq çadırda, çadır şəraitində, başqa ağır şəraitdə
məktəbə gedir. Təbiidir ki, bu, bir tərəfdən bizim bəlamızın nə qədər böyük, ağır olduğunu, ikinci tərəfdən isə
xalqımızın nə qədər mərd, mərdanə, dözümlü olduğunu göstərir. Əgər o çadır şəhərciklərində yaşayan ailələr öz
uşaqlarını mütləq məktəbə cəlb edirlərsə, oxudurlarsa, təhsil verirlərsə, onlar ən yüksək qiymətə layiqdirlər. Ona
görə də dövlət, hökumət, hər bir dövlət orqanı, Təhsil Nazirliyi, respublikanın bütün təhsil idarələrinin hamısı
yerindən-yurdundan didərgin, köçkün düşmüş ailələrin uşaqlarının oxumasını birinci növbədə xüsusi nəzarət
altına almalıdırlar, həmin məktəblərə xüsusi qayğı göstərməlidirlər, onlara əlavə yardımlar etməlidirlər. Çünki
biz imkan verə bilmərik ki, bu qədər köçkünlük həyatı yaşayan xalqımızın bir hissəsinin uşaqları məktəbsiz,
savadsız qalsın. Biz buna yol verə bilmərik.
Mən bu gün hamını bu işə dəvət edirəm. Bizim buradakı toplantımız və mənim nitqim indi dövlət
televiziyası vasitəsilə canlı yayımla bütün Azərbaycana verilir. Ona görə də mənim dediyim bu sözlər bütün
Azərbaycan xalqına, vətəndaşlarına, Azərbaycanın bütün dövlət, hökumət orqanlarına, hər bir vətəndaşa aiddir.
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Bizim gələcəyimiz gənclərdir. Biz öz müstəqil dövlətimizi qururuq və əmin ola bilərsiniz ki, dövlət
quruculuğu işi uğurla həyata keçiriləcəkdir. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesi uğurla həyata keçiriləcəkdir. Azad bir ölkə olan Azərbaycanın vətəndaşları hər bir hüquqlarından,
azadlıqlarından sərbəst istifadə edəcəklər. Konstitusiyamızda təsbit olunmuş bu müddəaları heç kəs poza bilməz.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı azaddır, sərbəstdir və bizim cəmiyyətimizin bərabərhüquqlu üzvüdür.
Ancaq biz gələcəyə baxırıq. Bizim gördüyümüz işlər, apardığımız iqtisadi islahatlar, dövlət quruculuğu
prosesi, təhsil və başqa sahələrdə həyata keçirdiyimiz islahatlar hamısı Azərbaycan dövlətini daha da
yüksəltməyə yönəldilibdir. Bunlar eyni zamanda, Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaq,
gənclərimizin yaxşı gələcəyini təmin etmək üçündür. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın bugünkü gəncləri
gələcəkdə ölkəmizi idarə edənlər, Azərbaycanı irəli aparanlar olacaqlar. Bizim isə borcumuz bugünkü gənclər
üçün güclü, qüdrətli, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş elə dövlət, cəmiyyət yaratmaq və xalqın rifah halını o qədər
yüksəltmək məqsədidir ki, onlar biz indi çəkdiyimiz çətinlikləri çəkməsinlər.
Gənclər, gələcək nəsil haqqında danışarkən yenə də müəllimlərə müraciət edirəm ki, onlar nəinki bu gün
üçün, gələcək üçün də öz vəzifələrini, məsuliyyətlərini həmişə düşünsünlər. Biz isə Azərbaycanın müstəqilliyini
daimi, dönməz edəcəyik. Bizim xalqımız daim müstəqil, azad yaşayacaqdır. Biz bugünkü gənclərə çox yüksək
amallara, mənəvi keyfiyyətlərə, yüksək iqtisadi potensiala malik olan dövlət, ölkə əmanət edəcəyik. Ancaq bu
işləri gələcəkdə aparmaq üçün daha da biliklənmək, elmə malik olmaq lazımdır. Bu isə sizin, bizim, hamımızın
vəzifəmizdir.
Əziz dostlar!
Əziz müəllimlər!
Əziz uşaqlar, gənclər!
Mən sizi bu ümumxalq bayramı – bilik günü münasibətilə bir daha təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı, səadət
arzulayıram. Azərbaycan məktəbinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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ÖZBƏKİSTANIN MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ ÖZBƏKİSTANIN
AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
«Gülüstan» sarayı
1 sentyabr 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Özbəkistanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm, qardaş
özbək xalqına sülh, əmin-amanlıq və çiçəklənmə arzulayıram.
Özbəkistan da, Azərbaycan da müstəqil dövlətlərdir. Hər iki ölkənin keçmişi eyni olubdur, amma indi
müstəqil dövlət kimi həm Azərbaycanda, həm də Özbəkistanda insanlar öz dövlət dilindən istifadə edirlər. Ona
görə də mən nitqimi Azərbaycan dilində, dövlət dilimizdə başladım.
Özbək dili və Azərbaycan dili bir kökə malikdir. Bizim dillərimizdə müəyyən bir fərq var, amma eyni kökə
malik olduğumuza görə biz bir-birimizin dilini başa düşürük. Ancaq hamı eyni səviyyədə başa düşmür. İndi hələ
ki, nə Özbəkistanda özbək-Azərbaycan dillərinin tərcüməçisi, nə də Azərbaycanda Azərbaycan-özbək dillərinin
tərcüməçisi var. Ona görə də mən problem qarşısındayam.
Mən bu gün öz dilimizdə müraciət etməliyəm, amma eyni zamanda, nəzərə almalıyam ki, bizim özbək
qardaşlarımız – hansı ki, biz bu gün onların müstəqillik günü bayramına gəlmişik– ola bilər, mənim dediyim
sözlərin çoxunu, yaxud bir hissəsini anlaya bilməsinlər. Mən başa düşürəm, təbiidir ki, ona görə də
Özbəkistanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri bu gün rus dilində danışdı. Mən bunu nəzərə
alaraq nitqimi rus dilində davam etdirmək istəyirəm. Ancaq ümidvaram ki, vaxt gələcək, Özbəkistanda Özbək–
Azərbaycan dillərinin tərcüməçisi, Azərbaycanda da Azərbaycan–Özbək dillərinin tərcüməçisi olacaqdır. O vaxt
həm Daşkənddə, həm də Azərbaycanda prezidentlər belə mərasimlərdə yalnız öz dövlət dillərində nitq
söyləyəcəklər.
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Özbəkistanın milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, qardaş özbək
xalqına sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayıram.
Özbəkistanın, özbək xalqının dövlət müstəqilliyi əldə etməsi çox böyük tarixi əhəmiyyətə malik hadisədir.
Tarixdən yaxşı məlumdur ki, özbək xalqı keçmişdə öz dövlətçiliyinə, özü də kifayət qədər qüdrətli, güclü
dövlətçiliyə malik olmuşdur. Amma sonra xalq bu dövlətçilikdən, müstəqillikdən məhrum olmuş və təbii ki, bir
çox illər sərbəst inkişaf üçün imkana malik ola bilməmişdir.
Bizim bu baxımdan da taleyimiz eynidir, tariximiz eynidir – mən həm özbək, həm də Azərbaycan xalqlarını
nəzərdə tuturam. 1991-ci ildə biz də dövlət müstəqilliyi, milli azadlıq əldə etdik, öz demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlətimizi qururuq, xalqımızın milli mənafelərinə uyğun olan yolla gedirik. Ona görə də azadlığı əldə etməyin,
müstəqillik əldə etməyin və öz milli dövlətçiliyini qurmağın hər bir xalq üçün nə demək olduğunu yaxşı başa
düşürük. Sovetlər İttifaqının süqutu bizə – Özbək xalqına da, Azərbaycan xalqına da bundan ötrü şəraiti təmin etdi
və gördüyünüz kimi, biz öz müstəqilliyimizi çox tez möhkəmlətməyə və inkişaf etdirməyə başladıq.
Çox dərin məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, müstəqillik, azadlıq illərində özbək xalqı, Özbəkistan böyük
uğurlar qazanmışdır.
Özbəkistan Mərkəzi Asiyada mühüm yer tutur, olduqca böyük iqtisadi potensiala, insan ehtiyatlarına malik
ölkədir. Özbək xalqının qədim, zəngin tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı var. Lakin müstəqillik qazanılması keçmiş
vaxtlarda bu və ya digər dərəcədə tələb edilməmiş, istifadə olunmamış qalan bütün bunları hərəkətə gətirməyə
imkan vermişdir. Nəticədə müstəqillik illərində Özbək xalqı, özbəkistan həqiqətən böyük uğurlar qazanmışdır.
Özbəkistanın Azərbaycandakı fövqəlalə və səlahiyyətli səfiri burada bu barədə ətraflı söhbət açdı. O, bu
barədə iftixar hissi ilə, sevinc hissi ilə danışdı. Bu gün, bu bayram günündə demək istəyirəm ki, Azərbaycan
xalqı və müstəqil Azərbaycan dövləti olaraq biz də Özbək xalqının müstəqillik illərində qazandığı uğurlara eyni
dərəcədə sevinirik.
Xalqlarımız – Özbək və Azərbaycan xalqları arasında həmişə səmimi dostluq münasibətləri olmuşdur. Bu
münasibətlər ümumi taleyimizə, tarixi köklərimizə, adət və ənənələrimizin, əxlaqi dəyərlərimizin, mənəvi
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dəyərlərimizin oxşarlığına əsaslanmışdır. Bütün bunlar xalqlarımız arasında dostluq, qarşılıqlı yardım və
əməkdaşlıq üçün həmişə şərait yaratmışdır.
XX yüzilliyin tarixindən bütün bunları olduqca parlaq şəkildə göstərən çoxlu misallar çəkmək mümkündür.
Biz keçmişdə olanları lazımınca qiymətləndiririk. Lakin bununla yanaşı, biz azadlıq əldə etdikdən, müstəqillik
qazandıqdan sonra vəziyyət tamamilə dəyişmişdir və müstəqilliyin ilk günlərindən Özbəkistanla Azərbaycan
arasında dövlətlərarası münasibətlər, diplomatik münasibətlər yaradılmışdır, Azərbaycanın Daşkənddə,
Özbəkistanın Bakıda səfirlikləri var. Təbiidir ki, münasibətlərimiz keyfiyyətcə yeni xarakter almışdır.
Azərbaycan öz xarici siyasətində bunu əsas tutur ki, bütün ölkələrlə, xüsusən qonşu ölkələrlə, ələlxüsus bizi
böyük tarixi keçmişin birləşdirdiyi ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı dostluq münasibətlərini inkişaf etdirmək
lazımdır. Biz Özbəkistanla bir regionda yerləşirik. Qafqaz və Mərkəzi Asiya, Xəzər hövzəsi – bunların hamısı
bir-biri ilə tarixən bağlı olmuşdur. Ona görə də artıq müstəqillik şəraitində əlaqələrimizin konkret əməli
nəticələri var. Biz tarixi böyük İpək yolunun bərpası, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə birlikdə
fəal məşğul oluruq və deməliyəm ki, Özbəkistan və Azərbaycan bu istiqamətdə böyük uğurlar qazanmışlar.
Biz Transqafqaz magistralından birlikdə fəal istifadə edirik. Biz bir çox digər proqramları birlikdə həyata
keçiririk. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıq və siyasət, xarici siyasət sahəsində, beynəlxalq münasibətlər
sahəsində əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir. Biz beynəlxalq təşkilatlarda, MDB-də, GUÖAM kimi təşkilatda
qarşılıqlı surətdə fəal əməkdaşlıq edirik və bunu Özbəkistan üçün də, Azərbaycan üçün də çox mühüm sayırıq.
Böyük sevinc hissi doğurur ki, indi müstəqil dövlət olan Özbəkistan öz təbii ehtiyatlarından, öz iqtisadi
potensialından tamamilə istifadə edir və böyük uğurlar qazanır. Şəxsən mən Özbəkistanı çoxdan – 70-ci illərdən
və bundan əvvəl, habelə 80-ci illərdən tanıyıram. Mən Azərbaycanın rəhbəri kimi də, Moskvada işlədiyim
dövrdə də Özbəkistanla sıx əlaqələr saxlayırdım. Mənim o vaxtlar da çoxlu dostum var idi, indi də var. Buna
görə də Özbəkistanın o vaxtlar hansı vəziyyətdə olduğunu, – hərçənd o, öz xalqına maksimum səmərəli fayda
gətirmək üçün çox geniş imkanlara malik idi, – və bu gün necə bir vəziyyətdə olduğunu yaxşı bilirəm.
Nəhayət, XX əsrin sonunda nail olduğumuz azadlığın, müstəqilliyin, milli dövlətçiliyin mahiyyəti də məhz
bundan ibarətdir.
Təbii ki, bizim bir çox iqtisadi, sosial, siyasi problemlərimiz var. Azərbaycanın ağır bir problemi var – bu,
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi və Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğalı, bir milyon azərbaycanlının öz ölkəsində qaçqına çevrilməsi problemidir, digər problemlərdir.
Əlbəttə, Özbəkistanda da problemlər var. Bunlar iqtisadiyyatın inkişafı, islahatların aparılması ilə bağlıdır.
Bütün bunlar bizim ölkələrimiz kimi ölkələr üçün, yəni bu yaxınlarda müstəqil dövlətlər olmuş ölkələr üçün
asan məsələlər deyildir.
Ancaq bizi məyus edən odur ki, son vaxtlar Özbəkistanın Cənubunda gərginlik mənbəyi meydana gəlmişdir,
terrorçular, terrorçu quldur dəstələri, islam ekstremistləri çətinliklər törədirlər. Bu təhlükəli hadisələr indi təkcə
Özbəkistanda deyil, Mərkəzi Asiyanın bəzi digər ölkələrində də öz təsirini göstərir.
Təəssüf ki, hazırda terrorizm, təcavüzkar ekstremizm, təcavüzkar separatizm, dini ekstremizm dünyada, o
cümlədən, Asiya qitəsinin ölkələrində, – həm də təkcə Asiya qitəsində deyil, – təhlükəli hala çevrilmişdir. Buna
görə də biz orada baş verən hadisələri narahatlıq hissi ilə izləyir, sevinirik ki, Özbəkistan dövləti kifayət qədər
güclü qüvvəyə malikdir və quldur basqınlarını, separatçı hərəkətləri dəf etməyə, öz ölkəsinin ərazisini hər cür
terrorçu və ekstremistlərdən təmizləməyə qadirdir.
Lakin təkrar edirəm, bu, bütün ölkələrin belə hala qarşı necə birgə mübarizə aparmasının labüd olduğunu
göstərən daha bir faktdır. Təəssüflər olsun, bəzən görürsən ki, bu cür hallarla rastlaşmayan ölkələr digər
ölkələrdə baş verən belə separatçı, terrorçu, ekstremist hadisələrə bəzən laqeyd yanaşırlar. Amma mənə elə gəlir
ki, indi bu hallar çox geniş yayılmışdır və ona görə də həmin halların baş verdiyi – yaxud hətta baş vermədiyi –
dövlətlərin hamısı bütün dünyada, bütün qitələrdə sabitliyin təmin olunması üçün belə təhlükəli hallara qarşı
fəal çıxış etməlidirlər.
Təbii ki, biz özbək xalqının bu ekstremist, separatçı qüvvələrə qarşı mübarizəsində onunla həmrəyik və onu
həmişə dəstəkləyəcəyik. Təkrar edirəm, əminəm ki, müstəqil dövlət olaraq Özbəkistan bu halların öhdəsindən
uğurla gələcəkdir.
Ölkələrimiz arasında dostluğu və əməkdaşlığı möhkəmləndirən bir də budur ki, hörmətli prezident İslam
Kərimovla mənim aramda çox sıx dostluq münasibətləri var. Bu dostluğun da böyük tarixi var, lakin o, indi
xüsusi xarakter almışdır və mən buna şadam. Çünki bu, ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı üçün,
qarşılıqlı fəaliyyət, qarşılıqlı anlaşma üçün və hər hansı mənfi hallara qarşı birgə tədbirlər üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir.
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Mən bu gün, bu bayram günü İslam Kərimovun rolunu, xüsusi rolunu nəzərə çarpdırmaq istəyirəm. Azadlıq
və müstəqillik əldə edilməzdən hələ bir neçə il əvvəl Özbəkistanın rəhbəri, özbək xalqının lideri olaraq o,
dövlətçiliyin möhkəmlənməsi, iqtisadiyyatın inkişafı, demokratik islahatların, iqtisadi, sosial islahatların
aparılması, dünya birliyinə inteqrasiya, özbək xalqının rifahının yüksəlməsi üçün və öz ölkəsinin, öz torpağının
müdafiəsi üçün çox işlər görmüşdür və görür.
Buna görə də o, nəinki öz ölkəsində, həm də dünyada böyük nüfuza malikdir və bir müddət əvvəl onun
həyatına terrorçuların sui-qəsd törətməyə çalışdıqları hadisə kimi hadisələrdən qorxmayaraq, çox cəsarətlə
hərəkət edir, inamla hərəkət edir, öz xalqına, öz millətinə sədaqətini göstərir.
Mən bu bayram münasibətilə prezident İslam Kərimova təbrik göndərmişəm. Lakin bu gün burada mən
Azərbaycan xalqının özbək xalqına ən xoş arzularını bir daha yetirmək və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, özbək xalqı bütün çətinlikləri dəf edəcək və müstəqil Özbəkistan Mərkəzi Asiyada, bütün dünya birliyində
həmişə öz layiqli yerini tutacaqdır.
Hörmətli dostlar, sizi bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm, sizə sülh arzulayıram, səadət diləyirəm,
bütün özbək xalqına xoşbəxt gələcək arzulayıram.
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NORVEÇ SƏYYAHI TUR HEYERDAL VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
2 sentyabr 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Yenidən Azərbaycan xoş gəlmisiniz! Mən sizi Azərbaycanın böyük dostu hesab
edirəm. Xatırlayıram ki, hələ keçmiş zamanlarda, Azərbaycan müstəqil olmadığı bir vaxtda, 1981-ci ildə siz
Azərbaycana maraq göstərib ilk dəfə buraya gəlmişdiniz. Mən o vaxt da Azərbaycanda rəhbər idim.
Xatirimdədir, mənim böyük qardaşım akademik Həsən Əliyev ilə sizin şəxsi mehriban dostluğunuz var
idi. O vaxt biz görüşdük, çox ətraflı söhbətlər etdik. Sonrakı illərdə bir neçə dəfə görüşmüşük. Çox məmnunam
ki, Osloda sizinlə görüşmək və muzeyinizi ziyarət etmək mənə nəsib oldu.
Yəqin ki, sizə deyirlər, - hər dəfə Norveçdən burada nümayəndə heyəti olanda sizə həmişə salam
göndərirəm. İndi də gəlmisiniz, özü də görürəm ki, böyük heyətlə gəlmisiniz. Eşitmişəm ki, sizin adamlar
burada çox dəyərli arxeoloji axtarışlar aparırlar. Bunlar hamısı bizim ölkələrimiz, xalqlarımız arasındakı
əlaqələrin inkişaf etməsi deməkdir. Onlar əsasən elm sahəsində olan əlaqələrdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycan ilə Norveç arasında dövlətlərarası çox yaxşı iqtisadi əməkdaşlıq
əlaqələri yaranıbdır. Norveçin "Statoyl" şirkəti burada çox böyük işlər görür. Təkcə bir "Statoyl" deyil, gərək ki,
burada 30-40-dan çox Norveç şirkəti fəaliyyət göstərir, - yəqin onu səfirin nümayəndəsi bilir. Bizim bu əlaqələr
inkişaf edir.
Mən Osloda olarkən Norveç ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı biz baş nazir
ilə müqavilə imzaladıq. Sizin ölkənizin kralı ilə mənim çox əhəmiyyətli söhbətlərim oldu. Ölkənizin baş naziri
cənab Stoltenberq vaxtilə enerji naziri olarkən Azərbaycanı bir neçə dəfə ziyarət edibdir. Bunlar da Azərbaycan
ilə, müstəqil Azərbaycan dövləti ilə Norveç arasında olan iqtisadi əlaqələrdir.
Mən çox məmnunam ki, Norveç şirkətləri burada öz iqtisadi fəaliyyətləri ilə yanaşı, Azərbaycanda
humanitar işlər də görürlər və elmin bir neçə sahəsinə, təhsilin bir neçə sahəsinə yardımlar edirlər. Bunlar
hamısı bizim ölkələrimizi daha da yaxınlaşdırır, dostluq əlaqələri yaradır.
Mən sizinlə iyirmi il bundan öncə Bakıda görüşəndə bəlkə siz və sizdən savayı az adamlar Norveçdə
bilirdilər ki, Azərbaycan var, Azərbaycan hansı bir ölkədir. Çoxları bunu bilmirdi. Çünki Azərbaycan müstəqil
dövlət deyildi, Sovetlər İttifaqının tərkibində olan bir respublika idi. İndi isə Norveçdə də Azərbaycanı yaxşı
tanıyırlar, Azərbaycanda da Norveçi yaxşı tanıyırlar.
İki gün bundan öncə televiziyada "Səhər" proqramında - mən təsadüfi olaraq televizoru açdım, - gördüm
ki, bizim incəsənət xadimləri - müğənni Nazpəri Dostəliyeva və Səyavuş Kərimli Norveçdə olublar, çox dəyərli
işlər görüblər və orada onlar Norveç xoru ilə birlikdə mahnı oxuyurdular.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u (Azərbaycanın mədəniyyət naziri): Cənab prezident, onlar orada bir sıra
konsertlər vermişlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu, çox maraqlı bir işdir. İndi görürsünüz, bizim əlaqələrimiz nə qədər
genişlənibdir. Amma bunun əsasını 1981-ci ildə sizinlə mən qoymuşam. Güman edirəm ki, XXI əsrdə bu
əlaqələr daha da inkişaf edəcəkdir. Siz də, mən də bu əlaqələrin inkişaf etməsinin sükanı arxasında olacağıq.
Xoş gəlmisiniz! Bu dəfəki ziyarətinizin səbəbləri haqqında bir az bilirəm, amma istərdim ki, siz mənə
deyəsiniz. Buyurun.
T u r H e y e r d a l: Cənab prezident, mən də Sizin kimi, ilk görüşümüzü çox yaxşı xatırlayıram. O dövr
elə bir dövr idi ki, biz qarışıq dünyada həm dostuyduq, həm də düşmən idik. Mən o dövrdə Qərbdə elə bir təlimtərbiyə görmüşdüm, bizi elə ruhda tərbiyə etmişdilər ki, Qərbdə yaşayan bütün insanlar yaxşıdır, Şərqdə
yaşayan bütün insanlar isə pisdir.
Həmin o ağır dövrdə alman nasistləri mənim ölkəmi gözlənilmədən işğal etdilər. Sonra almanlar başqa bir
səhv də buraxaraq Sovet İttifaqına hücuma keçdilər. Mən azad Norveç hərbi qüvvələrinə qoşuldum və paraşütçü
kimi orada iştirak etdim. Məni ilk dəfə Arktikaya göndərdilər. Gözlənilmədən bu müharibənin gedişində Sovet
İttifaqı bizim müttəfiqimizə, Almaniya isə düşmənimizə çevrildi. Mən paraşütlə Murmanska endikdən sonra rus
sovet qoşunları ilə bərabər Norveçə daxil oldum. Onda dərk etdim ki, bu insanlar amerikalılar, ingilislər və elə
norveçlilər kimi eyni adamlardır. "Soyuq müharibə" illəri dövründə məni bir neçə dəfə Moskvaya dəvət etdilər,
Moskvada Elmlər Akademiyasında elmi işimin müdafiəsini təşkil etdilər.
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Beləliklə, məhz o dövrdən mənim rus və digər sovet alimləri ilə təmaslarım başladı. O dövrdə mən həm
rəssamlar, fermerlər, həyatın müxtəlif sahələrində çalışan insanlarla görüşdüm. Moskva ilə təmaslarım
Lomonosov medalı ilə mükafatlanmağımla nəticələndi. Sonra məni Sovet İttifaqının Elmlər Akademiyasına üzv
qəbul etdilər. Mən o zaman həm də Nyu-York Akademiyasının üzvü idim.
Məhz o dövrdən Qərbdə əldə etdiyim çoxsaylı dostlarla bərabər, Şərqdə də çoxlu dost tapmağa başladım
və məni o vaxtlar Azərbaycan Elmlər Akademiyasına dəvət etdilər. Biz hamımız bilirdik ki, Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun direktoru akademik Həsən Əliyev ölkənin rəhbərinin qardaşı idi. Qəribədir
ki, biz ilkin vaxtda, tez bir zamanda onunla yaxından dostlaşdıq. Onu da deyim ki, Sizin qardaşınızla bərabər
mən Azərbaycanın rayonlarını ziyarət etdim, ayrı-ayrı bölgələrində oldum və bizim ölkələrin arasındakı
əlaqələrin lap qədim köklərə malik olması barədə ilk fikirləri məhz ondan öyrəndim. Onun təşəbbüsü ilə mən
Qobustana getdim, oradakı yazılarla tanış oldum və beləliklə bizdə, Norveçdə olan bu qəbildən yazılarla onları
müqayisə etməyə başladım.
Sonralar sizin ölkənizi dəfələrlə ziyarətlərim sayəsində belə qənaətə gəlməyə başladım ki, çox güman,
ölkələrimiz arasında çay sistemləri vasitəsilə - Xəzər dənizindən Volqa, Don çaylarına keçmək və oradan da
Baltik dənizi vasitəsilə Norveçlə təmasların olması köklərini araşdırmağım lazımdır.
Onu da deyim ki, İslandiya adlı balaca bir ada mənim diqqətimi yenidən Azərbaycana yönəltdi. O vaxt
İslandiyanın prezidenti məni və xanımım Jaklini öz ölkəsinə dəvət etdi və yenicə tərcümə olunmuş saqalar ilə
tanış olmağımızı xahiş etdi. Bu tanışlıqdan sonra qənaətim getdikcə daha da dolğunlaşmağa və yəqinləşməyə
başladı ki, 800 il bundan öncə İslandiya ilə bu bölgə - Qafqaz arasında və türklərin torpaqları olan bu ərazilər
arasında coğrafi baxımdan yaxınlıq olmuşdur. Sonrakı tədqiqatlar bilavasitə sübut etdi ki, hələ vikinqlərin
dövründə indiki ölkələrimiz arasında təmaslar və əlaqələr mövcud olmuşdur.
İslandiya IX əsrdə Norveçdən ayrılmışdır. O dövrdən etibarən İslandiya ilə əlaqədar olan bütün sənədlər
qorunub saxlanılmışdır.
Sonra mən dünyanın digər ölkələrində olan alimlərlə əməkdaşlığımı davam etdirdim. Bu gün böyük, geniş
səpkili tədqiqatlar nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişəm ki, ölkələrimiz arasındakı təmaslar hətta vikinqlərin
dövründən də qədim tarixə gedib çıxır.
Beləliklə, Azərbaycana indiki səfərimin əsas məqsədi sizin alimlərlə birgə çalışaraq, onlarda vikinqlərdən
daha əvvələ aid tarixdə Azərbaycan barədə hansı məlumatların olduğu ilə tanış olmaq, bu sahədə onlarla
əməkdaşlıq etməkdir. Burada əldə etdiyim məlumatlar nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Skandinaviya
ölkələrində mövcud olan kral ailələri öz mənşələrini məhz Azərbaycandan götürmüşlər. Onların əcdadları bizim
eramızdan əvvəl birinci əsrdə və yaxud bizim eramızdan sonra bu məmləkətdən, ölkədən törəmiş, çıxmışlar.
Cənab prezident, bütün bunlarla bərabər, onu da deməyi özümə borc bilirəm ki, Sizinlə tanış olmaq
şərəfinə nail olduqdan sonra ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin belə geniş səpkidə inkişaf etməsi və güclənməsi
məni çox sevindirir. Çox məmnunam ki, ölkələrimiz arasında getdikcə daha çox və sıx əlaqələr yaranmaqdadır.
Bilirəm ki, Sizin ölkənizdə lap aşağı səviyyələrdən tutmuş, yuxarı - hökumət səviyyələrinə qədər olan
adamlar arasında dövlətimiz barədə məlumatlar daha geniş yayılır və ölkəmizlə tanışlıq daha da artmışdır. Eyni
sözləri norveçlilər barəsində də deyə bilərəm. Onu da söyləyim ki, məhz sizin Norveçə rəsmi səfərinizdən sonra
ölkəmizdə Azərbaycan haqqında məlumatlar daha geniş yayılmışdır. İndi insanlar Azərbaycanı daha yaxşı
tanıyırlar.
Ölkəmizin kralı ilə məxsusi söhbətim zamanı o, mənə Sizinlə keçirdiyi görüşü yaxşı xatırladığını söylədi
və xahiş etdi ki, Sizi bir daha görsəm onun şəxsi salamını Sizə yetirim.
Beləliklə, ümid və arzu edirəm ki, Azərbaycan ilə Norveç arasındakı münasibətlər və əlaqələr bundan
sonra daha da inkişaf edəcək, güclənəcəkdir. Azərbaycanda Norveçin 30 yox, 30-dan daha çox şirkəti və iqtisadi
qurumları təmsil olunacaqdır. Sizin ölkənizlə Norveç arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdan hər iki dövlət öz
mənafelərinə uyğun bəhrələnəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizin dediyiniz bütün sözlərlə tamamilə razıyam.
Bizim ölkəyə və onun tarixinə maraq göstərməyinizi yüksək qiymətləndirirəm.
Təbiidir, dünyanın böyük alimi kimi, böyük səyyahı kimi, siz birinci növbədə öz xalqınızın əcdadlarının
haradan gəlməsini arayırsınız və axtarışlar apararaq gəlib bunun izlərini Azərbaycanda tapmısınız. Təbiidir ki,
sizin bu axtarışlarınız, elmi tədqiqatlarınız, arxeoloji tədbirləriniz Azərbaycan alimləri ilə müştərək olmalıdır və
elmi axtarışların nəticələri də bir-birinə uyğun olmalıdır.
Tarix elmi, xüsusən qədim dövrlərin elmi heç vaxt siyasətləşdirilməməlidir. Təəssüf olsun ki, indi biz,
dünya, o cümlədən bizim region elə bir dövrdə yaşayır ki, ayrı-ayrı konyunktura siyasi məqsədlərə uyğun
olaraq, tarixi istəyirlər - belə yazırlar, istəyirlər - elə yazırlar. Bu, bizim keçmiş Sovetlər İttifaqına məxsus olan
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bir hadisə idi. Çünki Sovetlər İttifaqında, o hakimiyyət dövründə elm, xüsusən tarix elmi idealizə olunmuşdu.
İndi biz bundan azad olmuşuq.
Məsələn, Cənubi Qafqaz regionunu götürsək, bilirsiniz ki, 12 il bundan öncə Ermənistan Azərbaycana
torpaq iddiası ilə hərbi təcavüzə başlamışdır. Bu münaqişəyə, müharibəyə çevrilmişdir və indi də davam edir.
1994-cü ilə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin müəyyən müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan torpaqlarının 20
faizini işğal etməsi mümkün oldu. Bu münaqişənin səbəbi - təbiidir ki, müharibəni, münaqişəni başlayan
Ermənistan tərəfi olmuşdur - ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın daxilində olan Dağlıq Qarabağ vilayəti guya
Ermənistana "mənsubdur". Bəziləri tarixin ayrı-ayrı dövrlərini saxtalaşdıraraq belə fikrə gəlmişlər. Amma tarixə
obyektiv qiymət verilsə, tarix düzgün təhlil olunsa, bunlar yalandır. Bunun kökü yenə də Sovet İttifaqının
quruluşuna, sisteminə gedib çatır, yəni onunla bağlıdır. Məhz Sovetlər İttifaqı yaranarkən Moskvada müttəfiq
respublikaların xəritələrini istədikləri kimi çəkdilər. Yəni o mənada ki, kimin gücü çox idi, - həmin xəritəni öz
xeyrinə çəkdi, kimin gücü az idi, - o bundan məhrum oldu. Yəni ədalətsizlik, haqsızlıq olmuşdur.
Ümumiyyətlə, güclünün gücsüzü daha da incitməsi, yaxud çox şeylərdən onu məhrum etməsi yeni bir şey
deyildir. Ancaq indi, XX əsri başa vurarkən, dünyada gedən bütün dəyişiklikləri nəzərə alaraq, gərək
keçmişdəki mənfi hallar bundan sonra özünə yer tapmasın. Ona görə də hər şeydə obyektivlik olmalıdır.
Obyektivlik o deməkdir ki, ayrı-ayrı şəxslərin subyektiv fikirləri yox, həqiqət, faktlar, dəlillər, sübutlar əsas
götürülməlidir.
Bu baxımdan Azərbaycan çox böyük ədalətsizliklərə - Sovet İttifaqı yaranan zaman da, ondan sonrakı
dövrlərdə də və son on il müddətində də - məruz qalıbdır. Əlbəttə, bütün bunlar barədə hamı düşünməlidir.
Hamı bilməlidir ki, tarixi şəxsi məqsədlərə uyğun olaraq yaratmaq olmaz. Tarix həqiqəti əks etdirməlidir.
Bunlar mənim ümumi mülahizələrimdir. Mənim dediyim bu sözlərin sizin apardığınız işlərlə heç bir əlaqəsi
yoxdur. Burada həm sol tərəfdə, həm də sağ tərəfdə tarixçilər əyləşiblər. Mən fürsətdən istifadə edərək bu
barədə öz fikirlərimi bildirirəm.
Bəzən ayrı-ayrı tarixçilərin subyektiv fikirləri ilə əlaqədar hətta tarixçilər arasında silah müharibəsi yox,
amma söz müharibəsi gedir. Bunlara son qoymaq lazımdır.
Dövlətlər arasındakı münasibətlərdə, siyasətdə konsensus deyilən bir məsələ vardır. Amma tarixin düzgün
yazılmasında konsensus ola bilməz. Yəni "sən bununla, mən də onunla razı olum və ikimiz də eyni fikrə gələk".
Tarix həqiqət deməkdir, eyni zamanda, burada qarşıdurmaya da yol vermək olmaz. Konsensus və qarşıdurma
bir-birinin əksidir. Amma tarix elmində, tarixi tədqiqatlarda bunlar olmamalıdır. Yəni nə o tərəfə, nə də bu
tərəfə əymək olar. Həqiqəti demək lazımdır, amma bu mümkün deyilsə, yaxşı olar ki, heç deməyəsən, nəinki
qeyri-həqiqi bir söz deyib problem yaradasan.
Sizin axtarışlarınız, fikirləriniz həqiqətən çox dəyərlidir. Qədim eramızdan əvvəlki tarixi ancaq alimlər
bilirlər. Başqaları, o cümlədən siyasət adamları bunları o qədər də dərindən bilmirlər. Siz ilk dəfə burada olanda
irəli sürdüyünüz "Skandinaviya ölkələri, o cümlədən Norveç xalqları öz qədim keçmişini bu diyarda keçiriblər,
yaxud buradan oraya köçüblər" fikrinizi ona qədər heç kəs, hətta bizim tarixçilərimiz, tədqiqatçılarımız da
deməmişdilər. Bilmirəm, bəlkə də deyən olubdur. Ancaq, məncə, heç kəs deməmişdi. Bu, sizin ixtiranızdır.
Təbiidir ki, sizin bu elmi mülahizələriniz Azərbaycanda həm tarixçilərdə, həm də bu elmi fikirlərinizi
bilən adamlarda iftixar hissi yaradıbdır. Bu mənada ki, biz həqiqətən çox qədim tarixə malikik. Bizim
torpaqlarda hələ min illər bundan öncə yaşayan insanlar dünyanın başqa tərəflərinə, yaxud hissələrinə köçüblər
və yeni xalqlar yaranıbdır, yaxud onlar inkişaf ediblər. Bunlar hər bir ölkə üçün həqiqətən iftixar hissi gətirir.
Mən arzu edirəm ki, sizin bu sahədə axtarışlarınız birincisi, həqiqət əsasında olsun, ikincisi də həqiqətən, sizin
ölkənin, xalqın tarixinin və Azərbaycan xalqının, bizim diyarımızın tarixinin indiyə qədər açılmamış səhifələrini
açsın.
Mənə dedilər ki, bizim Şəki rayonunun Kiş kəndində gedən arxeoloji tədqiqatlar çox heyranedici nəticələr
verir. Bunu mənə bizim tarixçilər deyiblər. Bəlkə bir az dərinə getsəniz, bundan daha da çox şeylər tapa
bilərsiniz.
Yəni mən bu məlumatları alarkən, bu barədə fikirləşərkən, sizin kimi böyük alimlərlə görüşərkən
düşünürəm ki, hələ min illər bundan sonra da dünya öz keçmişi haqqında elmə məlum olmayan yeni-yeni
məlumatlar əldə edəcəkdir. Ona görə də bu böyük işlərdə həm sizə, həm də Azərbaycan alimlərinə uğurlar
arzulayıram. Hesab edirəm ki, ən düzgün, ən doğru nəticəni siz müştərək işlər vasitəsilə ala bilərsiniz. Mən sizə
bir daha uğurlar arzulayıram.
Norveçin əlahəzrət kralına mənim salamımı və hörmət, ehtiramımı çatdırın. Baş nazir cənab Stoltenberqə,
- ümumiyyətlə, Norveçdə mənim dostlarım çoxdur, onların hamısına, - mənim salamımı və ehtiramımı çatdırın.
Mən əmr vermişəm ki, burada sizin fəaliyyətiniz üçün lazım olan bütün imkanlar yaradılsın. Əgər nəyəsə
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ehtiyac varsa, buyurun, mən onları həll edə bilərəm.
T u r H e y e r d a l: Cənab prezident, çox sağ olun. Xoş sözlərinizə və Azərbaycan alimlərinin bizə
göstərdikləri xoş niyyətə, dostluq münasibətinə görə təşəkkür edirəm. Bunlar mənim ümid və arzu etdiklərim idi
ki, biz onlara nail olmuşuq.
Mən Sizinlə tamamilə razıyam ki, tarixdə ən mühüm keyfiyyət, məsələ məhz obyektivlik və
vicdanlılıqdır. Deyərdim ki, bu əslində elmin bütün sahələrinə aid olan keyfiyyətdir. Hesab edirəm ki, əsl
həqiqətin araşdırılıb üzə çıxarılması üçün elmin müxtəlif sahələri arasında da əməkdaşlığın olmasına ehtiyac
vardır. Ona görə də mən Sizin ölkənin Elmlər Akademiyası ilə əməkdaşlığımıza xüsusi önəm verirəm.
Bildirirəm ki, bu əməkdaşlıqda həm coğrafiyaçılar, həm elmin genetikası ilə məşğul olan ekspertlər,
mütəxəssislər, dilçilər, arxeoloqlar - hamı birgə çalışır. Hərə öz bildiyi hissədən öz töhfəsini verir. Beləliklə,
bizə ayrı-ayrılıqda məlum olan elmi araşdırmaların nəticələrini bir araya gətirəndə, toplayanda məhz bu
əməkdaşlıqdan həqiqət doğur.
Cənab prezident, bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim alimlərin deməyə bir sözü varmı? Deyilənlərin hamısı ilə razısınızmı?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Bəli.
T o o r S e y e r s t a d (Azərbaycanda Norveç Humanitar Təşkilatının prezidenti): Cənab prezident,
mən Norveç Humanitar Təşkilatının təmsilçisi kimi bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Bizim təşkilatımız
cənab Tur Heyerdalın və Azərbaycan alimlərinin birgə fəaliyyətinin təşkil olunmasında yaxından iştirak edir.
Sizinlə görüşdən xüsusi şərəf duymaqla bərabər, ölkənizin bu sahədəki faydalı işinə töhfə verməyimizdən də
məmnunluq duyduğumuzu bildirirəm.
Cənab prezident, mən həm Sizin, həm də cənab Tur Heyerdalın dediyi sözlərə qoşularaq, onu bildirmək
istəyirəm ki, bizim ölkələrimiz arasında oxşar təmaslar, əlaqələr həqiqətən olduqca çoxdur, tariximizdə
yaxınlıqlar vardır. Biz məhz bu tarixi öyrənməli, ondan nəticələr çıxarmalıyıq.
Norveçin Humanitar Təşkilatı kimi biz Azərbaycanda 1994-cü ildən fəaliyyət göstəririk. Bakı, Gəncə,
Şəki şəhərlərində işlər görürük və burada sizin ölkənin insanları ilə çox yaxından əməkdaşlıq edirik. Bütün bu
əməkdaşlığa, bizim üçün yaratdığınız şəraitə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən dedim, bir daha bildirmək istəyirəm ki, Norveçin
Azərbaycanda humanitar sahədə gördüyü işlərdən xəbərdaram, bunu qiymətləndirirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bu yardımlar, münasibət bundan sonra daha da artacaq, genişlənəcəkdir. Sağ olun.
Cənab Heyerdal, mən Azərbaycanın qədim tarixi ilə əlaqədar sizə bir neçə kitab bağışlamaq istəyirəm.
Azərbaycanda sizin ilk dəfə nəzər-diqqətinizi çəkən Qobustan olmuşdur. Bu gün də bildirdiniz ki, məhz o vaxt
mənim mərhum böyük qardaşım Həsən Əliyev ilə birlikdə Qobustanı ziyarət edəndən sonra siz Azərbaycanda
bu məsələlərə geniş münasibət göstərdiniz.
Bilirsiniz ki, biz bu yaxınlarda Azərbaycan tarixinin ən böyük dastanı, Azərbaycan ədəbiyyatının ən
böyük yazılı nümunəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyini keçirdik. Ona görə mən Qobustan
haqqında, "Kitabi-Dədə Qorqud" haqqında, Azərbaycan barədə və sair - bütün bu kitabların hamısını sizə
bağışlayıram. Doğrudur, onların əksəriyyəti Azərbaycan dilində, bəziləri isə ingilis dilindədir.
Bu kitab indi işğal altında olan Azərbaycan torpaqları - Qarabağ haqqındadır. Bu kitab Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından zorla çıxarılmış insanların həyatı haqqındadır.
Onlar bizim bu günümüzü əks etdirir.
Bu kitab isə Azərbaycanın həm keçmişini, həm də bu gününü əks etdirir. Digər bir kitab Qobustan
haqqındadır. Bunlar isə "Kitabi-Dədə Qorqud"un yubileyi münasibətilə nəşr olunmuş "Kitabi-Dədə Qorqud"
dastanı və "Kitabi-Dədə Qorqud" ensiklopediyasıdır.
Eyni zamanda sizə - şəxsi dostuma özüm haqqında da kitablar bağışlamaq istəyirəm. Bunlar isə mənim
həyatıma aid olan fotoalbomlardır. Güman edirəm, sizin üçün maraqlı olacaqdır. Sonra mən sizə bir neçə foto da
vermək istəyirəm. Yəqin xatırlayırsınız, bu şəkil Osloda, sizin muzeyinizdə çəkilibdir. Bu şəkillər isə Osloda
mənim sizinlə görüşlərimi əks etdirir.
Bu kitablar ağırdır, sizin yükünüzü ağırlaşdırmaq istəmirəm. Ona görə də onları Norveçin
Azərbaycandakı səfirliyinə təqdim edirəm. Təbiidir ki, siz buradan başqa yerlərə də gedəcəksiniz. Amma mən
Norveç səfirliyindən xahiş edirəm ki, bunları diplomatik poçtla Osloya, sizə göndərsinlər.
S t e y n İ v e r s e n (Norveçin Azərbaycandakı səfirinin müavini): Biz bunu məmnuniyyətlə edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, sizin kitabxananızı necə zənginləşdirdim. Sağ olun.
T u r H e y e r d a l: Cənab prezident, çox sağ olun. Arzu edərdim ki, verdiyiniz hədiyyələr dəyərində,
qiymətində mən də Sizə hədiyyə verə biləydim. Mən də öz muzeyimdən - səyahətlərim nəticəsində əldə etdiyim
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eksponatlardan birini Sizə hədiyyə vermək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, onlardan da qiymətlidir. Sağ olun.
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MOSKVANIN «KOMMERSANT» QƏZETİNİN MÜXBİRİ AZƏR MÜRSƏLİYEVƏ
MƏXSUS MÜSAHİBƏSİ
5 sentyabr 2000-ci il
Sizin siyasi rəqibiniz Əbülfəz Elçibəy bu yaxınlarda vəfat etdi. Siz onun doğmalarına və
tərəfdarlarına başsağlığı verdiniz, dəfn mərasiminin təşkili üçün dövlət komissiyası yaratdınız. Bundan
əvvəl, o, hələ Türkiyədə müalicə edilərkən səfirinizə tapşırdınız ki, Elçibəyə hər cür kömək göstərsin. Bu,
sabiq prezidentə ehtiram əlamətidir, yoxsa ölkənin tarixində Elçibəyin roluna verilmiş qiymətdir?
– Bəli, mən ona qayğı göstərirdim, Türkiyə rəhbərliyi ilə telefon danışıqları aparırdım, onun ən yaxşı
klinikaya köçürülməsinə kömək edirdim. Əvvəla, ona görə ki, mən Azərbaycan prezidentiyəm. Konstitusiyaya
əsasən, kimliyindən və mənə necə münasibət bəsləməsindən asılı olmayaraq, öz vətəndaşlarımı müdafiə etmək
öhdəliyi götürmüşəm. İkincisi, insan prinsipial olmalıdır: lazım gələn yerdə sərt olmalısan, qüssə-kədər,
xəstəlik, ölüm olan yerdə isə xatırlamaq olmaz ki, o, mənə qarşı terror təşkil etmişdi, mənə müxalifətdə idi,
bəyan edirdi ki, Əliyev getməlidir. Bütün bunlar tarixdə qaldı. İnsan dünyasını dəyişdi. Üçüncüsü isə, hər necə
olsa da, o, Azərbaycan prezidenti olmuşdur. Bir il də olsa. O, necə prezidentlik etmişdir, o vaxt nələr baş
vermişdir – bu, artıq ikinci dərəcəli məsələdir. Sabiq prezidentə hörmət etməmək yolverilməzdir.
Bəs indi ölkənin daxilində Sizin ciddi opponentiniz varmı?
– Ciddi opponentlər yoxdur. Amma müxalifət var. Hər hansı demokratik dövlətdə müxalifətin mövcudluğu
gerçəklikdir. Amma bizdə «partiyabazlıq» meydana gəlmişdir. Hər yerindən duran partiya yaradır. Kimsə 10-15
nəfər qohum-əqrəbasını yığıb partiya təşkil edir. Bizdə qarşıda, noyabrda parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. 21
müxalif partiya hansısa bir blok yaratmışdır, gah bir partiyanın iqamətgahında, gah da digər partiyanın
iqamətgahında çıxış edir, müzakirələr aparırlar. Bu 21 partiyadan üç-dördü, məhdud da olsa, həqiqətən müəyyən
sosial bazaya malikdir, qalanları isə özlüyündə heç bir şey deyildir. Budur, bizim opponentlərimiz.
Digər tərəfdən, müxalifətin hamısı əslən Xalq Cəbhəsindən olanlardır. Bəs Xalq Cəbhəsi nə olan şeydir? O,
Qorbaçov başda olmaqla Sovet hökumətinin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə ədalətsiz münasibəti ilə
əlaqədar başlanmış xalq hərəkatının dalğası üzərində yaranmışdı. Sonra erməni təcavüzünə sovet təcavüzü əlavə
olundu – 1990-cı ilin yanvarında sovet qoşunları Bakıya soxularaq, yüzlərlə günahsız insanı qırdı.
Azərbaycanın o vaxtkı kommunist hökuməti öz xalqına xəyanət mövqeyi tutmuşdu. Nəticədə də
hakimiyyətdən getməli oldu. Amma onun yerinə təsadüfi, səriştəsiz adamlar gəldi və tez bir zamanda özlərini
gözdən saldılar. Bir ildən sonra onların hərəsi bir yana dağılışdı, o vaxtkı prezident (Əbülfəz Elçibəy. –
«Kommersant») isə doğma kəndinə qaçdı. O zaman çoxları onlara divan tutmaq istəyirdi. Mən onları xilas
etdim.
Bir müddətdən sonra isə onlar yenidən hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmağa, mənim istefa verməyimi
tələb etməyə başladılar. Onlar sadəcə olaraq, hakimiyyətin şirinliyini unuda bilmirlər.
Hakimiyyət həqiqətən şirindir?
– Xeyr. Bu, ağır, çətin zəhmətdir. Amma hakimiyyətdən varlanmaq mənbəyi kimi istifadə edənlərə o, şirin
görünür. Belə adamlar hakimiyyətə gələ bilərlər, lakin onu çox tez itirirlər. Mən istisna etmirəm ki, belə adamlar
mənim ətrafımda da var.
Heydər Əliyeviç, Siz Azərbaycana hələ sovet dövründə, 1969-cu ildən 1982-ci ilədək rəhbərlik
etmisiniz. On ildən sonra Siz yenidən Azərbaycanın başçısı oldunuz. Artıq müstəqil Azərbaycanın.
Prezident Əliyev birinci katib Əliyevin siyasətini davam etdirir, yoxsa bu, əvvəlki təcrübəni büsbütün
inkar edən tamamilə başqa siyasətdir?
– O vaxtlar mən KP MK-nın birinci katibi idim. İndi isə müstəqil dövlətin prezidentiyəm. Bu, tamamilə ayrı
bir işdir. Misal üçün, bizdə böyük kimya kompleksi var. Əvvəllər mənim vəzifəm ondan ibarət idi ki, bu
zavodlar işləsin, məhsul istehsal etsin və Azərbaycana fayda gətirsin. Həmin məhsul haraya gedəcək, sonra onu
nə edəcəklər – bu, artıq mənim qayğım deyildi. İndi isə bir şey istehsal etmək üçün bazara malik olmalısan.
Hazırda bizdə nə qədər belə müəssisələr boş dayanır, yaxud da az güclə işləyir. Yeri gəlmişkən, Rusiyada da
eynilə belədir. Bazar yoxdur. Bizim əsas bazarımız Rusiya idi. Biz Rusiyaya nə qədər meyvə, nə qədər üzüm
göndərirdik? İndi bu bazar yoxdur.
O sistemin də öz üstünlükləri vardı. Mən onun imkanlarından istifadə edərək, Azərbaycanın inkişafına
çalışırdım. Məsələn, mən üzüm istehsalını 1970-ci ildən 1980-ci ilədək on dəfə – ildə 200 min tondan 2 milyon
tonadək artırmışdım. Bunun hesabına Azərbaycan, əlbəttə, zənginləşmişdi.
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Təəssüf ki, bizim əvvəllər yaratdıqlarımızın çoxunu 1988-1989-cu illərdən sonrakı keçid dövründə
dağıtdılar. Birinci zərbə Qorbaçov antialkoqol kampaniyasına başlayanda endirildi, üzüm plantasiyalarını
qırmağa başladılar. Biz müstəqil dövlətə çevrildikdən sonra isə Sovetlər İttifaqında mövcud olmuş iqtisadi
inteqrasiyadan məhrum olduq. Biz azad bazara çıxmışıq, islahatlar – iqtisadi, sosial, siyasi islahatlar aparırıq.
Biz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Ona görə də indi vəziyyət sovet dövründə olduğundan qat-qat çətindir.
Mən iqtisadiyyat haqqında danışıram. Amma, təbii olaraq, məsələ heç də təkcə iqtisadiyyatda deyildir.
Məsələn, biz 900 müxtəlif qanun yaratmışıq. Yeni qanunlar yaratmaq isə asan deyildir. Əvvəllər bizdə yaxşı
işlənmiş bir basmaqəlib – sovet basmaqəlibi vardı. İndi isə bütün qanunlar beynəlxalq standartlara cavab
verməlidir.
Lakin mən onda da bütün imkanlardan istifadə edirdim ki, Azərbaycan inkişaf etsin. Bunun üçün bu gün də
bütün imkanlardan istifadə edirəm.
Birinci katib vəzifəsində işləyərkən Sizin gördüyünüz tam bir sıra tədbirlər sonra bəzi analitiklərə belə
bir nəticə çıxarmağa imkan verdi ki, Siz hələ onda respublikanı müstəqilliyə hazırlayırdınız. Sizin
vaxtınızda neft sənayesində tam tsikl yaradılmışdı, dənizdə neft hasilatı üçün platformalar zavodu tikilmişdi, Azərbaycan zabitləri korpusu formalaşdırılmışdı və sair. Siz doğrudanmı hələ 70-ci illərdə güman
edirdiniz ki, SSRİ dağlacaqdır?
– Bəli, mən istəyirdim ki, Azərbaycan müstəqil, ilk öncə iqtisadi cəhətdən müstəqil olsun. Çünki hər hansı
müstəqilliyin əsasını iqtisadiyyat təşkil edir. Məsələn, mən çoxlu su elektrik stansiyası tikdirmişdim. Moskvada
mənə deyirdilər: bu, sizin nəyinizə gərəkdir? İzah edirdilər ki, Sovetlər İttifaqının vahid enerji sistemi var və o,
bütün ölkəni elektrik enerjisi ilə təmin edir. Bunun nə üçün lazım olduğunu mən onlara demirdim. Deyirdim,
istəyirəm ki, bizdə yeni iş yerləri olsun və i.a. Mingəçevirdə hərəsi 250 meqavatt gücündə doqquz blokdan
ibarət iri kompleks, Şəmkir Su Elektrik Stansiyasını tikdirdim. Yenikənd SES-in tikintisinə başladım. Sonra
onun tikintisi dayandırıldı. Yeri gəlmişkən, mən qayıtdıqdan sonra Dünya Bankından kredit götürdüm, onu
tikdirib başa çatdırdım və istismara verdim.
Bütün bunları etmək üçün mənə imkan vermirdilər. Təkcə dərinlik özülləri zavodu üçün sovet büdcəsindən
400 milyon dollar ödənilmişdi. Amma mən bilirdim ki, bizə Xəzər dənizinin dərinliklərinə doğru getmək
lazımdır. Mən bilirdim. Bunu da ona görə etdim. İndi isə bu zavod çox kara gəlmişdir.
İstəyirdim ki, mənim ölkəm, xalqım bütün şəraitlərdə müstəqil yaşaya bilsin. Artıq 70-ci illərdə Sovetlər
İttifaqı böhran keçirirdi. Hərbi gücü böyük idi, amma iqtisadiyyat tənəzzülə uğrayırdı. SSRİ iqtisadi rəqabətə
tab gətirmirdi. Təkcə Sovetlər İttifaqı yox, Şərqi Avropa ölkələri də. Mən Şərqi Avropa ölkələrində olurdum. O
vaxtlar Şərqi Almaniyada da, Qərbi Almaniyada da, Şərqi Berlində də, Qərbi Berlində də olmuşdum. Şərqdə də,
Qərbdə də almanlar yaşayırdı, lakin vəziyyət bambaşqa idi. Mən bunların hamısını görürdüm.
Sizcə, SSRİ-nin dağılması labüd idi?
– Bəli. Bu, nə vaxt olacaqdı – o, ayrı məsələdir. Bu, sonra da baş verə bilərdi. Amma Qorbaçovun gəlişindən
sonra yaranmış qarmaqarışıqlıq dağılma prosesini sürətləndirdi.
Bəs SSRİ-nin dirçəldilməsi mümkündürmü?
– Qətiyyən yox. Əsla yox. Mən heç zaman yol vermərəm ki, Azərbaycan hansısa bir dövlətin tərkibində
olsun.
«Kommersant» qəzeti, 5 sentyabr 2000-ci il
Müsahibənin mətni «Azərbaycan» qəzetində (8 sentyabr 2000-ci il) də dərc olunmuşdur.

933

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

MOSKVANIN «KOMMERSANT» NƏŞRİYYAT EVİNİN HƏFTƏLİK
«VLAST» («Hakimiyyət») JURNALININ AZƏRBAYCANA HƏSR OLUNMUŞ ƏLAVƏ
NÖMRƏSİNDƏ MÜSAHİBƏSİ
– Heydər Əliyeviç, ötən ilin axırlarında Moskvanın Gürcüstan və Azərbaycan ilə viza rejimi tətbiq
etmək niyyəti barədə bəyanatından sonra Rusiya–Azərbaycan münasibətləri sanki havadan asılı qaldı:
münasibətlər pisləşməsə də, nəzərəçarpacaq yaxşılaşma görünmür. Siz bu münasibətlərin indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
– Normal münasibətlər kimi. Əlbəttə, məsələlər, problemlər var. Başlıcası budur ki, Azərbaycan qəti olaraq
Rusiya Federasiyası ilə münasibətləri bütün istiqamətlərdə inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək niyyətindədir.
1997-ci ildə Moskvaya rəsmi səfərim zamanı mənim və prezident Yeltsinin imzaladığı dostluq və əməkdalıq
haqqında müqavilə yerinə yetirilir.
Lakin Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrində hazırda Rusiyada, Şimali Qafqazda baş verən proseslərlə
əlaqədar gerçəkliyə qətiyyən uyğun gəlməyən məqalələr tez-tez dərc edilir. Mən bunu Rusiyanın rəhbərlərinə,
xüsusən prezident Putinə dedikdə, o, cavab verir: dövlət xətti ilə biz heç vaxt heç bir bəyanat vermirik, heç bir
iddia irəli sürmürük.
Moskvada elə qüvvələr – erməni dairələri də, bəzi digərləri də – var ki, onlar Rusiyanın və Azərbaycanın
münasibətlərinin yaxşı olmasını istəmirlər. Müxtəlif qəzetlərdə, o cümlədən «Kommersant»da, «Nezavisimaya
qazeta»da müəllif kimi çıxış edən ermənilər Cənubi Qafqaz haqqında cürbəcür əfsanələr uydurur, səhv rəy
yaradırlar. Biz başa düşürük, adi oxucu isə yox – axı, o, oxuduğunun hamısına inanır. Mən hər şeyi bir kənara
atıram və onu əsas tuturam ki, bizim Rusiya ilə normal dövlətlərarası münasibətlərimiz var və bu münasibətlər
uğurla inkişaf etdirilir. Ayrı-ayrı məsələlərə gəldikdə, onlar, əlbəttə, var və olacaqdır.
– Moskvada belə bir rəy yayılıb ki, Azərbaycan tərəfdaş seçməkdə öz mövqeyini qəti şəkildə
müəyyənləşdirib: bu tərəfdaş Qərbdir. Belə iddialar nə dərəcədə ədalətlidir?
– Bütün bu uydurmaların əsası yoxdur. İndi heç kim dünyanı Qərbə, Şərqə bölməyə, kimin haraya istiqamət
götürdüyünü müəyyənləşdirməyə cəhd göstərməməlidir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, öz xarici siyasətini
özünün milli mənafelərini əsas tutaraq yeridir. Bu mənafelər Rusiya ilə də, Qərb dövlətləri ilə də, Şərq ölkələri
ilə də, Cənub ölkələri ilə də xoş münasibətlər, dostluq münasibətləri olmasını şərtləndirir.
İndi nə edim, deyim ki, Rusiya Qərbə meylini dəyişib Şərqə doğru istiqamət götürmüşdür? Prezident Putinin
Çinə və son 20 ildə beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş Şimali Koreyaya getməsi ilə əlaqədar Rusiya Çin və ya
Şimali Koreya yönümlü istiqamət götürmüşdür? Lakin bununla bərabər Putin Okinavada «Səkkizlər»in
görüşündə də iştirak etmiş, İngiltərəyə də getmişdir. Belə isə Rusiyanın mövqeyi necədir – Qərb meyllidir,
yoxsa Şərq meyllidir, yoxsa cənub meyllidir?
– Rusiya generalları müntəzəm olaraq bəyanatlarla çıxış edərək bildirirlər ki, Azərbaycan Çeçen
separatçılarına imkan yaradır və ya hətta kömək göstərir. Bir qayda olaraq, Bakı təkziblər verir, amma
həmişə yox. Buna səbəb nədir?
– Bilirsinizmi, biz hər generala cavab verməyəcəyik. Onlar yalan danışırlar. Onların heç bir konkret faktı
yoxdur. Mən Rusiya Federal Sərhəd Xidmətinin direktoru Konstantin Totskini buraya dəvət etdim. O, burada
hər yerdə oldu və telekameralar qarşısında bəyan etdi ki, Azərbaycana heç bir sual yoxdur. Bizim milli
təhlükəsizlik xidmətimiz göstərdiyi yardıma görə, demək olar, hər həftə Rusiya FSX-dən təşəkkür məktubu alır.
O ki qaldı Rusiyanın bəzi generallarının fərsiz olmasına, öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməməsinə və öz
rəhbərliyini pis vəziyyətdə qoymasına, sonra da özlərini təmizə çıxarmaq üçün yalanlar uydurmasına – bu,
onların öz işidir. Biz buna məhəl qoymayacağıq.
– Rusiya Çeçenistanda separatçılara qarşı ikinci əməliyyatı aparır. Azərbaycan Rusiyadan nümunə
götürə bilərmi, yoxsa Siz Qarabağ probleminin zor gücünə həllinin qəti əleyhinəsiniz?
– Biz artıq altı ildir atəşkəs şəraitində yaşayırıq. Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı
birləşmələri tərəfindən işğal edilməsinə, bir milyon Azərbaycanlının isə öz yerindən-yurdundan zorla
çıxarılmasına baxmayaraq, biz münaqişənin dincliklə nizama salınması mövqelərində durmuşuq və duracağıq.
Ermənistan prezidenti Köçəryanın və Azərbaycan prezidenti Əliyevin Yaltada sonuncu görüşündə biz bu
mövqeyi mətbuat qarşısında bir daha təsdiq etdik.
Hərçənd biz, əlbəttə, ağır vəziyyətdəyik: bir tərəfdən, bir milyon Azərbaycanlı çadırlarda yaşayır, digər
tərəfdən, işğal edilmiş Azərbaycan rayonlarında (Dağlıq Qarabağ istisna olmaqla, o da Azərbaycanın bir

934

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

hissəsidir) nə vardısa, hamısı dağıdılmış və qarət olunmuşdur. Bunlar isə böyük rayonlardır. Orada iri sənaye və
kənd təsərrüfatı müəssisələri, xəstəxanalar, məktəblər, mədəniyyət sarayları, kitabxanalar, çoxlu yaşayış evləri
vardı. Buna baxmayaraq, biz münaqişənin hər halda sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına tərəfdarıq.
– Bəs bu nizamasalmanın perspektivləri necədir?
– İndi perspektivlərdən konkret surətdə danışmaq olmaz. Amma vəziyyət belə qala bilməz. Bizə böyük ziyan
vurublar. Vəziyyətimiz ağırdır. Lakin Ermənistanın vəziyyəti daha ağırdır. Baxmayaraq ki, onların ərazisinin bir
metri belə işğal edilməyibdir. Deyirlər ki, onlarda qaçqınlar var. Bəlkə də Azərbaycandan ermənilərin bir qrupu
oraya köçmüşdür. Ancaq biz bilirik ki, Azərbaycanda yaşamış olan ermənilər Ermənistanda deyildirlər. Onlar
Rusiyada, Amerikada, Avropa ölkələrindədirlər. Bizim qaçqınların isə getməyə yeri yoxdur. Onlar nə Rusiyaya,
nə də Amerikaya gedən deyillər, doğma yerlərinə qayıdanadək öz torpağında yaşayacaqlar.
– Siz Qarabağdan və ona bitişik rayonlardan olan qaçqınları nəzərdə tutursunuz?
– Xeyr, Ermənistandan olanları. Ermənistandan 300 minədək qaçqınımız var.
– Sizcə, onların oraya qayıtması realdırmı?
– Bu da istisna edilmir. Doğrudur, bu, daha mürəkkəb məsələdir. İlk öncə, Azərbaycanda yaşamış
azərbaycanlıları öz doğma yerlərinə qaytarmaq lazımdır.
– Son vaxtlar Rusiyada və Mərkəzi Asiyada islam təməlçiliyi təhlükəsidən çox ciddi danışırlar. Bəs
Azərbaycanda necə, bu təhlükə duyulurmu?
– İslam təməlçiliyinin müxtəlif cərəyanları var. İndiki halda ən təhlükəli cərəyan vəhhabilikdir. Şimali
Qafqazda və Orta Asiyada baş verən hadisələrin əsas səbəbi vəhhabiliyin oraya daxil olmasıdır. Bu,
ümumiyyətlə, çox təhlükəlidir. Təkcə müsəlman dinli ölkələr üçün yox, Rusiyanın özü üçün də – məncə, orada
20 milyondan artıq müsəlman yaşayır. Belə şeylər çox yoluxucudur. Bizdə məlumat var ki, bəzi ərəb təşkilatları
nəinki Azərbaycana, Şimali Qafqaza, Orta Asiyaya, hətta Rusiyanın mərkəzi regionlarına – onların əhalisi islama etiqad edir – ayaq açırlar. Lakin bu o demək deyil ki, vəhhabilərdən savayı, islam təməlçiləri yoxdur. Var.
Onlardan biz də müdafiə olunuruq.
– Siz onu nəzərdə tutursnuz ki, Azərbaycan üçün başlıca təhlükə vəhhabilər deyil?
– Əlbəttə, islam təməlçiliyində müxtəlif cərəyanlar var. Məsələn, Orta Şərqdə fəaliyyət göstərən
«Hizbullah»ın vəhhabiliyə dəxli yoxdur.
– «Hizbullah» İranın dəstəklədiyi şiə ekspremist təşkilatdır, Sizin ölkəniz isə bu təməlçi şiə dövləti ilə
həmsərhəddir...
– Şiəlik və sünnilik mürtəce dini cərəyanlar deyildir. Azərbaycanda da əhalinin əksəriyyəti şiədir. Bu o deməkdir
ki, burada təməlçilər var?
Axı, Azərbaycan dünyəvi respublikadır.
– Bəli. Amma mən deyə bilmərəm ki, misal üçün, İranda hamı islam təməlçiliyini yaymaq məqsədi güdür.
Müəyyən təşkilatlar var. Bu ideologiyanın daşıyıcıları onlardır. Odur ki, xalqlara, dini icmalara, ölkələrə qarşı deyil,
məhz bu təşkilatlara qarşı mübarizə aparılmalıdır.
– Azərbaycan yazıçısı Çingiz Abdullayev bir dəfə Bakını «Casuslar şəhəri» adlandırmışdır. Ona görə
ki,burada əslində bütün dünyanın kəşfiyyatları fəaliyyət göstərir.
– Bir çox ölkələrin xüsusi idarələrinin Azərbaycana böyük maraq göstərməsi gerçəklikdir. Əlbəttə, biz
istərdik ki, bu casusluq fəaliyyətinə son qoyulsun. Azərbaycan heç bir ölkədə casusluqla məşğul olmur. Biz dinc
yaşamaq istəyirik. Çingiz Abdullayevə gəldikdə isə, o, detektivlər yazır. Ona görə də detektivi gerçəklikdən
fərqləndirmək lazımdır.
– Lakin Siz özünüz razılaşdınız ki, Bakıda bir çox ölkələrin xüsusi idarələrinin nümayəndələri var.
– Onlar hər yerdə var. Məgər onlar Moskvada yoxdur? Ən çox casuslar Moskvadadır.
– İstənilən halda, bu gün dünyanın az qala bütün ən güclü ölkələrinin mənafeləri Azərbaycanda
kəsişir. Belə şəraitdə xarici siyasət amilinin ölkə üçün olduqca böyük əhəmiyyəti var.
Siz kənardan təzyiq hiss edirsinizmi?
– Biz xarici təzyiqi hər tərəfdən, özü də çox güclü şəkildə hiss edirik.
– Latviya prezidentlərindən biri 30-cu illərdə demişdir ki, Böyük Britaniyanın Baş naziri olmaq
asandır, amma kiçik bir dövlətin başçısı olmaq qat-qat çətindir.
– Mən də belə hesab edirəm. Azərbaycanın başçısı olmaq xüsusən çətindir, ona maraq – siyasi, kəşfiyyat və
digər maraqlar gündən-günə artır. Digər tərəfdən, 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət
pozulmuşdu. Bu vəziyyət 1990-cı ilin yanvar hadisələri ilə əlaqədar çətinləşmişdi, sonra burada hərbi çevrilişlər
oldu. 1993-cü ildə mən Bakıya gəldikdə, respublikada müxtəlif liderlərə və siyasi qüvvələrə tabe olan çoxsaylı
qanunsuz silahlı dəstələr vardı. Bütün bunlar Azərbaycanın Ermənistanla müharibədə məğlubiyyətlərinin başlıca
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səbəblərindən biri idi. Ölkədə vəziyyət tamamilə pozulmuşdu, çoxları öz torpağını təcavüzkardan qorumaq
əvəzinə, hakimiyyəti ələ keçirmək üçün vəziyyətdən istifadə etməyə çalışırdı. 1991-ci ildə də, 1992-ci ildə də,
1993-cü ildə də belə olmuşdur.
O vaxtlar nə qoşunlar, nə də inzibati orqanlar mənə tabe idi. Mən tək idim. Mən bütün bunları məntiqin gücü
ilə və öz nüfuzumla aradan qaldırdım. Nəhayət, öz cəsarətimlə və qorxmazlığımla aradan qaldırdım. Məni
qoxudur, öldürməklə hədələyirdilər. Bu, məni qətiyyən qorxutmurdu. Mən öz ölkəmi böhran vəziyyətindən
çıxarmaq istəyirdim. Əgər bu yolda hər hansısa bir yaramaz məni öldürərsə, deməli, mən öz vətənim uğrunda, öz
xalqım uğrunda həlak olacağam.
Azərbaycanda vəziyyət tədricən yaxşılaşsa da, 1995-ci ilədək hər halda təhlükəli idi. 1995-ci ilin axırlarında
mən Rumıniyadan qayıdarkən təyyarəmi istilik raketi ilə vurmağa cəhd göstərdilər. Sonra gedib-gəldiyim
yoldakı körpünü partlatmaq istədilər. Biz bütün bunların qarşısını ala bildik. Ancaq demək olmaz ki,
hakimiyyəti ələ keçirməyə can atan cinayətkarlar indi öz niyyətlərindən tamamilə əl çəkmişlər.
Latviya prezidentinin işi asan idi, o vaxtlar onun ölkəsi sakit bir ölkə idi. Amma ərazisinin 20 faizi işğal
edilmiş, bir milyon qaçqını olan, müxtəlif dövlətlərdən təzyiq göstərilən, daxildə isə sakitliyi pozmağa hazır
dayanan potensial qüvvələrin hələ də olduğu ölkənin prezidenti olmaq nəinki Britaniyaya, həm də hər hansı
digər ölkəyə başçılıq etməkdən qat-qat ağırdır.
– Oğlunuz, Dövlət Neft Şirkətinin vitse-perezidenti haqqında Azərbaycanın ən çox ehtimal edilən
növbəti prezidenti kimi danışırlar. Siz İlham Əliyevi Azərbaycanın növbəti başçısı kimi görmək
istərdinizmi?
– Bir ata kimi – yox. Bu, ağır taledir. Amma bu məsələni mən yox, onun özü həll etməlidir. Bir də ki,
növbəti prezident barədə danışmaq tezdir. Mən hələ səkkiz il Azərbaycanın başçısı olacağam. Prezidentliyimin
müddətinin bitməsinə hələ üç il qalır. Mən isə sonrakı beş il müddətinə də namizədliyimi irəli sürmək niyyətindəyəm.
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GUÖAM DÖVLƏTLƏRİ BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜ
Nyu-York,
BMT-nin Baş qərargahı
6 sentyabr 2000-ci il
Görüşdə bütün sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı və tərəfləri
maraqlandıran bir sıra digər məsələlər müzakirə edildi.
Yeni mərhələyə qədəm qoyan GUÖAM-ın geniş perspektivlərə malik olduğunu bir daha nəzərə çatdıran
dövlət başçıları ticarət əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə, vizasız gediş-gəlişlərin təşkili sahəsində
qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılmasına dair fikir mübadiləsi apardılar. Zirvə görüşündə
memorandum imzalandı. Sənədi Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze və Moldova prezidenti Petru Luçinski imzaladılar. İclasda Özbəkistanı
bu ölkənin BMT yanında daimi nümayəndəsi Əlişir Vahidov təmsil edirdi.
***
BMT-nin minilliyin sammiti çərçivəsində GUÖAM prezidentləri görüşünün rəsmi məlumatı
Nyu-York
6 sentyabr 2000-ci il
GUÖAM qrupu adlanan Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Moldova Respublikası, Özbəkistan Respublikası və
Ukraynanın prezidentlərinin BMT-nin üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının minilliyin sammiti çərçivəsində
növbəti görüşü keçirilmişdir.
Görüşün yekunlarına əsasən GUÖAM qrupu dövlətləri prezidentlərinin Nyu-York memorandumu qəbul
olunmuşdur. GUÖAM dövlətlərinin başçıları GUÖAM çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlığa çoxsəviyyəli
xarakter verərək, onu fəallaşdırmaq barədə razılığa gəlmiş və müvafiq qərarlar qəbul etmişlər.
Forum dövlətlərinin başçıları iqtisadi artımı sürətləndirmək və iştirakçı ölkələrin xalqlarının rifahını
yüksəltmək üçün əlverişli şərait yaradılmasını, Avropa–Qafqaz–Asiya təhlükəsiz və səmərəli nəqliyyat–
kommunikasiya dəhlizinin daha da inkişaf etdirilməsini, habelə azad ticarət prinsipləri əsasında onların
arasında qarşılıqlı surətdə faydalı ticarət münasibətlərinin dərinləşdirilməsini GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlığın əsas vəzifələri kimi müəyyənləşdirmişlər. Bu məqsədlə tərəflər GUÖAM çərçivəsində azad ticarət rejimi
yaradılması işinə başlamağı qərara almışlar.
GUÖAM qrupu dövlətlərinin prezidentləri regionda münaqişələrin aradan qaldırılması prosesinin uzanması
ilə əlaqədar dərindən narahat olduqlarını bildirmiş və bu münaqişələrin hamılıqla qəbul edilmiş prinsiplər,
BMT-nin və ATƏT-in qətnamələri və qərarları əsasında dinc vasitələrlə həllinə sadiq olduqlarını təsdiqləmişlər.
Prezidentlər dövlətlər və xalqlar arasında dostluq münasibətlərini təhlükə qarşısında qoyan, dövlətlərin ərazi
bütövlüyünə, təhlükəsizliyinə və sabitliyinə qorxu törədən, beynəlxalq əməkdaşlığa mane olan, insan
hüquqlarının, əsas azadlıqlarının və cəmiyyətin demokratik əsaslarının pozulmasına doğru aparan təcavüzkar
separatizmi, terrorizmi və digər hüquqa zidd əməlləri qətiyyətlə pisləmişlər.
Tərəflər dünya siyasi və iqtisadi proseslərində daha fəal iştirak etmək məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatlar,
forumlar, iqtisadi ittifaqlar və ticarət ittifaqları çərçivəsində öz əməkdaşlığını inkişaf etdirmək istədiklərini
bildirmişlər.
GUÖAM qrupu dövlətlərinin başçıları əmin olduqlarını bildirirlər ki, Strasburq rəsmi məlumatı, Vaşinqton
bəyannaməsi və Nyu-York memorandumu əsasında GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi
bu regionda və ətraf regionlarda sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsipləri və normalarının tamamilə həyata keçirilməsinə kömək edəcəkdir. Prezidentlər minilliyin zirvə
görüşünün dünya proseslərində BMT-nin mərkəzi rolunu təsdiqləməsini məmnunluqla vurğulamışlar və müasir
dövrün ümdə problemlərinin həllində BMT-nin əhəmiyyətinin daha da artacağına ümid bəslədiklərini
bildirirlər.
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***
İmzalanma mərasimindən sonra dövlət başçılarının jurnalistlərin suallarına cavabları
J u r n a l i s t: Cənab prezidentlər, sualım qısadır – sizcə, bugünkü görüşdən sonra GUÖAM-da nə
dəyişmişdir? Xahiş edirəm, hamınız cavab verəsiniz.
L e o n i d K u ç m a (Ukrayna prezidenti): Məncə, dəyişikliklər var. Ən başlıcası tərəflərdən hər birinin bu
təşkilata münasibətidir. Üçillik qeyri-formal mövcudluğu, hər halda, onun həyatiliyini göstərmişdir. Çünki bu
təşkilatda ən əvvəl, iqtisadi əməkdaşlıq baxımından qarşılıqlı marağı olan ölkələr toplaşmışdır. Mən əsas
nəqliyyat yollarından, xüsusən İpək yolu problemindən başlayaraq, bu barədə müfəssəl danışmayacağam. Bütün
bunlardan Bakıda keçirilmiş konfransda geniş söhbət getmişdir. Biz artıq başa düşürük ki, bütün bunları iş planı
olan, işin nəticələri üçün məsuliyyət daşıyan təşkilata tapşırmaq lazımdır. İkincisi, bütün dünya da görür və ən əvvəl biz, Avropa qitəsində olanlar – mən inteqrasiyanın ən yüksək pilləsinə çatmış Avropa Birliyini nəzərdə
tutmuram – görürük ki, MDB-də artıq bir çox illər ərzində haqqında söhbət gedən azad ticarət zonaları ancaq söz
olaraq qalır. GUÖAM-a qarşı çıxan ölkələrin liderlərindən heç birində zərrə qədər də şübhə yoxdur ki, gələcək
inkişaf məhz azad ticarət zonasından keçir. Biz malların, kapitalların və insanların hərəkəti yolundakı bütün
məhdudiyyətləri aradan götürməliyik. Diqqətinizi cəlb etmək istədiyim başlıca məsələ, bax, budur.
H e y d ə r Ə l i y e v(Azərbaycan prezidenti): Mən prezident Leonid Kuçma ilə razıyam və geniş danışmaq
istəmirəm. Yalnız bunu deyəcəyəm ki, ötən üç ili, görünür, GUÖAM-ın təşəkkül dövrü hesab etmək lazımdır,
indi isə biz artıq elə bir səviyyəyə çatmışıq ki, bu təşkilata daha məqsədyönlü, daha mütəşəkkil xarakter verə
bilərik. Əslinə qalsa, bugünkü görüşümüz, imzalanmış protokol və rəsmi məlumat məhz buna sübutdur. Yəni,
söhbət bundan gedir ki, təşkilatımız gərəkdir, zamanın müəyyən sınağından keçibdir, konkret məqsədlər – Ukrayna prezidenti onların haqqında danışdı – güdür ki, ondan böyük səmərə götürək, eləcə təşkilat olaraq
qalmasın. Bugünkü görüşdən razıyıq, o, zəruri idi. Ümidvaram ki, bu görüş GUÖAM-ın fəaliyyətinin artıq yeni
mərhələsinin bünövrəsini qoyur və bu mərhələdə işlər konkret surətdə planlaşdırılacaq və fəaliyyətimiz konkret
olaraq, əsasən, Leonid Daniloviçin dediyi üç istiqamətdə həyata keçiriləcəkdir.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e (Gürcüstan prezidenti): Artıq hər şey deyildi. Zənnimcə, ən vacib olan
budur ki, biz dövlət başçılarının, xarici işlər nazirlərinin və ticarət nazirlərinin müntəzəm görüşləri barədə
müəyyən qərara gəldik. Bu gün mən çıxışımda dedim ki, Avrasiya dəhlizi layihəsinin – TRASEKA layihəsinin
gerçəkləşdirilməsi bizim üçün çox mühüm problemdir. Məhz bu vəzifə təşkilatımız üçün başlıca və aparıcı
vəzifə olacaqdır. Leonid Daniloviç doğru dedi, nəzərdə tutduğumuz işlər malların, insanların sərbəst hərəkət etməsinə imkan verəcəkdir. Özü də Rusiyanın rəsmi bəyanat verərək Bişkek sazişindən çıxdığını bildirdiyi,
bununla da MDB üçün, o cümlədən Gürcüstan üçün yeni problemlər yaratdığı bir vaxtda. Mən MDB məkanında
insanların sərbəst hərəkət etməsi prinsipini nəzərdə tuturam.
P e t r u L u ç i n s k i(Moldova prezidenti): Bu görüşün nəyi həll etdiyi və ondan sonra nəyin dəyişdiyi
barədə suala cavab vermək bəlkə də bir qədər çətindir. Əvvəla, biz təsdiqlədik ki, düz edirik ki, görüşür,
təşkilatımızın gələcək fəaliyyəti barədə fikir mübadiləsi aparır və öz mülahizələrimizi söyləyirik. Bu gün mən
belə deyərdim: biz öz səylərimizi konkret layihələr ətrafında birləşdiririk, bu layihələr ümumi şəkildə formalaşdırılmayıb – Leonid Daniloviç bu barədə danışdı – lakin biz onları hələ konkretləşdirəcəyik. Yəni, biz öz
maraqlarımızı hansısa konkret məsələlər ətrafında yaxınlaşdırmaq fikrindəyik. Bizim təşkilatımız daxil olduğumuz və fəaliyyət göstərdiyimiz digər təşkilatlar tərəfindən göstərilmiş reaksiyaya və ya ifadə edilmiş narazılığa
cavab deyildir. O, sadəcə olaraq, mənafelərimizi konkret problemlər ətrafında birləşdirir. İlk növbədə qlobal
vəziyyətlə – Orta Asiyada olan sərvətlərin Qafqaz vasitəsilə Avropaya nəqli ilə bağlı problem ətrafında. Bizim
ölkələrimiz isə bu yolun üstündə yerləşir. Sonrasına isə baxarıq, görək hansı problemlərdə ümumi mənafelərimiz olacaq, axtaracağıq.
***
Sentyabrın 6-da Nyu-Yorkda, BMT-nin iqamətgahında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər
Əliyevin İsrailin Baş naziri Ehud Barak ilə təkbətək görüşü keçirildi.
Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə Azərbaycan – İsrail əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi və hər iki
ölkəni maraqlandıran bir sıra məsələlər barədə ətraflı müzakirələr aparıldı.
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BMT-nin İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ ALİ KOMİSSARI XANIM MERİ ROBİNSON
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Nyu-York,
BMT-nin Baş qərargahı
7 sentyabr 2000-ci il
M e r i R o b i n s o n: Hörmətli cənab Prezident, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev ilə görüşməkdən məmnun qaldığımı bildirirəm. Siz «XXI əsrə baxış» adlı bəyannaməyə
böyük dəstək vermisiniz. Cənubi Afrika Respublikasının keçmiş prezidenti Nelson Mandela tərəfindən artıq
imzalanıbdır. Mən də bu sənədi BMT-nin Baş katibinin təmsilçisi kimi imzalamışam. İndi çoxsaylı dövlət və
hökumət başçıları da Sizin kimi bu bəyannaməni imzalayırlar. Hesab edirəm ki, Sizin bu sənədi imzalamağınız
müasir dünyamızda dözümlülüyə diqqət göstərilməsində böyük liderlik nümunəsidir.
Cənab Prezident, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının iqamətgahında Sizi bir daha
salamlayıram, alqışlayıram və bu sənədi iki nüsxədə imzalamağınızı xahiş edirəm. Həmin sənədin bir nüsxəsi
Sizdə, digər nüsxəsi isə bizdə qalacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bu sənədə çox əhəmiyyət
verirəm. Gənc və müstəqil Azərbaycan Respublikası hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət kimi öz həyatını,
daxili qanunlarını bu beynəlxalq normalara, qanunlara uyğunlaşdırmağa çalışır. Təbiidir ki, biz beynəlxalq
hüquqa, demokratiyaya, insan hüquqlarına aid olan hər bir sənədə qoşulmağa həmişə hazırıq.
M e r i R o b i n s o n: Cənab Prezident, mən Sizin bu bəyanatınızı çox yüksək qiymətləndirirəm.
Hörmətli prezident, mən Sizə bildirmək istəyirəm ki, imzaladığınız bu sənədin bir nüsxəsi məndə qalacaqdır,
bütün dövlət başçıları onu imzaladıqdan sonra biz onu kitab şəklində çap edəcəyik. Ümidvaram ki, Siz öz
ölkənizdə bu sənədin təbliğinə də diqqət yetirəcəksiniz.
Cənab Prezident, bir daha çox sağ olun, biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Çox məmnunam ki, Cənubi
Afrika Respublikasının prezidenti Tabo Mbeki bu sənədi imzalayıbdır. Bilirsiniz ki, qarşıdakı beynəlxalq
konfransda Cənubi Afrika Respublikası ev sahibi olan ölkə kimi çıxış edəcəkdir. Biz həmin beynəlxalq
konfransda bu sənədin təqdimat mərasimini keçirəcəyik. Mən cənab Tabo Mbekiyə söz vermişdim ki,
beynəlxalq konfransın Cənubi Afrika Respublikasında keçirilməsi nəzərdə tutulduğuna görə, bu sənədi birinci o
imzalayacaqdır. Sonra isə digər ölkələrin dövlət başçıları əlifba sırası ilə bu sənədə imza atacaqlar.
Cənab Prezident, çox şadam ki, əlifba sırasında Azərbaycanın bəxti yaxşı gətiribdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Azərbaycan birinci yerlərdədir.
Bu sənədi çoxlu dövlət başçıları imzalayıb?
M e r i R o b i n s o n: Bəli. Amerika prezidenti Bill Klinton və dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə
olan bir çox ölkələrinin dövlət başçıları bu bəyannaməni imzalayıblar.
(Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev «XXI əsrə baxış» adlı bəyannaməni imzaladı).
M e r i R o b i n s o n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Bu bəyannaməni imzaladığınıza görə mən Sizə bir
daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm.
M e r i R o b i n s o n: Cənab Prezident, çox sağ olun.
Hörmətli Prezident, əgər imkanınız olsa, biz Cenevrədəki iqamətgahımızda da Sizi görməkdən çox məmnun
olardıq. Sizi yaxşı tanıyıram, mən İrlandiyanın prezidenti olarkən biz Sizinlə Davosda görüşmüşdük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, düz deyirsiniz, biz Davosda ziyafətdə sizinlə birgə iştirak edirdik. Ondan sonra
mən sizi aradım, öyrəndim ki, siz indi bu vəzifədə işləyirsiniz.
M e r i R o b i n s o n: Mənə çox ağır vəzifə veriblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma çox şərəfli bir vəzifədir.
M e r i R o b i n s o n: Cənab Prezident, bu bəyannaməyə dəstək verməyiniz bizim işimizi asanlaşdırır.
Gələn il bu vaxt biz Cənubi Afrikada insan hüquqlarına dair beynəlxalq konfrans keçirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də orada iştirak edəcəyik?
M e r i R o b i n s o n: Bəli, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda görüşəcəyik. Sağ olun. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ ROBERT KOÇARYANLA TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜNDƏN
SONRA BƏYANATI
7 sentyabr 2000-ci il
Bu, Ermənistan prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin növbəti görüşüdür. Siz bilirsiniz ki, birbaşa
dialoq keçən ilin əvvəlində başlayıb, indi davam edir. Şəxsən mən bu gün deyə bilərəm ki, bu, faydalıdır,
lazımdır. Baxmayaraq ki, ötən vaxt razılığa gəlmək üçün kifayət qədər idi, amma, təəssüf ki, hələlik bu,
mümkün olmamışdır.
Ancaq müsbət cəhət budur ki, biz müxtəlif variantları müzakirə edirik, aramızda daha çox qarşılıqlı
anlaşma, etimad yaranır. Biz bunu əsas tuturuq ki, əvvəla, münaqişənin həlli sülh yolu ilə olmalıdır, indən belə
hansısa böyük və hətta kiçik hərbi əməliyyatlara başlamaq yolverilməzdir. İkincisi, konkret əməli nəticələrə nail
olmaq üçün kompromislər lazımdır.
Biz bu kompromislər barəsində hər dəfə danışırıq, amma şəxsən mən hələlik kompromislər haqqında
razılığa gələ bildiyimizi deyə bilmərəm. Qarşılıqlı kompromislərə getməli olduğumuzu biz çoxdan həll etmişik.
Ancaq həm bu tərəfdən, həm də digər tərəfdən kompromislərin həddi və bunların hansı sahələrdə ola biləcəyi
məsələsinə gəldikdə isə, hələlik öyünə bilmərik.
Prezident Robert Koçaryan və mən bu dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəlmişik. Əlbəttə,
problemin həllini tapmaq üçün bütün başqa imkanlardan, o cümlədən həmsədrlərin, Minsk Qrupunun
imkanlarından istifadə edəcəyik. Şəxsən mənim qəti mövqeyim belədir ki, tarix bizim üzərimizə çox mühüm,
məsul missiya - Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə nail
olmaq missiyası qoymuşdur. Bu, Cənubi Qafqazda tam sülh və sabitliyin yaranması üçün çox mühüm amil
olacaqdır. Bu. həm erməni xalqına, həm də Azərbaycan xalqına böyük fayda gətirəcəkdir.
Biz bu istiqamətdə işi davam etdirmək barədə razılığa gəlmişik.
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NYU-YORKDA MİNİLLİYİN ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
7 sentyabr 2000-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli həmkarlar!
Xanımlar və cənablar!
XX əsr başa çatır. Bu yüzillik bəşəriyyətin yaddaşında mənəvi-intellektual tərəqqi ilə və iki dünya
müharibəsində tökülmüş qanlarla, imperiyaların süqutu və onlarca yeni suveren dövlətlərin yaranması ilə,
"soyuq müharibə"nin doğurduğu gərginlik və sülh, sabitlik naminə göstərilən kollektiv səylərlə qalacaqdır. Bəs
qarşıdan gələn yüzillikdə dünya necə olacaqdır?
İki sistemin qarşıdurmasının tarixə qovuşması, demokratik və sərbəst bazar ideyalarının üstünlük qazanıb
yayılması elə bir dünyanın qurulmasına kömək etməlidir ki, orada bütün dövlətlərin mənafeləri nəzərə alınacaq
və həqiqətən bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq sahmana salınacaqdır. Amma beynəlxalq vəziyyətin inkişafının təhlili
bizi belə bir acı nəticəyə gətirir ki, rəqabət stereotipləri hələ də mövcuddur. Biz çox çətin dövrdə yaşayırıq,
düzgün olmayan bircə addım vəziyyəti alt-üst edə və keçmişə faciəli qayıdışa səbəb ola bilər. Ədalətli və
təhlükəsiz dünya qaydası yaratmaq üçün çətin yol keçmək lazım gələcək və biz hamımız bu məqsədə can
atmalıyıq.
Dünyanın inkişafının indiki mərhələsinin başlıca meyli qloballaşmadır. Bu mürəkkəb və heç də birmənalı
olmayan prosesin perspektivləri bizim hamımızı düşündürür. Qloballaşma dövlətlərin sabit inkişafının,
bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin sabitliyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin
aradan qaldırılmasına, xalqların rifah halının yüksəldilməsinə kömək etməlidir. Beynəlxalq hüququn prinsipləri
və normalarının aliliyi, dəyişikliklərin təkamül xarakteri, tərəfdaşlıq və daha çox inkişaf etmiş dövlətlərin daha
az inkişaf etmiş dövlətlərə köməyi, qarşılıqlı etimad və ümumbəşəri dəyərlərə sədaqətlə yanaşı, milli fərqlərin
də qəbul olunması bu prosesin müəyyənedici istiqamətləri olmalıdır. Demokratik inkişafın gücü onun
rəngarəngliyindədir.
Azərbaycan qloballaşmanın müsbət mənada inkişafına öz töhfəsini verir. Mənim ölkəm dünya miqyasında
geostrateji əhəmiyyətə malik öz coğrafi mövqeyindən, ehtiyatlarından və potensialından istifadə edərək, Şərq ilə
Qərb arasında zəngin tarixi keçmişdən başlanan və gələcəyə istiqamətlənən körpü rolunu səmərəli surətdə
həyata keçirir. Biz Böyük İpək yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və
Xəzər hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı və dünya bazarlarına nəqli üçün çox böyük səylər
göstəririk. Dünyanın bir neçə regionunun dövlətlərinin azad və mükəmməl inkişafı üçün bu layihələrin həlledici
əhəmiyyəti var, bunlar fövqəlmilli əməkdaşlığa təkan verəcək və qlobal şəraitin inkişafına müəyyənedici təsir
göstərəcəkdir.
Ancaq xaricdən olan təhlükələr və daxili problemlər, təzyiq göstərilməsi və nüfuz dairələri uğrunda
mübarizəyə cəlbetmə hələ bərkiməmiş gənc demokratiyalara öz xalqlarının mənafelərinə və arzularına cavab
verən xətlərini sərbəst şəkildə həyata keçirməyə, öz dövlətçiliyini möhkəmləndirməyə və inkişaf etdirməyə, dinc
quruculuqla məşğul olmağa imkan vermir. Onlar mövcud olduqları ilk gündən özlərinin müstəqilliyi,
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda amansız mübarizəyə başlamağa məcbur olmuşlar.
Təcavüzlərdən, ərazi işğallarından və etnik təmizləmələrdən, təcavüzkar separatizmdən və terrorizmdən
əzab çəkən dövlətlər tam hüquqla gözləyirlər ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ədalətli sülhün və təhlükəsizliyin
bərqərar edilməsi və BMT nizamnaməsi prinsiplərinin müdafiəsi üçün maksimum səmərəli tədbirlər görəcəkdir.
Təəssüflər olsun ki, Cənubi Qafqaz həmin problemlərin, hədələrin və risklərin aydın şəkildə təzahür etdiyi
regiona çevrilmişdir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü - milyonlarla insana saysız-hesabsız fəlakətlər
gətirmiş təcavüz Cənubi Qafqazda vəziyyətin sabitliyini pozan başlıca amil olmuşdur.
Bu təcavüzün gedişində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, etnik
təmizləmə aparmış və bir milyon azərbaycanlını öz doğma yerindən-yurdundan zorla qovub çıxarmışlar.
Bununla əlaqədar BMtT-nin Təhlükəsizlik Şurası qəbul etdiyi dörd qətnamədə Azərbaycan Respublikasının
suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin pozulmasını birmənalı şəkildə təsdiqləmiş və Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etmişdir.
Ancaq Təhlükəsizlik Şurasının qərarları 1993-cü ildən bu günə qədər hələ də kağız üzərində qalmaqdadır.
1992-ci ildən etibarən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan qaldırılması məsələsi ilə ATƏT
məşğul olur, amma onun fəaliyyətinin nəticəsi yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ikitərəfli
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danışıqları davam edir, ancaq hələlik bunlar da bir nəticə verməmişdir. Altı ildən çoxdur ki, biz atəşkəsə əməl
edirik, amma bu, problemi həll etmir. Mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin
yerinə yetirilməsi üçün bütün lazımi tədbirləri görməyə çağırıram.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmədən və digər münaqişələri aradan qaldırmadan, xaricdən
təzyiq amillərinə, o cümlədən, xarici hərbi qüvvələrin olmasına son qoymadan regionda sülhə və təhlükəsizliyə
nail olmaq mümkün deyildir.
Cənubi Qafqaz regionuna siyasi tamlıq və bitərəflik statusu verilməsi Cənubi Qafqaz dövlətlərinin normal
qarşılıqlı münasibətlərini qaydaya salmağa və onların dünya iqtisadi sisteminə ahəngdar inteqrasiyasını təmin
etməyə imkan verər.
Səkkiz ildən bəri fəlakətli vəziyyətdə yaşayan Azərbaycanın qaçqın və köçkünlərinə göstərilən köməyə
görə mən BMT sistemindəki təşkilatlara və donor ölkələrə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz son dərəcə vacib olan
humanitar yardımın həmin insanlar öz yaşayış yerlərinə qayıdana qədər davam etdirilməsinə və artırılmasına
kəskin ehtiyac duyuruq.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzərinə dünyanın taleyi üçün çox böyük məsuliyyət düşür, biz
ümidlərimizi ona bəsləyirik. Ciddi və rasional islahat təşkilatın, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasının
səmərəliliyini artırmalıdır.
Sözümün sonunda planetimizdə sülh və təhlükəsizlik üçün kollektiv məsuliyyət daşıdığımızı vurğulamaq
və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, "Minillik zirvə görüşü"nün yekunları XIX əsrə doğru yolumuzun
etibarlı bünövrəsi olacaqdır.
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İPƏK YOLU ÜZƏRİNDƏ YERLƏŞƏN ÖLKƏLƏRİN REGİONAL ƏMƏKDAŞLIĞININ
ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
8 sentyabr 2000-ci il
Hörmətli senator Sem Braunbək!
Hörmətli həmkarlar!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün biz möhtəşəm bir proqramın - Böyük İpək yolunun bərpası proqramının əməli surətdə
gerçəkləşdirilməsindən söhbət gedən çox mühüm bir hadisədə iştirak edirik. Biz, dövlət xadimləri, siyasətçilər,
şübhəsiz, o cümlədən də mən, yəqin ki, bu problemin daha çox siyasi-iqtisadi cəhətindən danışa bilərik, nəinki
elmi-texniki cəhətindən. Bu barədə burada kifayət qədər danışıldı və yəqin ki, başqa natiqlər də danışacaqlar.
Böyük İpək yolu keçmişdə bəşər sivilizasiyasının inkişafında, həqiqətən, çox böyük rol oynamışdır. Bizim
əsrimizdə, artıq XX əsrin sonunda isə bəşəriyyət Böyük İpək yolu ideyasına, yəni, Qərblə Şərq arasında çox
mühüm nəqliyyat kommunikasiyası kimi Böyük İpək yolunun bərpası ideyasına yenidən müraciət etmişdir.
Bununla əlaqədar mən mübaliğəsiz bildirməliyəm ki, biz - Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri bu işdə,
necə deyərlər, əvvəldən çox fəal iştirak etmişik. Ona görə ki, Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiyada Sovetlər
İttifaqının süqutundan sonra müstəqilliyə qovuşan ölkələrdə, bir tərəfdən, çox ciddi problemlər meydana çıxmış,
digər tərəfdən isə onlar üçün son dərəcə böyük imkanlar açılmışdır. Məsələn, bizim üçün bu, Xəzər dənizinin
enerji ehtiyatlarından fəal istifadə etməkdən və karbohidrogen xammalını Xəzər hövzəsindən başqa ölkələrə,
beynəlxalq bazarlara nəql etməkdən ibarətdir.
Xəzər hövzəsindəki çox zəngin neft və qaz ehtiyatlarının mənimsənilməsinin təşəbbüsçüsü məhz
Azərbaycan olub və hələ 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan çox iri müqavilə imzalanmışdır. İndi
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı işlərə 30-dək iri neft şirkəti cəlb edilmişdir. Bağlanmış müqavilələrə
əsasən onlar 30 il ərzində 60 milyard Amerika dollarından artıq məbləğdə sərmayə qoymalıdırlar.
Biz artıq iki neft kəməri - Rusiya ərazisi ilə Qara dəniz sahilinədək Bakı-Novorossiysk və Gürcüstanın
Qara dəniz limanına qədər Bakı-Supsa kəmərlərini çəkmişik və onlarla neft ixrac edirik. Lakin indi biz çox iri
Bakı- Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini yaratmaq haqqında qərar qəbul etmişik və bu kəmərlə gələcəkdə hər il azı
50-60 milyon ton neft ixrac ediləcəkdir. Ancaq təbii ki, gələcəkdə başqa marşrutlar da tələb olunacaqdır. Bu,
özlüyündə Böyük İpək yolu proqramının bir hissəsidir.
Amma biz təkcə bununla kifayətlənmirik. Mən mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, Gürcüstanın prezidenti,
dostum cənab Eduard Şevardnadze və Azərbaycanın prezidenti Böyük İpək yolunun bərpası haqqında 1998-ci
ilin sentyabrında Bakıda mötəbər beynəlxalq konfrans çağırılmasının təşəbbüsçüləri olmuşlar.
Bu konfransda Yaponiyadan başlayaraq, Avropanın ən ucqar ölkəsinədək dünyanın 32 dövlətinin
nümayəndələri və 14 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri iştirak edirdilər. Biz bu məsələni ətraflı müzakirədən
keçirib sənəd qəbul etdik. Sənədi 12 ölkə - bu İpək yolunun mərkəzi hissəsində, yəni, Mərkəzi Asiyada, Cənubi
Qafqazda yerləşən ölkələr, Rumıniyadan başlayaraq, Avropa ölkələri və digər ölkələr imzaladılar.
Bu konfrans öz rolunu oynadı. Mən hesab edirəm ki, bu konfransın nəticələrinə əsasən gələcəkdə çox işlər
görüləcəkdir.
Ancaq qeyd etmək xoş idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında senator cənab Sem Braunbək bu mövzuya
çox fəal qoşuldu və deməliyəm, çox çətinlikləri dəf edərək, Böyük İpək yolu proqramını irəli sürdü və layihə
hazırladı ki, Amerika Senatı bu məsələyə - ümumiyyətlə, xüsusən də haqqında burada çox yaxşı danışılan
sistemin yaradılması üçün, şübhəsiz, böyük əhəmiyyəti olan məsələyə dair qanun qəbul etsin.
Biz bu məsələdə senator cənab Sem Braunbəki fəal dəstəkləyirdik və qanun hazırlandı, çox şadıq ki,
Amerika Senatı onu nəhayət, qəbul etdi. İndi bu qanun əsasında özü də ilk növbədə, telekommunikasiyalar və
"Silk sat" proqramı sahəsində işlər genişlənir.
Mən köhnə dostum, görkəmli alim, bu çox böyük layihənin müəllifi cənab Saqdeyevi alqışlayıram.
Xatirimdədir, bir neçə il öncə o, Azərbaycanda, eləcə də başqa ölkələrdə olmuş və zənnimcə, bu ideyanı irəli
sürmüşdü. İndi bu ideya artıq qəbul edilmişdir və biz fəal surətdə onun həyata keçirilməsinə başlayırıq.
Əlbəttə, mən Amerika Senatının qəbul etdiyi qanunu alqışlayıram. Amma təəssüfləndiyimi deməyə
bilmərəm ki, Konqresdə məhz bu qanun layihəsi haqqında məsələnin müzakirəsi zamanı Azərbaycan barəsində
yenə ədalətsizlik göstərilmişdir. Axı, paradoksal haldır ki, Böyük İpək yolunun bərpasının təşəbbüskarlarından
biri olan Azərbaycan Konqresin 1992-ci ildə qəbul etdiyi 907-ci maddəyə əsasən bu layihənin və ya digər
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layihələrin həyata keçirilməsi üçün yardımdan yenidən, növbəti dəfə məhrum edilmişdir. Amerika Birləşmiş
Ştatları Konqresinin Azərbaycan barəsində bu ayrı-seçkilik aktı bəzi konqresmenlərin ən subyektiv
mülahizələrinə əsasən, guya Azərbaycanın Ermənistanı blokadaya alması ilə əlaqədar qəbul edilmişdir. Halbuki,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti dəfələrlə bəyan etmişdir ki, bu ayrı-seçkilik aktı - 907-ci maddə ləğv
olunmalıdır. Amma, təəssüflər olsun ki, bunun üçün əməli tədbirlər görülməmişdir.
Senator cənab Sem Braunbəkin təqdim etdiyi qanunda nəzərdə tutulan müddəalar Böyük İpək yolu
haqqında qanun layihəsinin, Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının qanun layihəsinin həyata keçirilməsi
Azərbaycan üçün 907-ci maddədən yan keçməyə imkan verirdi, o mənada ki, Azərbaycan bu proqramın
gerçəkləşdirilməsində bərabər hüquqlardan istifadə edəcəkdi. Amma bəzi senatorlar, konqresmenlər Azərbaycan
barəsində yenə də ədalətsizlik etdilər, ayrı-seçkiliyə yol verdilər.
Azərbaycan həmin layihədə yeganə respublikadır ki, bu qanun layihəsinə əsasən Böyük İpək yolunun
üstündə yerləşən ölkələrə Amerika Birləşmiş Ştatlarının göstərməli olduğu yardımdan məhrum edilmişdir.
Əlbəttə, bu, məni məyus edir, kədərləndirir. Buna baxmayaraq, biz ruhdan düşmürük. Biz senator Sem
Braunbəkin bu barədə təşəbbüsünü və dünyanın görkəmli alimlərinin burada təqdim etdikləri layihəni indi də
fəal dəstəkləyirik. Hər halda, ümidvaram ki, senator Sem Braunbək haqq-ədalət uğrunda və 907-ci maddənin
Azərbaycan barəsində ayrı-seçkilik salan müddəasının aradan qaldırılması uğrunda mübarizəsini davam
etdirəcəkdir.
Azərbaycan mərkəzi mövqedə yerləşir. Burada bəzi slaydlar nümayiş etdirildi. Hər şeydən göründüyü
kimi, Xəzər dənizi bu layihəni əhatə edən Böyük İpək yolunun mərkəzindədir. Azərbaycan isə məhz Qafqazın
da, Xəzər dənizinin də ən mühüm strateji regionunda yerləşərək, Avropanı Asiya ilə, Qərbi Şərqlə birləşdirir.
Ona görə də bu çox mühüm layihənin həyata keçirilməsində Azərbaycanın rolu, şübhəsiz, olduqca
böyükdür. Biz üzərimizə düşən missiyanı yerinə yetirmək üçün hər şeyi edəcəyik. Bu gün mən Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Konqresini və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətini bir daha Azərbaycan barəsində
ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmağa və ədalətsiz 907-ci maddənin ləğvinə nail olmağa çağırıram.
Mən bugünkü müzakirədə iştirak etməyimə şadam. Sizin hamınızı salamlayıram və bu layihəyə uğurlar
arzulayıram.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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AMERİKANIN NÜFUZLU YƏHUDİ TƏŞKİLATLARININ – YƏHUDİ KOMİTƏSİNİN,
PREZİDENTLƏR KONFRANSININ, YƏHUDİ KONQRESİNİN, SOVET YƏHUDİLƏRİ
MİLLİ KOMİTƏSİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
Nyu-York,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
8 sentyabr 2000-ci il
Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Sizinlə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam. Bizim bu görüşlərimiz artıq
müəyyən qədər ənənəvi xarakter daşıyır. Mən həmişə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələndə Nyu-Yorkda da,
Vaşinqtonda da belə görüşlər keçirirəm. Çox məmnunam ki, sizin bəziləriniz Azərbaycanı ziyarət edə bilmisiniz və
Azərbaycan ilə tanışsınız.
Bizim sizinlə dostluğumuz xüsusi xarakter daşıyır. Çünki biz sizin təşkilatların və hər bir şəxsin simasında
Azərbaycanın dünyada, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaxın dostunu görürük. İstəyirəm ki, bizim
bu dostluğumuz həmişə etibarlı olsun və davam etsin. Bizim buna ehtiyacımız var. Amma güman edirəm ki, siz
də, dünyanın yəhudi təşkilatları, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı yəhudi icması, əlbəttə ki, Azərbaycan
ilə həmişə maraqlanmısınız və bundan sonra da maraqlanacaqsınız.
Keçən görüşlərimizdə mən sizə bildirmişdim ki, Azərbaycanda yəhudilər əsrlər boyu, bəlkə minilliklər boyu
yaşayıblar, çox dəyərli izlər qoyublar. Xüsusilə XX əsrdə Azərbaycanın sosial, iqtisadi inkişafında,
mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin, incəsənətinin inkişafında da yəhudi millətinə mənsub olan Azərbaycan
vətəndaşları çox iş görüblər. Biz bunları həmişə yüksək qiymətləndirmişik. Zaman keçdikcə, hadisələrin bəziləri
tarixə çevrildikcə onların qiyməti daha da çox artır. Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı yəhudilər bu gün də yaxşı
şəraitdə yaşayırlar.
Bilirsiniz, təxminən 1988, 1989-cu illərdən başlayaraq Sovetlər İttifaqından Qərb ölkələrinə, Amerikaya,
İsrailə yəhudilərin axını güclü olmuşdur. Azərbaycandakı bu proses, eyni zamanda Azərbaycanda gedən ictimaisiyasi proseslər Ermənistan–Azərbaycan müharibəsinə görə və daxildə vəziyyət çox gərgin olduğuna görə daha
da çətin olmuşdur. Ancaq 1993-cü ildən biz Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyi təmin edə bildik və
insanların miqrasiyası çox kəskin şəkildə dayandı. Hətta sizə deyə bilərəm ki, vaxtilə Azərbaycandan İsrailə
köçmüş insanlar – yəhudilər indi artıq Azərbaycana dönürlər. Son zamanlar Azərbaycana 40 belə ailə dönübdür.
Təbiidir ki, onlar İsraildə olduqlarından narazı deyillər. Amma Bakının, Azərbaycanın həyatına keçmişdə o
qədər bağlı idilər ki, ona görə də nostalgiya hissi onları yenidən geriyə qaytarıbdır. Amma o ailələr ki,
yerlərindən tərpənməyiblər, qalıblar, onların yaşayışı günü-gündən yaxşılaşır.
İndi Azərbaycanda dörd sinaqoq fəaliyyət göstərir. Onun biri Bakıdadır, biri Qubadadır, ikisi də Oğuz, Şəki
zonasındadır. Həm də bilirsiniz ki, Azərbaycanda yəhudilərin üç icması vardır. Birincisi, bizim öz
yəhudilərimizdir. Onlara dağ yəhudiləri deyirlər. Əgər o yəhudilərin kökünü axtarmaq istəyirsinizsə, onların
orada nə vaxtdan yaşamasını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu kök çox dərindir.
Mən ayın 7-də Baş nazir Barak ilə görüşdüm. Çox yaxşı, mehriban, dostcasına söhbətimiz oldu. Mən keçən
il noyabrda onunla İstanbulda da görüşdüm, çox yaxşı söhbət etdik. O mənə dedi ki, biz yəhudilərin hələ 11
tayfasının kökünü tapa bilməmişik. Onda dedim ki, gəlin Azərbaycanda axtarışlar aparın. Orada mütləq
taparsınız. Dağ yəhudiləri həm paytaxtda, Bakıda yaşayırlar, həm də bizim Bakının yaxınlığında rayonlar var,
orada yaşayırlar.
Məsələn, Bakının yaxınlığında Quba rayonu var, orada Qırmızı qəsəbə deyilən bir yer vardır. Orada yalnız
onlar yaşayırlar. Mən xatırlayıram, Qırmızı qəsəbədə ilk dəfə 1952-ci ildə olmuşdum. Sonra bir il bundan qabaq
oraya getdim, oranı tanımadım. Elə villalar tikdiriblər ki, heç burada, sizdə elə villalar yoxdur. Çox yaxşı
yaşayırlar.
Demək, bizdə üç yəhudi icması vardır. Birincisi, dağ yəhudiləri, ikincisi, Avropa yəhudiləri, üçüncüsü, gürcü
yəhudiləri. Hər icmanın öz başçısı vardır. Amma mən onlarla görüşəndə üç icmanın başçıları bir yerdə gəlirlər.
Ancaq xarakterik cəhət bir də ondan ibarətdir ki, bizdə müsəlman konfessiyası, xristian, provaslav konfessiyası
– əsasən ruslardır – bir də yəhudi konfessiyası var. Demək, bizim üç dini rəhbərimiz vardır. Həmişə üçü də qolqola gəzirlər. Bizim dövlət tədbirlərində həmişə üçü də yan-yana otururlar.
1998-ci ildə prezident seçkilərində onlar üçü də bir yerə yığışıb bəyanat verdilər ki, Heydər Əliyevin
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namizədliyini dəstəkləyirlər və axıra qədər də dəstəklədilər. Mən yəhudilərdən 100 faiz səs aldım. Bu bizim
əlaqələrimizə aid kiçik bir xülasədir. Mən bununla bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, bizim dostluğumuz
sarsılmazdır.
Mən keçən dəfələrdə də demişəm – bizim sizə ehtiyacımız ondan ibarətdir ki, siz Amerika Birləşmiş
Ştatlarında çox böyük lobbiyə, böyük gücə malik olan bir icma kimi Azərbaycana yardım edəsiniz.
Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münasibətləri çox yaxşıdır. Son beş-altı ildə çox sürətlə inkişaf
edibdir. Birinci növbədə, iqtisadi sahədə. Çünki Amerikanın ən böyük neft şirkətlərinin hamısı Azərbaycanda
böyük işlər görürlər.
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektoru çox böyük neft və qaz ehtiyatlarına malikdir. Biz 19 böyük
müqavilə imzalamışıq. Bu müqavilələrdə ümumi həcmi 60 milyard dollar olan sərmayə qoyulması nəzərdə
tutulur. Bunun təxminən 30 faizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinin payına düşür. Bir-iki şirkət də var
ki, mən bilirəm, onlar məhz yəhudilərə məxsusdur: «Amirada hers» və sabah biz bir dənə də müqavilə
imzalayacağıq – «Monkrift oyl».
Biz aprel ayında burada, Vaşinqtonda, Senatda bir müqavilə imzalamışdıq. Sabah birini də imzalayacağıq.
Mənə o şirkətin tarixini danışıblar. O, bir ailənin şirkətidir, bir ailəyə məxsusdur. Bu ailə də yəhudi ailəsidir.
Amerika ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələr sürətlə inkişaf edir. Amma bizim bu əlaqələrimizin inkişaf
etməsinə maneçilik törədən – keçən dəfələrdə də demişəm – Azərbaycana qarşı ədalətsiz ayrı-seçkilik aktıdır.
1992-ci ildə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar olaraq burada, Konqresdə ermənipərəst
konqresmenlər Azərbaycana qarşı ədalətsiz 907-ci maddə tətbiq ediblər və buna görə də Amerikanın
Azərbaycana hər türlü yardımına embarqo qoyulubdur. Biz neçə ildir mübarizə aparırıq ki, 907-ci maddə
götürülsün. Hökumət, prezident Klinton, xanım Olbrayt, başqaları dəfələrlə bəyan ediblər ki, bu, ədalətsiz bir
aktdır, bunu aradan götürmək lazımdır. Bu barədə Konqresdə bir-iki dəfə müəyyən layihələr verilibdir.
Məsələn, Nyu-Yorkdan olan konqresmen cənab Kinq belə bir layihə vermişdir və çox da çalışmışdır. Ancaq
Konqresdə cəmi bir neçə səs çatmamışdır ki, o qanun, yəni 907-ci maddənin ləğv olunması təmin olunsun.
Yaxud da, məsələn, bilirsiniz ki, senator Braunbək keçən il böyük bir təşəbbüslə bağlı – qədim İpək yolunun
bərpası ilə əlaqədar Amerika Konqresinin, Senatının qanun layihəsini təqdim etmişdir. Keçən ilin aprel ayında
biz – İpək yolunun üzərində olan 11 dövlətin prezidentləri Braunbəkin rəhbərliyi altında Senatın binasında
böyük bir müşavirə keçirdik. Orada hökumətdən cənab Sendi Berger də çıxış etdi. Cənab Bjezinski də çıxış etdi.
Keçmiş dövlət naziri cənab Beyker də çıxış etdi. Bütün prezidentlər, o cümlədən mən də çıxış etdim. Hamımız
Braunbəkin bu layihəsini dəstəklədik. Layihədə 907-ci maddənin götürülməsi nəzərdə tutulmuşdu, amma
Senatdan keçərkən yenə bəzi ermənipərəstlər o hissənin əleyhinə çıxdılar.
Doğrudur, artıq Senatda da səslərin nisbəti bizim xeyrimizə dəyişibdir. Orada bizim lehimizə 47, amma
əleyhimizə 53 səs verildi. Demək, üç səs çatmadı. Amma əvvəldən senatorlar söz vermişdilər ki, 60 səs
verəcəklər. Hətta mənə deyirlər ki, ermənipərəst konqresmenlər keçmiş konqresmen Doulu ora gətiriblər. O öz
dostları Sarbonesə, Makkeynə, Abrahama təsir edibdir, onlar da bizim əleyhimizə səs veriblər.
Bu qanunda 907-ci maddənin götürülməsi məsələsi bizim xeyrimizə həll olunmasa da, biz 47 səs almağı özümüz
üçün müəyyən bir irəliləyiş hesab edirik. Bu işlərdə sizin, yəhudi icmasının bizim xeyrimizə olan təsirini də
qiymətləndiririk. Ona görə də arzu edərdim ki, bizim bu əməkdaşlıq prosesi davam etsin. Siz öz təsirinizi daha da
artırasınız. Ancaq ədalət naminə. Biz ədalətsiz heç bir şey istəmirik. İş bundadır ki, kiminlə danışırsan, deyirlər, 907ci maddə ədalətsizlikdir. Amma səs verməyə gələndə... Siz buna demokratiya deyirsiniz. Amma biz buna güclünün
gücsüzə olan münasibəti deyirik.
Əlbəttə ki, biz günahkar deyilik. Yaxud Allaha şikayət edə bilmərik ki, Amerikada nə üçün Azərbaycanın
ermənilər qədər lobbisi yoxdur. Allah hər millətə bir şey bəxş edir. Allah Azərbaycana çox gözəl təbiət bəxş
edibdir, zəngin təbii sərvətlər bəxş edibdir və XXI əsrdə Xəzər dənizi, Xəzər hövzəsi dünyanın ən böyük neft
regionlarından biri olacaqdır. Bunun da təşəbbüskarı Azərbaycandır. Amma Allah ermənilərə dağ-daş qismət edibdir.
Bu dağ-daşda da onlar yaşamadığına görə dünyanın çox yerinə səpələniblər. O cümlədən Amerikaya gəliblər. Burada
zənginləşiblər. İndi nə edək? Bu bizim taleyimizdir.
Amma eyni zamanda bizim sizin kimi dostlarımız vardır. Hesab edirəm ki, sizin kimi dostlarla biz irəliyə
gedə bilərik. Doğrudur, bu, çətin yoldur. Amma hesab edirəm ki, biz irəliyə gedə bilərik.
Ayın 7-də hörmətli Baş nazir Barak ilə də bizim bu barədə çox yaxşı söhbətimiz oldu. Mən sizə qısa
məlumatlar verdim. Amma indi sizi də dinləməyə hazıram.
Görüş iştirakçılarının suallarına cavab
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R o z e n b l a t t P i t e r (Amerika Yəhudi Komitəsi İcraiyyə Komitəsinin və Qubernatorlar Kollegiyasının
rəhbəri): Cənab Prezident, hər şeydən öncə bizimlə görüşmək üçün şərait yaratdığınıza görə sizə təşəkkürümüzü
bildiririk. Baxmayaraq ki, indi Nyu-Yorkda çoxsaylı dövlət rəhbərləri var, həmişə olduğu kimi, sizinlə görüşü
önəmli sayırıq. Sizinlə münasibətlərimizə çox böyük önəm və dəyər veririk. Biz Azərbaycanın coğrafi-strateji,
coğrafi-siyasi, ümumiyyətlə, siyasi mövqeyini anlayırıq və bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Şübhəsiz ki, Sizi
burada görməkdən məmnunuq, amma Sizinlə Azərbaycanda Prezident sarayında keçirdiyimiz görüşü də
məmnuniyyətlə xatırlayırıq.
Şübhəsiz ki, Sizinlə görüşə Amerikada olan bir çox yəhudi təşkilatlarının nümayəndələri gəliblər. Məsələn,
yəhudi təşkilatları konfransının üzvləri, Sovet Yəhudiləri Milli Komitəsinin və başqa yəhudi təşkilatlarının
nümayəndələri vardır. Sizinlə keçən dəfəki görüşlərimiz zamanı Azərbaycanla İsrail arasında iqtisadi
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi ilə maraqlanmışdıq. Bilmək istərdik ki, bu sahədə hansı irəliləyişlər əldə
olunubdur.
Biz Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətləri olduqca əhəmiyyətli və vacib hesab
edirik. Hesab edirik ki, bu çox mühüm regionda Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük maraqları vardır. Bu
baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatları, Azərbaycan və İsrail münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi bu üç ölkənin
bölüşdüyü ümumi məqsədlərə çatmaq üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
Biz çox şadıq ki, Baş nazir Barak ilə görüşmüsünüz. O da sizin regionunuzun böyük əhəmiyyət daşıdığı
barədə fikrini bizimlə bölüşür. Hesab edirəm ki, İsraildə mövcud olmuş bütün hökumətlər bu fikirdə olublar.
Cənab Prezident, ümid edirik ki, sülh prosesinin irəli aparılması üçün mühitin formalaşdırılmasına da
yardımçı ola bilərsiniz. Sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk.

***
X o e n L e y n M a l k O l m (Prezidentlər konfransının vitse-sədri): Cənab Prezident, Sizcə Tacikistan,
Qırğızıstan və Özbəkistan sərhədlərində baş verən hadisələrin, beynəlxalq terrorizmlə bağlı olan proseslərin
Qafqaza, Sizin regionunuza hansı təsirləri ola bilər və qarşıdan gələn həftələr, aylar ərzində bu proseslər hansı
istiqamətdə inkişaf edə bilər? İstərdim ki, bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin suallarınıza cavab verirəm.
Azərbaycanla İsrail arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf edir. Deyə bilmərəm ki, biz böyük nailiyyətlər əldə
etmişik. Amma ayın 7-də Baş nazir Barakla görüşümüzdə də müəyyən irəliləyişi qeyd etdik. Mən ondan bir
neçə sahələrə İsrailin iş adamlarının gəlməsini xahiş etdim. O da bu fikirdədir. Dedi ki, neft sahəsində o qədər
böyük texnologiyamız yoxdur, amma kənd təsərrüfatında çox böyük nailiyyətlərimiz vardır.
Vaxtilə kənd təsərrüfatı sahəsində bəzi işlər görmək üçün bir şirkət gəlmişdi. Ancaq o, yarımçıq qaldı.
«Merhaq» şirkəti var, bəlkə bilirsiniz. Ancaq biz Baş nazirlə danışdıq, indi bu barədə yeni bir proqram müəyyən
edəcəyik.
Sizə onu da bildirmək istəyirəm ki, biz Azərbaycanın 1994-cü ildə imzaladığı müqavilədən alınan iki tanker
nefti «Eksson» şirkəti vasitəsilə Qara dənizin Supsa limanından İsrailə satmışıq. Bilirsiniz ki, orada bütün satış
işləri ilə konsorsium məşğuldur.
İndi biz böyük bir neft kəməri – Bakı–Ceyhan neft kəməri çəkmək məsələsi üzərində işləyirik. Ceyhan Aralıq
dənizində Türkiyənin limanıdır. Oradan İsrailə məsafə çox yaxındır. Əgər biz onu 2002-ci, 2003-cü ildə işə sala
bilsək, neft artıq Qara dənizin Supsa limanından yox, Ceyhandan İsrailə gedəcəkdir.
Bir neçə rabitə şirkəti vardır. İsrailin başqa şirkətləri də Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Məsələn, bizim
rabitə işində «Motorolla» şirkəti çox böyük işlər görür. «Motorolla»nın məhz İsraildə olan şöbəsi bu işlərlə
məşğul olur. Mən 1997-ci ildə burada olanda Çikaqoda «Motorolla»nın rəhbərləri ilə görüşdüm. Biz onlarla
yeni bir böyük proqram hazırlamışıq. Çox əhəmiyyətli proqramdır. Əlbəttə, deyə bilmərəm ki, biz çox iş
görmüşük, amma irəliyə gedirik.
Yaxın vaxtlarda bizim Xarici İşlər Naziri İsrailə səfər edəcəkdir. Mən Baş nazir Barakı Azərbaycana dəvət
etmişəm. O da məni İsrailə dəvət edibdir. Mən ona deyəndə ki, Netanyahu Azərbaycana gəlmişdi, o dedi ki,
mən də mütləq gələcəyəm. Beləliklə, bu barədə biz dövlət səviyyəsində də əlaqələrimizi genişləndirəcəyik.
Azərbaycanda İsrail səfirliyi çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Biz də İsraildə Azərbaycan səfirliyi açmağa
hazırlaşırıq. Ona görə yaxın zamanlarda biz daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəyik.
Təbiidir ki, Mərkəzi Asiyada gedən proseslər bizi narahat edir. Amma bizi bundan öncə narahat edən odur
ki, Çeçenistanda gedən proseslər məhz vəhhabistlərin, terroristlərin, ekstremistlərin orada olması ilə əlaqədardır.
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Vəhhabistlər artıq Dağıstana da öz təsirlərini artırırlar. Bilirsiniz ki, Dağıstanda da dağ yəhudiləri yaşayırlar.
Bunu siz bilirsiniz. Ona görə bizim təhlükəmiz bu tərəfdəndir.
İkinci tərəfdən, sizə məlumdur ki, İslam fundamentalizmi Azərbaycana qarşı həmişə böyük təhlükədir. Mən
dünən prezident İslam Kərimov ilə söhbət edirdim – Özbəkistanın cənubunda, Fərqanədə təxminən 300–400
terrorist toplaşıbdır. Onlar, taliblər Əfqanıstandan Tacikistana keçirlər, oradan isə Qırğızıstanın ərazisindən
Özbəkistanın cənub hissəsinə getməyə çalışırlar. Prezident İslam Kərimovun sözlərindən belə başa düşdüm ki,
Tacikistanla Özbəkistan birləşib bunların qarşısını almalıdır.
Hər halda deyə bilərəm ki, bu, Mərkəzi Asiya üçün yeni bir təhlükədir. Onun qarşısı alınmalıdır. Çünki bu,
Mərkəzi Asiyanın başqa hissələrinə də yayıla bilər. Həmin ölkələrin özündə–Tacikistanda da, Qırğızıstanda da,
Özbəkistanda da İslam fundamentalistləri, xüsusən Ben Ladenin Əfqanıstandan keçən adamları təbiidir ki, get-gedə
öz imkanlarını genişləndirirlər.
M a r y a ş i n D a n(«Bnai Bris» yəhudi təşkilatları konfransının icraçı vitse-prezidenti): Cənab prezident,
bildirmək istəyirəm ki, ilk dəfə Azərbaycanda həmkarım Cerodyan ilə olmuşdum. O, Beyker İnstitutunda
çalışır. O zaman Siz xəstələndiniz və bizimlə görüşə bilmədiniz. Amma indi Sizi, şübhəsiz, çox sağlam bir
vəziyyətdə görürük və bundan məmnunuq.
Keçən ilin iyulunda mən Amerikadan olan yəhudi nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanı ziyarət
edəndə Siz lütfkarlıq göstərərək bizi qəbul etdiniz, görüşdünüz. O vaxt bizə Azərbaycanda yaşayan yəhudilərin
vəziyyəti barədə məlumat verdilər. Biz Bakıda yerləşən yəhudilərin rəhbərləri ilə görüşdük. Sonra isə Qubada
olduq. Yəhudilərin Azərbaycan cəmiyyətindəki rolu barədə Sizdən eşitdiklərimizin onların dilindən
təsdiqlənməsi bizi çox məmnun etdi.
Səfir Cerodyan və mən iki ildir ki, bu və ya digər formada sülh məsələləri ilə məşğul oluruq. Bilmək istərdik
ki, Sizin çox böyük cəsarətlə Ermənistanın prezidenti Köçəryan ilə başladığınız birbaşa danışıqların istiqaməti
necədir, bu sahədə hansı irəliləyişləri əldə edə bilmisiniz? Bilirik ki, Siz dünən burada, Nyu-Yorkda prezident
Köçəryan ilə yenidən görüşmüsünüz. İki prezident arasında gedən danışıqlar barədə bizə məlumat versəniz
məmnun olardıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, bu proses 1988-ci ildən gedir. 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, onun
Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından
qeyri-şərtsiz çıxmalıdırlar. Amma Ermənistan bu qətnamələri yerinə yetirmir.
1992-ci ildən bu məsələnin sülh vasitəsilə həll olunması ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur. 1997-ci ildən
ATƏT-in Minsk qrupuna Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa rəhbərlik edir. O vaxt, 1997-ci ildə onlar
fəal oldular, iki təklif verdilər. Biz qəbul etdik, amma Ermənistan qəbul etmədi. Nəhayət, 1997-ci ilin sonunda
prezident Ter-Petrosyan ikinci təklifi qəbul etdi. Amma 1998-ci ilin yanvar–fevral aylarında onun ətrafında
olanlar, o cümlədən o vaxt Baş nazir olan Köçəryan, Müdafiə naziri Vazgen Sarkisyan və digərləri Ter-Petrosyanla razı olmadılar. Çünki o vaxt məsələnin həll olunması üçün real imkanlar yaranmışdı. Baxmayaraq ki,
Minsk qrupunun təklifi Azərbaycan üçün o qədər də məqbul deyildi, ancaq biz onu qəbul etdik. Nəhayət,
müəyyən müqavimətdən sonra Ter-Petrosyan da bunu qəbul etdi. Amma dediyim kimi, Ter-Petrosyanın
ətrafındakılar bu fürsətdən istifadə edib onun əleyhinə çıxdılar. Ter-Petrosyan 1998-ci ilin fevral ayında istefa
verdi. Ondan sonra Köçəryan prezident seçildi. Mən Köçəryanla bir neçə görüşlər keçirdim. Nəhayət, 1999-cu
ilin aprel ayında burada, Vaşinqtonda biz onunla birbaşa dialoqa başladıq. Bir neçə dəfə görüşdük. İki dəfə
Cenevrədə, Yaltada görüşdük. Sonra Azərbaycan–Ermənistan sərhədində görüşdük. İkimiz də belə fikirdə olduq
ki, gərək qarşılıqlı kompromislər olsun. Azərbaycan kompromisə getdi, Ermənistan da müəyyən kompromisə
getdi.
Ancaq 1999-cu ilin oktyabr ayında orada parlamentdə terror hadisəsi baş verdi. Ondan sonra Köçəryan dedi
ki, daxili vəziyyəti gərək sabitləşdirsin. Bir müddətdən sonra o, bizim razılaşdığımız variantdan imtina etdi.
Təbiidir ki, o variant da çox ideal variant deyildi. Ancaq hər halda, məsələnin həll olunması üçün bir yol açırdı.
Sonra bizim bir neçə danışıqlarımız olubdur. Bir ay bundan öncə Yaltada görüşmüşdük. Dünən burada
görüşdük. Hələ ki, bir nəticəyə gələ bilməmişik. Hesab edirəm ki, Ermənistan öz yaranmış üstünlüyündən suiistifadə edir. Yəni onlar Azərbaycan torpaqlarını, Dağlıq Qarabağı və onun ətrafındakı ərazilərimizin 20 faizini
işğal ediblər. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyon azərbaycanlını zorla çıxarıblar, onlar səkkiz ildir ki,
çadırlarda yaşayırlar. Ermənilər üstünlükdən istifadə edərək Dağlıq Qarabağa dövlət müstəqilliyi statusu almağa
çalışırlar. Bu da mümkün deyildir. Biz də buna gedə bilmərik və beynəlxalq hüquq normaları da buna imkan
verə bilməz.
Azərbaycan üçün də vəziyyət çətindir. Çünki torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Bir milyon vətəndaşımız
çadırlarda yaşayır. Amma indi Ermənistan üçün də o qədər asan deyil, çətindir. Çünki onlar çox böyük iqtisadi
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çətinliklər keçirirlər. Əgər məsələ həll olunsa, onların Türkiyə ilə sərhədləri açılacaqdır, Türkiyə ilə böyük ticarət
gedəcəkdir. Azərbaycan ilə sülh yaranacaqdır. Azərbaycan ilə yollar açılacaqdır və burada da ticarət üçün böyük
imkanlar çoxdur. Ermənistan iqtisadi cəhətdən indiki ağır vəziyyətdən çıxa biləcəkdir. Amma onlar indi Amerikada,
başqa ölkələrdə yaşayan zəngin ermənilərin maddi yardımı ilə yaşayırlar. Onların öz daxili iqtisadi imkanları
məhduddur. Onlar bunu nəzərə almalıdırlar. Ancaq təəssüf ki, hələ bu barədə elə bir dəyişiklik yoxdur.
Dünən bir daha danışdıq ki, biz gərək atəşkəs rejimini davam etdirək. Yəni məsələnin yalnız sülh yolu ilə
həll edilməsinə nail olaq. Prezidentlər arasındakı dialoqu davam etdirək. Qarşılıqlı kompromislər təmin edək.
Eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun imkanlarından bundan sonra daha da çox istifadə edək. Danışığımız
bundan ibarət oldu.
R o z e n b l a t t P i t e r: Cənab Prezident, Sizə bir daha təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, gələcək
səfərlərinizdə də bizimlə görüşəcəksiniz. Ümid edirik ki, Azərbaycana gələcəkdəki səfərlərimiz zamanı Sizinlə
görüşmək imkanımız olacaqdır. Ümidvarıq ki, biz Sizinlə birgə Yerusəlimdə – Qüdsdə səfirliyin açılmasını
bayram edə biləcəyik. Əgər lazım olsa, səfirliyi müvəqqəti olaraq Təl-Əvivdə də açmaq olar.
İstəyirik biləsiniz ki, bizim timsalımızda Sizin burada dostlarınız vardır. Biz Sizin qarşınıza qoyduğunuz
məqsədləri – bizim də şərik olduğumuz məqsədləri anlayırıq və bunlara nail olmaq üçün Sizinlə birgə
səylərimizi davam etdirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən də bu görüşə görə təşəkkür edirəm. Zəhmət çəkmisiniz. Mən
sizdən yenə böyük ümidlərlə ayrılıram. Siz dediyim məsələlərdə bizə yardım edəcəksiniz. Mənim, prezidentin
şəxsi qonağı kimi hamınızı Azərbaycana dəvət edirəm. Orada danışmaq üçün bizim daha da çox imkanlarımız
olacaqdır. Burada görüşlər çoxdur, protokol məhdudlaşdırır. Amma orada bir neçə saat danışmaq olar. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ KEÇMİŞ PREZİDENTİ
CORC BUŞLA GÖRÜŞÜ
9 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev ABŞ-ın keçmiş prezidenti Corc Buşun dəvəti ilə
sentyabrın 9-da Nyu-Yorkdan Portlend şəhərinə yola düşmüş, oradan avtomobil karvanının müşayiəti ilə
Kennibunkport şəhərinə gəldi. Sənab Corc Buş respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyevin görüşünə gələrək onu
böyük hörmət və mehribanlıqla qarşıladı.
C o r c B u ş: Cənab Prezident, Sizinlə görüşməyi özüm üçün şərəf hesab edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam.
C o r c B u ş: Çox məmnunam ki, dəvətimi qəbul edib mənim görüşümə gəlmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Sizinlə görüşməyimdən çox şadam.
C o r c B u ş: Cənab Prezident, Men ştatına xoş gəlmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
C o r c B u ş: Cənab Prezident, mənim şəxsi katerimə buyurun. Biz bununla gedəcəyik. Bu çox sürətli
katerdir.
Prezident Heydər Əliyev və Corc Buş katerlə malikanəyə yola düşdülər.
Ətraf ərazinin əsrarəngiz gözəlliyi insanı heyran edirdi. Yalçın qayalar, yaşıl meşə zolaqları, zümrüd kimi
bərq vuran sular burada təbiətə böyük qayğı ilə yanaşıldığından xəbər verir. Kater təkrarsız bir gözəlliyin
əhatəsində irəliləyirdi. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ətrafı heyranlıqla seyr edirdi.
Qarşıda isə müasir dünyanın iki nəhəng dövlət xadiminin tarixi bir görüşü dururdu. Qərbin və Qədim Şərqin
bu iki böyük dövlət xadimi XXI əsrin astanasında gələcək qarşılıqlı münasibətlərin və bərabərhüquqlu
əməkdaşlığın prinsiplərinə dair məhz bu gün ətraflı fikir mübadiləsi aparacaqdılar.
Ali qonağı gətirən kater malikanəyə yan aldı. Cənab Buş prezident Heydər Əliyevi yaşadığı evlə tanış etdi.
Hər gün balıq tutduğunu bildirdi.
C o r c B u ş: Görürsünüz, burada çoxlu balıqlar var. Mən indi onlardan birini tutmağa çalışacağam. Baxın,
xırda balıqlar suda atılıb-düşürlər. Bu o deməkdir ki, böyük balıqlar kiçiklərin dalınca düşüblər, onlar da
yaxalarını qurtarmaq istəyirlər.
Deyəsən birinci dəfə bir şey alınmadı. İndi tilovu yenə atıram, yəqin bu dəfə bir şey alınacaq. Burada gecələr
çox gözəl olur. Cənab Prezident, indi Azərbaycanda havalar necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda indi havalar hələ istidir.
C o r c B u ş: Cənab Prezident, bizim balıq tutmaq «layihəmiz» alınmadı.
Mənim oğlum, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyinə indiki namizəd Corc və digər oğlum Nil – hər
ikisi Texasda yaşayırlar.
Cənab Prezident, Siz özünüzlə bərabər bizə çox gözəl, günəşli bir gün də gətirmisiniz.
Hörmətli Prezident, bizim bu görüşümüzdə Amerika tərəfdən milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş
müşavir, general Brend Skoukroft da iştirak edəcəkdir. Səhv etmirəmsə, o, dünən gecə sizinlə görüşübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz dünən görüşmüşük. O, Azərbaycana da gəlmişdi.
C o r c B u ş: ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Lari İqlberger də bu gün bizimlə bir yerdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, o da bizim dostumuzdur.
C o r c B u ş: Cənab Prezident, mənim bacım da bizim görüşümüzdə iştirak edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl.
C o r c B u ş: Xanım Ales Bostonda yaşayır. Gördüyünüz bu yerdə ev var idi. Ailə üzvlərimizdən biri
yüksək vergiləri ödəmək istəmədiyinə görə, evi söküb burada hovuz düzəltdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin malikanənin üstündə Azərbaycan Respublikasının və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının dövlət bayraqları dalğalanır. Mən bundan çox böyük qürur duyuram.
C o r c B u ş: Cənab Prezident, mən Sizə onu da söyləyim ki, 1920-ci ildə atamla anam evlənəndə bu evi
onlara toy hədiyyəsi kimi bağışlamışdılar. Babam bu evi mənim anama, yəni öz qızına vermişdi. Biz hamımız
bu evdə böyümüşük.
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Bu evin yuxarı mərtəbəsində bir otaq var, orada yeddi ədəd çarpayı qoymuşuq. Nəvələrim çoxalanda
çarpayıların da sayını artıracağıq.
Cənab Prezident, indi biz Sizinlə otağa keçəcəyik. Əvvəlcə söhbət edəcəyik, gecə isə şam edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə məsləhət bilirsinizsə, elə edək.
C o r c B u ş: Cənab Prezident, bu bizim qeyri-rəsmi görüşümüzdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
C o r c B u ş: Yəni mən hökumətdə işləmirəm, bu barədə hesabat da yazmıram.
Cənab Prezident, bu dəvətimi qəbul edib, evimdə məni ziyarət etməyinizi özüm üçün ən böyük şərəf
sayıram. Siz Nyu-Yorkdan xüsusi olaraq buraya gəlmisiniz, sonra Vaşinqtona gedəcəksiniz. Yenə deyirəm ki,
buraya gəlməyinizi mənə göstərdiyiniz böyük şərəf kimi dəyərləndirirəm. Ona görə də Sizə çox böyük
təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Corc Buş, mən də bu imkandan istifadə edib, çox böyük təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm ki, Siz məni öz şəxsi evinizə dəvət etmisiniz.
Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən dəyərli, ən hörmətli və tarixdə böyük hadisələrlə mühüm yer tutmuş
prezidenti olmusunuz. Sizin vitse-prezident, prezident olduğunuz, ondan əvvəl Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə
rəhbərlik etdiyiniz, ondan da qabaq Çində işlədiyiniz vaxt mənim yaxşı yadımdadır. O vaxtlar mən Sovetlər
İttifaqının rəhbərlərindən biri idim, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun
üzvü idim. Biz Amerikada kimin kim olduğunu həmişə izləyirdik.
Corc Buş həm vitse-prezident, həm Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri, həm də prezident kimi həmişə
məşhur olmuşdur. Ona görə də o vaxtlar Sizin şəxsiyyətinizə çox böyük maraq var idi. Həmin dövrdə mən
Sizinlə görüşə bilməmişdim. Amma indi çox məmnunam ki, Sizinlə görüşürəm. Mən bir daha Sizə təşəkkür
edirəm ki, zəhmət çəkib məni öz evinizə dəvət etmisiniz. Əgər siz məni Ağ evə dəvət etsəydiniz, mən bugünkü
görüşümüzü ondan qiymətli hesab edərdim.
C o r c B u ş: Doğrudur, bugünkü görüş qeyri-rəsmi bir görüşdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Buş, mən Sizi şəxsi qonağım kimi Azərbaycana dəvət edirəm.
Cənab İqlberger, cənab Skoukroft mənim qonağım olublar. Ancaq Azərbaycanda az bir müddətdə qalıblar.
Mən xahiş edirəm ki, onlar yenə də Bakıya gəlsinlər.
Cənab Corc Buş, mən Sizi xanımınızla, nəvələrinizlə birgə Azərbaycana dəvət edirəm.
C o r c B u ş: Neçəsini gətirə bilərəm? Mənim 14 nəvəm vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz nəvənizin 14-nü də Azərbaycana gətirə bilərsiniz.
C o r c B u ş: Nəvələrimdən birini gətirə bilərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim 6 nəvəm vardır. Sizin isə 14 nəvəniz var. Hamısını Azərbaycana gətirin.
C o r c B u ş: Yox-yox, nəvələrimdən birini Azərbaycana gətirə bilərəm. Həqiqətən, özümə böyük şərəf
hesab edirəm ki, bir gün Azərbaycana gəlim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu Sizin üçün çox maraqlı olacaqdır. Siz bununla mənə də, Azərbaycan xalqına
da böyük şərəf vermiş olarsınız.
Siz bu yaxın vaxtlarda Türkiyədə oldunuz. Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəl mənim şəxsi
dostumdur. Siz Türkiyədə səfərdə olanda o mənə telefon etdi, görüşləriniz və bir yerdə mühazirə oxumağınız
barədə söhbət açdı. Sizin oraya səfəriniz Türkiyə üçün böyük bir hadisə oldu. O vaxt mən düşündüm ki, bu,
Azərbaycana nə vaxt nəsib olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Süleyman Dəmirəl mənim çox böyük dostumdur. Mən Dəmirəl ilə 32 il bundan əvvəl
tanış olmuşam. O çox böyük şəxsiyyətdir, mənim də yaxın dostumdur.
C o r c B u ş: Bilmirsiniz, Süleyman Dəmirəl indi nə işlə məşğul olacaqdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onunla tez-tez telefonla danışıram. Onun yanına çox adam gedir. Amma güman
edirəm ki, o, siyasətdən uzaqlaşmayacaqdır.
C o r c B u ş: Mən də Sizinlə razıyam. Mənə belə gəlir ki, o, partiya siyasətinə qoşulacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də belə düşünürəm. Çünki o, ömrü boyu siyasətlə məşğul olub, indi siyasətsiz
yaşaya bilməz.
C o r c B u ş: Mənə belə gəlir ki, Siz doğru deyirsiniz.
Cənab Prezident, Siz Türkiyənin keçmiş prezidenti Turqut Özalı yaxşı tanıyırdınızmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Turqut Özal mənim yaxşı dostum idi. Onun vəfatı məni çox sarsıtdı. Mən
Türkiyəyə getdim, onun dəfnində iştirak etdim.
C o r c B u ş: Siz çox yaxşı iş görmüsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Turqut Özal Türkiyənin iqtisadiyyatını qaldırmaq üçün çox işlər gördü.
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C o r c B u ş: Biz onu da çox sevirdik. Cənab Prezident, buyurun, evə keçək.
***
Daha sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə ABŞ-ın keçmiş prezidenti Corc Buş arasında görüş oldu. Görüşdə
Amerikanın sabiq dövlət katibi Lari İqlberger, milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş müşavir, general Brend Skoukroft
iştirak edirdilər.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ilə görüşdən şərəf duyduğunu söyləyən cənab Buş Azərbaycan
prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirilən
islahatlara, respublikamız üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması
istiqamətində görülən işlərə böyük maraq göstərdi.
Dəvətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirən prezident Heydər Əliyev bu görüşdə Amerikanın
görkəmli siyasi xadimləri cənab İqlbergerin və general Skoukroftun iştirak etmələrindən çox məmnun qaldığını
nəzərə çatdırdı.
Azərbaycanda aparılan demokratik islahatlar nəticəsində əldə edilmiş uğurlardan, siyasi plüralizmin, söz
azadlığının bərqərar olmasından bəhs edən respublikamızın rəhbəri qarşıdakı parlament seçkilərinin ölkəmizdə
demokratiyanın inkişafında yeni mərhələ yaradacağına əmin olduğunu bildirdi.
Azərbaycan ilə Amerika arasında bütün sahələrdə əlaqələrin böyük sürətlə inkişaf etdiyini, Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı yataqların birgə işlənilməsinə dair imzalanmış müqavilələrdə ABŞ şirkətlərinin xüsusi yer tutduğunu
xatırladan dövlətimizin başçısı respublikamızın öz iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı ilə sıx bağlamağa böyük
əhəmiyyət verdiyini vurğuladı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal edildiyini,
bir milyondan çox vətəndaşımızın yerindən-yurdundan zorla qovularaq uzun illərdən bəri çadırlarda ağır
şəraitdə yaşadığını nəzərə çatdıran prezident Heydər Əliyev ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və birbaşa
aparılan danışıqların gedişindən söhbət açdı, bu münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün
beynəlxalq ictimaiyyətin, böyük dövlətlərin, xüsusən Minsk qrupunun həmsədri olan ABŞ, Rusiya və Fransanın
səylərinin artırılmasına ehtiyac duyulduğunu bildirdi.
Görüşdə Azərbaycan–Amerika münasibətlərinin daha da sıxlaşdırılması, bölgədə vəziyyət və bir sıra digər
məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
Prezident Heydər Əliyev cənab Corc Buşu bir daha Azərbaycana səfərə dəvət etdi. Dəvət məmnunluqla qəbul
olundu.
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VAŞİNQTONDA "AZƏRBAYCAN AVRASİYANIN QAPISI, STRATEJİ VƏ İQTİSADİ
ALYANSLAR ÖLKƏSİDİR" MÖVZUSUNDA KEÇİRİLMİŞ BEYNƏLXALQ
KONFRANSDA ÇIXIŞI
11 sentyabr 2000-ci il
Vaşinqton,«Meyflauer Renessans»
mehmanxanasının Şərq salonu
Hörmətli sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan Ticarət Palatasının beşinci ildönümü münasibətilə və bu
palatanın dördüncü konfransının açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Konfransın işinə və ümumiyyətlə,
Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan Ticarət Palatasının gələcəkdə bütün işlərində uğurlar arzulayıram.
Amerika Birləşmiş Ştatları - Azərbaycan Ticarət Palatasının yaranması heç də təsadüfi hadisə deyildir.
Azərbaycan 1991-ci ilin sonunda dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra həyatın çox çətin sınaqlarından
keçmişdir. Bunu bilirsiniz, Azərbaycanı o vaxtlar görmüş və onun vəziyyəti ilə tanış olmuş adamlar yəqin ki,
bunu xatırlayırlar.
İnsan elə bir məxluqdur ki, o, pis şeyi, mənfi şeyi tez unudur. Amma tarix bu şeyləri unutmur, öz
səhifələrinə yazır və maraqlanmaq istəyənlər həmişə bunlarla tanış ola bilərlər.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman çox ağır bir vəziyyət içərisində idi. Birincisi, bir neçə il
idi ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibə gedirdi və müharibənin də səbəbi hələ 1988-ci ildə
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi torpaq iddiası ilə əlaqədar idi. Yəni Ermənistan Azərbaycanın qədim torpağı
olan Dağlıq Qarabağ Vilayətini Azərbaycandan qopardıb Ermənistana birləşdirmək məqsədi ilə münaqişəyə
başlamışdı. Bu münaqişə sonra müharibəyə çevrilmiş, qan tökülmüş, on minlərlə insan tələf olmuş, bir o qədər
də insan əlil olmuş, xəsarət almışdır. On minlərlə ailə övladsız, qadınlar ərsiz qalmışdır. Təbiidir ki, bu,
Azərbaycan üçün böyük faciə olmuşdur. Bunların nəticəsində və bir neçə başqa səbəblərə görə, - açığını desək,
bəzi dövlətlər tərəfindən Ermənistana o vaxt göstərilən hərbi yardıma görə və eyni zamanda Azərbaycanın
daxilində də ictimai-siyasi sabitlik olmadığına görə, - Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının
20 faizini işğal etməyə nail olmuşlar. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı kişi, qadın, uşaq zorla çıxarılmışdır. Bu xəritədə siz yaşıl, qırmızı, bir də sarı rənglə rənglənmiş bir hissəni
görürsünüz. Bu, Azərbaycan ərazisinin 20 faizidir. Qırmızı rənglə rənglənən ərazi Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətidir. Bu vilayət 1923-cü ildə qeyri-qanuni olaraq yaradılmışdı. Azərbaycanın daxilində bir muxtar vilayət
yaratmaq, elə o vaxt demək olar ki, Azərbaycanın ürəyinə süngü sancılması kimi bir şey idi.
Ancaq o vaxt, Sovetlər İttifaqı təzəcə qurulduğu zaman onun tərkibində olan müttəfiq respublikaların
xəritələrini təəssüf ki, xalqın iradəsi ilə yox, tarixi həqiqətə görə yox, istədikləri kimi yaradırdılar. O vaxt da
Sovetlər İttifaqının rəhbərlərinin içərisində erməni millətinə mənsub olan insanlar az deyildilər.
Münaqişə başlayan zaman, yəni 1988-ci ildə, Dağlıq Qarabağda cəmi 170 min insan yaşayırdı. Bunun 30
faizi azərbaycanlı, 70 faizi erməni idi. İndi təsəvvür edin ki, 80 il bundan öncə orada nə qədər əhali olubdur.
Yəqin ki, bir on dəfə az. Amma buna baxmayaraq, ermənilərin iddialarına əsasən belə bir muxtar vilayət
yaranıbdır.
Sovetlər İttifaqının tərkibində muxtar vilayətlər, muxtar respublikalar, ümumiyyətlə, Sovetlər İttifaqının
strukturuna daxil olan qurumlar bir muxtar vilayət, muxtar respublika öz hüdudları çərçivəsində və öz
səlahiyyətləri içərisində yaşayırdı. Ancaq, 1987-1988-ci illərdə Sovetlər İttifaqı, kommunist hakimiyyəti artıq
laxlamağa başladı. Bu zaman da Ermənistanın təcavüzkar separatçıları Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
qoparılması, Ermənistana verilməsi üçün fürsət əldə etdilər. Buna görə də həmin münaqişə başladı.
Bu münaqişə getdiyi zaman Azərbaycanın daxilində xalqı birləşdirib münaqişənin qarşısını birlikdə
almaq, torpaqların qorunması üçün müharibə aparmaq əvəzinə, təəssüflər olsun ki, ayrı-ayrı siyasi qüvvələr
silahlı dəstələrinin olmasından istifadə edərək daxildə hakimiyyət mübarizəsi apardılar. Bütün bunların hamısı
Ermənistan silahlı qüvvələrinin həmin böyük bir ərazini işğal etməsinə səbəb olmuşdur.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağın ətrafında olan yaşıl və sarı rənglə rənglənmiş ərazilərin
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Burada sırf azərbaycanlılar yaşayıblar və
Azərbaycan rayonlarıdır. Dağlıq Qarabağ da Azərbaycanındır, amma orada əhalinin bir az çoxu erməni
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olduğuna görə, onlara muxtar vilayət statusu verilmişdir.
Beləliklə, gördüyünüz bütün bu ərazidən əhali - bir milyondan artıq azərbaycanlı çıxarılıbdır. Dağlıq
Qarabağda olan azərbaycanlılar oradan, təbiidir ki, hələ 1989-cu ildə çıxarılmışdır. Ancaq Dağlıq Qarabağın
ətrafında olan rayonların əhalisi müharibənin sonrakı gedişi zamanı, təxminən 1992-1993-cü illərdə oralar işğal
olunarkən çıxarılmışdır. Yəni bir milyon azərbaycanlı, bizim vətəndaşımız öz yerindən-yurdundun məhrum olub
və 8 ildir ki, çadırlarda yaşayır. Dünyada analoqu olan belə bir şey yoxdur.
İndi dünyanın bəzi ölkələrində, müxtəlif regionlarında da iki il, üç il, dörd il davam edən münaqişələr
vardır. Amma bu qədər böyük tarixi olan münaqişə və eyni zamanda 8 milyon əhalisi olan Azərbaycan
əhalisinin bir milyonunun öz ölkəsinin içərisində köçkün vəziyyətində, çadırlarda yaşaması, təbiidir ki, dünyada
analoqu olmayan bir haldır.
Bütün bunlara baxmayaraq, biz 1994-cü ilin may ayında müharibənin dayandırılmasının tərəfdarı olduq.
Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin kəsilməsi və sülh danışıqları aparılması haqqında saziş imzalandı.
Altı ildən artıqdır ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq. Ancaq, təəssüflər olsun ki, hələ
ki, məsələni həll edə bilməmişik.
1992-1993-cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın bir neçə rayonunu işğal etdikləri zaman
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası qətnamələr qəbul edibdir. Dörd dəfə qətnamə qəbul olunub
və bu qətnamələrdə göstərilibdir ki, birincisi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədləri toxunulmazdır və
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarından qeyd-şərtsiz çıxmalıdırlar. Ancaq,
təəssüflər olsun ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu qətnamələri indiyə qədər kağız üzərində qalıb və məhz
buna görə, bir neçə gün bundan öncə Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin iclasında mən
BMT-nin və onun Təhlükəsizlik Şurasını bu qədər acizliyinə görə və öz qərarlarının yerinə yetirilməsini təmin
edə bilmədiklərinə görə ciddi tənqid etmişəm.
Məsələnin həll olunması üçün 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaranıbdır və bu qrupa həvalə edilibdir
ki, sülh danışıqları aparsın. Minsk qrupu bir neçə dəfə müvafiq təkliflər veribdir. Azərbaycan həmin təklifləri
qəbul etmişdir. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfi öz üstünlüyündən, yəni Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsindən sui-istifadə edərək bu təkliflərdən imtina etmişdir.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə məsələnin həlli üçün, - deyə bilərəm ki, Azərbaycan
üçün o qədər xeyirli olmasa da, - bu vəziyyətdən çıxmaq üçün bir sənəd qəbul olundu, biz bu sənədi qəbul etdik.
Amma Ermənistan qəbul etmədi. Bu sənədin məğzi ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin
olunur. Deməli, bütün işğalçı ordu dəstələri Azərbaycandan çıxmalıdır. Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin
daxilində ən yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilməlidir. Bu, Ermənistan üçün çox xeyirli bir şeydir. Amma
onlar bunu da qəbul etmədilər. Ondan sonra Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransa - dünyanın böyük ümidlər bəslədiyimiz üç böyük dövləti təəssüf ki, indiyə qədər bu məsələnin
həll edilməsinə nail olmamışlar. Hər dəfə vədlər vermişlər, amma onu yerinə yetirməmişlər.
Keçən il, yəni 1999-cu ilin əvvəlindən bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri arasında bilavasitə görüşlər başlandı. Bundan öncə onu demək istəyirəm ki, həmin Lissabon zirvə
görüşündə verilən təklifləri Ermənistanın keçmiş prezidenti Ter-Petrosyan qəbul edirdi. 1997-ci ilin sonunda biz
artıq saziş bağlaya bilərdik. O, bu barədə bəyanatlar da verdi. Amma Ermənistanın daxilində və ətrafında olan
bəzi qüvvələr ona bu imkanı vermədilər. O, öz vəzifəsindən, yəni Ermənistanın prezidenti vəzifəsindən istefa
verdi. Bundan sonra onun yerinə bugünkü prezident Robert Koçaryan seçildi. O, Ter-Petrosyanın o vaxtkı
qərarının əleyhinə idi.
1998-ci ildə Ermənistanda yeni prezident seçildiyinə görə danışıqlar olmadı. Amma 1999-cu ildə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri - Əliyev və Koçaryan arasında danışıqlar başlandı. Bu danışıqlar
müəyyən bir mərhələdə, deyə bilərəm ki, uğurlu oldu və hər iki prezident belə fikirdədir ki, məsələni həll etmək
üçün ikitərəfli kompromislərə getmək lazımdır. Yəni Ermənistan da, Azərbaycan da gərək kompromislərə
getsin. Hesab edirəm ki, indi bu, doğru yoldur. Başqa cür mümkün deyil. Ancaq təəssüflər olsun ki, 1999-cu ilin
oktyabr ayında Ermənistanda sizə məlum olan böyük bir terror hadisəsi baş verdi.
Orada terroristlər parlamentə gələrək parlamentin başçısını, baş naziri və parlamentin bir neçə üzvünü
öldürdülər. Ermənistanın daxilində vəziyyət çox gərginləşdi. Bizim bu danışıqlarımız müəyyən qədər dayandı.
Ancaq biz danışıqları davam etdiririk. Nyu-Yorkda da biz - Ermənistan, Azərbaycan prezidentləri görüşdük və
danışdıq. Qərara gəldik ki, danışıqları davam etdirək.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycan müharibənin yenidən başlanmasının tərəfdarı deyildir.
Məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışır və çalışacaqdır. Amma Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisindən çıxmalıdır. Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
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daxilində yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilə bilər.
Bu, mənim sizə verəcəyim vacib bir məlumatdır. Çünki əgər bunu bilməsəniz, dövlət müstəqilliyi əldə
edəndən sonra Azərbaycanın keçdiyi yolu yaxşı bilməzsiniz.
Onu da əlavə edim ki, - burada cənab Matsk bunu qeyd etdi - Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi də
bu işdə ədalətli olmaq əvəzinə, məsələlərin həllinə səy göstərmək əvəzinə, 1992-ci ilin oktyabr ayında
Azərbaycana qarşı ədalətsiz, ayrı-seçkilik xarakteri daşıyan bir qanun düzəlişi etdi. Həmin düzəlişə əsasən, guya
Azərbaycan Ermənistanı blokadaya aldığına görə, Konqres Azərbaycanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni
müstəqillik əldə etmiş dövlətlərə göstərdiyi yardımlardan tamamilə məhrum etmişdir.
Bu, paradoksdur. Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal edibdir. Əgər blokadadan söhbət gedirsə,
Azərbaycandan keçən dəmir yolu, bax, görürsünüzmü, oradan İran sərhədi ilə keçir, gəlib buradan Ermənistana
gedir. Bu xəritədə görürsünüz ki, həmin dəmir yolunun 130 kilometri Ermənistanın işğalı altındadır. Həmin yolu
işğal etdiklərinə görə Azərbaycan bu dəmir yolundan istifadə edə bilmir. Azərbaycanın bir hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün kommunikasiya xətlərindən məhrum olubdur. Biz Naxçıvanla yalnız hava
yolu ilə, təyyarələr vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. İndi təsəvvür edin, kim kimi blokadaya alıbdır, Azərbaycan
Ermənistanı, yoxsa Ermənistan Azərbaycanı? Amma Amerikanın Konqresində məsələ tərsinə qəbul olunubdur.
Neçə illərdir ki, biz bu sahədə çalışırıq. Amerikanın hökuməti deyir ki, bu, ədalətsiz bir maddədir, bunu ləğv
etmək lazımdır. Konqresin bir çox üzvləri deyirlər ki, ədalətsiz maddədir, ləğv etmək lazımdır.
1997-ci ildə mən Amerika prezidenti cənab Klintonla bəyanat imzalamışam. Orada onun da, mənim də
imzam vardır ki, 907-ci maddə ləğv olunmalıdır. Bizim dostlarımız, bizimlə əməkdaşlıq edən neft şirkətləri də
bu barədə çox çalışırlar. Mən bura gələndən bir gün əvvəl, "Ekson Mobil" şirkəti hansısa qəzetdə bu barədə,
yəni 907-ci maddənin götürülməsi üçün bir məqalə də vermişdi. Ancaq həmin maddəni götürmək mümkün
deyildir.
Nə üçün? Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, Konqresdə ermənipərəst üzvlər çoxdur, səsvermə zamanı səsin
çoxunu onlar götürürlər. Ona görə də 907-ci maddəni götürmək olmur.
Bilirsiniz, mən bu gün sizinlə açıq danışıram. Bunu təkcə sizə demirəm, bütün Amerika cəmiyyətinə
deyirəm. Amerikanı dünyada ən ədalətli dövlət hesab edirlər. Mən də belə fikirdəyəm. Həm demokratik, həm
ədalətli, həm humanist bir dövlətdir. Ancaq ədalətli, demokratik, humanist dövlətdə bu qədər ədalətsiz qanun
qəbul olunursa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyət orqanları, hökuməti, Konqresi ayrı-ayrı
deputatların, yaxud konqresmenlərin, necə deyərlər, subyektiv fikirlərinə görə bu məsələnin ədalətli həllinə nail
ola bilmirsə, onda bilin ki, burada biz çox şey itirmişik. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları da çox şey itirir.
Çünki o, ədalətlilik imicini itirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti bunu bilməlidir.
Biz bu gün də çalışırıq və çalışacağıq. İş onda deyil ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana
ildə yüz milyon dollar birbaşa yardım göstərir, Gürcüstana, Orta Asiya ölkələrinə yardım edir, bizə isə bu qanun
qadağan etdiyinə görə yardım göstərmir.
Əlbəttə ki, ildə yüz milyon dollar ağır iqtisadi vəziyyətdə yaşayan Azərbaycan üçün, elə həmin o
qaçqınlarımıza çox vacibdir. Ancaq biz çox çətin dövrlər yaşamışıq, bunu da yaşayarıq. Məsələ bunda deyil,
məsələ bunun mənəvi tərəfindədir. Məsələ maddi tərəfində deyil, ondadır ki, biz ayrı-seçkiliyə məruz qaldıq.
Bizə qarşı ayrı-seçkiliyə heç bir əsas yoxdur.
Bax, belə bir şəraitdə Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi yaşamağa başlamışdır. Belə bir vəziyyətdə,
dediyim kimi, Azərbaycanın daxilində müxtəlif silahlı qüvvələr çalışmışdılar ki, hakimiyyəti ələ keçirsinlər,
dövlət çevrilişlərinə silahlı cəhd etmişdilər.
1993-cü ildə Azərbaycanda artıq vətəndaş müharibəsi başlanmışdı və ölkə dağılmaq təhlükəsi qarşısında
idi. Bilirsiniz ki, mən o vaxt Bakıda yaşamırdım. Xalq məni Azərbaycana dəvət etdi. Azərbaycana rəhbərlik
etmək vəzifəsini öz üzərimə götürməyi xalq məndən xahiş etdi. Mən də bununla razı oldum, o vaxtdan da
Azərbaycan Respublikasının prezidentiyəm.
Ancaq ondan sonra da biz çətin dövrlər yaşadıq. Mənim yenidən hakimiyyətdə olduğum zaman ayrı-ayrı
silahlı qüvvələr iki dəfə dövləti devirmək istədilər. Ancaq biz bunun qarşısını xalqın gücü ilə aldıq. Silah gücü
ilə yox, xalqın gücü ilə aldıq. Azərbaycanda daxili vəziyyəti sabitləşdirməyə başladıq. 1994-cü il, 1995-ci il
demək olar ki, dönüş illəri oldu. Ondan sonrakı illər Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik tamamilə təmin
olundu.
Məhz belə şəraitdə, 1994-cü ilin sentyabr ayında, deməli, altı il bundan öncə ilk dəfə dünyanın böyük neft
şirkətləri ilə, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoruna aid
hissəsində ölkəmizin zəngin neft yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün müqavilə imzaladıq. O müqavilənin
imzalanmasından altı il keçir. Bu, o qədər də böyük vaxt deyildir. Ancaq o müqavilə həm bizim ölkəmiz üçün,
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həm də onu imzalamış 11 böyük neft şirkəti üçün, o cümlədən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri üçün
böyük hadisə oldu. O müqavilə ümumiyyətlə Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarını - neft və qaz resurslarını dünya
ölkələrinin istifadə etməsi üçün yol açdı.
Azərbaycan geoloqları Xəzər dənizini çox yaxşı bilirlər. Azərbaycanda biz hələ 50 il bundan öncə,
Sovetlər İttifaqı dövründə dənizdə neft hasil etdik. O vaxt nə Şimal dənizində, nə Meksika körfəzində, nə də
başqa yerdə dənizdən neft çıxarılmırdı.
Azərbaycan 1948-ci ildə dünyada ilk dəfə dənizdə neft fontanı alıbdır, yəni sənaye üsulu ilə neft
çıxarmağa başlayıbdır. 1949-cu ildə isə ölkəmiz dünyada ilk dəfə olaraq dənizin dərinliklərindən neft hasil
etməyə başlayıbdır. Bizim alimlərimiz, geoloqlarımız, mütəxəssislərimiz, neftçilərimiz görün nə qədər böyük
potensiala malikdir. Buna görə də biz Xəzər dənizini çox yaxşı öyrənmişdik.
Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən sovet hökuməti başqa yerlərdə, məsələn, Sibirdə və sair yerlərdə
neft daha ucuz başa gəldiyinə görə oralarda neft çıxarırdı, bizim açdığımız bu yataqlar elə belə də qalırdı.
Amma bizim imkanımız yox idi ki, bu yataqlardan istədiyimiz kimi istifadə edək. Məhz Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini əldə etməsi, xalqımızın azad olması və öz taleyinin sahibi olması, öz məsələlərini müstəqil həll
etmək imkanı qazanması respublikamıza bu addımı atmağa imkan verdi. Biz bu addımı atdıq.
İndi məlumdur ki, həmin o birinci müqavilə üzrə on milyon tondan çox neft hasil edilmişdir. Həmin neft
əvvəlcə Bakı-Novorossiysk xətti ilə ixrac olunurdu. Ancaq o vaxt biz düşündük ki, alternativ boru xətti də
lazımdır. Bakı-Supsa neft kəmərini çəkdik. İndi hasil olunan neft bu iki kəmərlə xaricə çıxarılır. Ümumiyyətlə,
indiyə qədər biz 19 müqavilə imzalamışıq. Sabah birini də imzalayacağıq. Bu, iyirminci müqavilə olacaqdır.
1997-ci ildə mən burada rəsmi səfərdə olduğum zaman Ağ evdə ABŞ administrasiyasının iştirakı ilə biz
dörd müqavilə imzaladıq. Onun da biri bizim "Şevron" şirkəti ilə Ağ evdə imzaladığımız müqavilədir. 1997-ci
ildən artıq üç il keçibdir, dostum Matske mənə deyir ki, yaxın zamanlarda "Abşeron" neft yatağından çox böyük
miqdarda neft və qaz alacağıq. Mən buna inanıram. Çünki inanmasaydım, o neft yatağını təklif etməzdim. Əgər
cənab Matske və onun mütəxəssisləri buna inanmasaydılar, onlar "Abşeron" neft yatağı uğrunda o qədər
mübarizə aparmazdılar. Amma onlar çox çalışdılar. Mən gözləyirəm və tamamilə inanıram ki, biz buna nail
olacağıq. Amma bu bir müqavilədir.
Digəri mənim dediyim "Əsrin müqaviləsi»dir. Neft şirkətləri oradan artıq gəlir götürürlər. 1 milyard 200
milyon dollar gəlir götürülübdür. O cümlədən Amerika şirkətləri 150 milyon dollar gəlir götürüblər.
Bilirsinizmi, investisiya qoyulub, ancaq gəlir də götürülübdür. Əgər Amerika şirkətlərini götürsək, onlar cəmisi
1 milyard 200 milyon dollar investisiya qoyublar. İnvestisiyaların ümumi həcmi 3 milyard 200 milyon dollardır.
Oradan 1 milyard 200 milyon dollar gəlir götürürlər. İndi neft hasilatı artacaqdır. Qoyduqları bütün sərmayəni
2-3 il ərzində çıxaracaq və neftdən gəlir əldə edəcəklər. Yəni dediyim bu misal göstərir ki, o biri müqavilələrdə
biz nə qədər uğurlar əldə edəcəyik.
Ümumiyyətlə, indiyə qədər imzalanmış 19 müqavilə üzrə Azərbaycana təxminən 60 milyard dollar
sərmayə gəlməlidir.
Təbiidir ki, neft hasilatı artdıqca onun dünya bazarlarına çıxarılması üçün yeni, böyük neft kəmərinin
tikilməsi də lazımdır. Bunun üçün biz hələ bir neçə il bundan öncə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin
tikilməsi haqqında qərar qəbul etdik. Doğrudur, bu çox böyük müqavimətlərə rast gəldi. Bir tərəfdən,
Azərbaycanın Xəzər dənizində bu qədər böyük iş görməsi və Amerika şirkətlərinin, Qərb ölkələri şirkətlərinin
Xəzər dənizinə gətirilməsi qonşularımız tərəfindən bizə qarşı narazılıq yaradır. Bunu siz bilməlisiniz. İkincisi,
bizim bu layihələrə çox şübhələrlə baxırlar. Bəzən Amerikanın qəzetlərində də yazırlar ki, Xəzər dənizində o
qədər neft yoxdur.
Yalan şeylər yazırlar, biri də budur. Ona görə də həmin neft kəmərinin tikilməsi bir də bununla bağlıdır.
İkincisi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neft şirkətləri bu işdə bir balaca mühafizəkar
mövqe tutublar. Yəni, hələ tələsməyək, bir az da gözləyək, neft daha da çox çıxsın. Amma biz bunlara
baxmadıq, işimizi davam etdirdik. Keçən ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə dörd
prezident - Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan prezidentləri Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi
haqqında son müqaviləni imzaladılar. Bizim parlamentlərimiz bunu təsdiq edibdir. İndi biz əməli işə başlamışıq.
Doğrudur, yenə də ABƏŞ-də, - biz ona Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti deyirik, bu, bir yerə
cəmləşmiş şirkətlərin adıdır, - bu işə bəzi maneçilik törətmək istəyirlər. Ona görə də mən bu gün müraciət
edirəm, o cümlədən "Ekson" şirkətinə müraciət edirəm. Çünki onlar da elə bu məsələyə bir az badalaq vurmaq
istəyirlər. Müraciət edirəm ki, onlar düşünsünlər. Düşünsünlər ki, görülən bu iş lazımlı işdir və bunu etmək
vacibdir və bunu biz edəcəyik.
Əvvəllər bunun qiyməti haqqında düzgün məlumatlar verilməmişdir. Deyilmişdi ki, guya bu boru xəttinə
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3 milyard 200 milyon dollar lazımdır. Bu qiyməti də konsorsium vermişdi. Ancaq hesablayandan sonra bu
rəqəm 2 milyard 200 milyon dollara gəlib düşdü. Türkiyə öhdəlik götürüb ki, bu boru xətti tikiləndə 2 milyard
200 milyon dollardan artıq olan vəsaiti Türkiyə verəcəkdir. Yəni biz hər bir şeyi həll etmişik.
Beləliklə, görürsünüz ki, Azərbaycan qısa bir zamanda - 6 il müddətində Xəzər dənizinin enerji
resurslarından istifadə olunması üçün böyük işlər görübdür. Bu işlər təkcə bizim üçün deyil, həm də Amerika,
Avropa şirkətləri üçündür. İndi artıq bir neçə yapon şirkəti Azərbaycana gəlibdir.
Tarixi hadisədir ki, Xəzər dənizində olan bu zəngin neft-qaz yataqlarının bəşəriyyət üçün, dünya üçün
açılmasının müəllifi Azərbaycandır. Biz bunu etmişik. Çünki indi Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda da
işlər görülübdür. Məlumat veriblər ki, böyük bir yataq açıblar. Xəzərin Türkmənistan sektorunda da ayrı-ayrı
işlər görülməyə başlayır. Məsələn, mənə məlumat veriblər ki, Xəzərin Rusiya sektorunda "LUKoyl" şirkəti bir
quyu qazıb və ondan yaxşı nəticələr əldə edibdir. Bunlar təbiidir. Biz bilirik ki, Xəzər dənizinin hər yerində, bəzisində çox, bəzisində az, - belə neft və qaz yataqları vardır. Biz bununla fəxr edirik. Biz bu işin çox gözəl
gələcəyini görürük. İmzalanmış müqavilələr 30 il müddətinədir. Ancaq biz onları vaxtından əvvəl yerinə
yetiririk.
Amerika-Azərbaycan palatasının işi haqqında. Güman edirəm ki, bu gün bizim baxdığımız sərgi yaxşı
məlumatlar verir. Sonra Amerika-Azərbaycan palatasının rəhbərləri, bizim nazirlərimiz burada çıxış edəcəklər,
konkret misallar gətirəcəklər. Amma onu demək istəyirəm ki, bu illərdə Amerika-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri
çox inkişaf edibdir. Birincisi, neft sektorunda, ikincisi də qeyri-neft sektorunda. Əgər ötən dövrdə Amerika
Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri Azərbaycana 1 milyard 600 milyon dollar sərmayə qoyublarsa, gərək ki, onun 1
milyard 400 milyon dolları neft sektoruna, 200 milyon dolları isə qeyri-neft sektorunadır.
İndi Azərbaycanda ABŞ-ın müxtəlif xarakterli 200-ə qədər şirkəti fəaliyyət göstərir. Onların bəziləri
Amerika-Azərbaycan birgə şirkətləri, müəssisələridir. Bəziləri böyük işlər, bəziləri isə kiçik işlər görürlər.
Məsələn, mən sərgidə baxdım ki, burada bir şirkət tərcümə işləri görür, yaxud başqa işlər görür. Mən bunların
çoxunu heç tanımıram. Amma görürəm ki, əgər buradan şirkət gəlib Azərbaycanda tərcümə işləri ilə məşğul
olursa, - amma deyim ki, bizdə də tərcümə etmək istəyən adamlar çoxdur, amma rəqabətdir. Onlar gəlib bazarı
tutublar, bizimkilər üçün çətin olacaqdır, - bu onu göstərir ki, Azərbaycanda investisiya şəraiti indi çox yaxşıdır.
Orada mənə verilən məlumatlar, Azərbaycanın investisiya imkanları barədə xüsusi bir kitab çıxıbdır. Bunları
deməklə mən istədim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim əlaqələrimizin əsas hissəsinə toxunum.
Ancaq bizim bugünkü konfransın mövzusu Avropa, Asiya və Azərbaycanın burada coğrafi-strateji
vəziyyətidir. Bunlar haqqında onu deyə bilərəm ki, çətinliklərə baxmayaraq, artıq doqquz ildir ki, ölkəmiz
müstəqil yaşayaraq inkişaf edir. Bu, iki mərhələdədir. Məsələn, 1995-ci ilə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatı
ildən-ilə tənəzzül edirdi. Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalı, ümumi daxili məhsul ildə təxminən 10, 15, 20 faiz
aşağı düşürdü. 1995-ci ildə biz vəziyyəti sabitləşdirdik. 1996-cı ildən inkişaf başlayıbdır. İndi bizdə ümumi
daxili məhsul, məsələn, bu il təxminən 9 faiz artıbdır, sənaye istehsalı 4,5 faiz artıbdır. Kənd təsərrüfatı istehsalı
təxminən 8 faiz artıbdır və başqa sahələr. Səbəbi nədir? Səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə edəndən sonra və xüsusən biz ölkəmizin daxilində ictimai-siyasi sabitlik yaradandan sonra
respublikamız iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə ciddi məşğul olur. Amma iqtisadi islahatları həyata
keçirmək üçün gərək Azərbaycanda dövlət quruluşu prosesini təmin edəydik. Gərək qanunlar qəbul edəydik.
Azərbaycan tutduğu yolla gedir. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi gedir. 1995-ci ildə qəbul etdiyimiz Konstitusiyada bunların hamısı öz əksini tapıbdır. Ötən
beş ildə biz bu yolla gedirik və bundan sonra da gedəcəyik.
Olduqca çoxlu qanunlar qəbul edilibdir. Birincisi, qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanları arasında
hakimiyyət bölgüsü təmin olunubdur. Son illərə qədər biz keçmiş Sovetlər İttifaqının ayrı-ayrı qanun
məcəllələri ilə işləyirdik. Ancaq biz bu il, keçən il bir çox məcəllələr, qanunlar qəbul etdik. Bunlar həm dövlət
quruculuğu prosesini, həm məhkəmə hakimiyyətini təmin edir, həm də ki, iqtisadi islahatların həyata
keçirilməsini təmin edir.
Noyabr ayında bizdə yeni parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Ona ciddi hazırlıq gedir və demək istəyirəm
ki, bəzən burada qeyri-obyektiv məlumatlar verilir. Ona görə də mən bildirmək istəyirəm ki, seçkiqabağı proses
çox normaldır, demokratik şəraitdədir. İndi artıq 15 siyasi partiya seçkidə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan
keçibdir. Onlar imza toplayırlar ki, seçkilərdə iştirak etmək hüququ alsınlar. Birmandatlı seçki dairələri üzrə 800
namizəd irəli sürülübdür. Deməli, bir yerə 8 namizəd verilibdir. İndi görün, seçkilərin azad, sərbəst, demokratik
keçməsi üçün nə qədər əsas yaranıbdır.
Azərbaycanda tam mətbuat azadlığı yaranıbdır. İnsan hüquqları qorunur. Bunların hamısı var. Təəssüflər
olsun ki, burada ayrı-ayrı qəzetlər qeyri-obyektiv məlumatlar verirlər. Bunlar bizi incidir, narahat edir.
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Bilirsiniz, heç kəsin qarşısında cavabdeh deyilik. Biz müstəqil dövlətik. Heç kəs bizi məcbur etmir ki,
demokratiya yolu ilə gedək. Demokratiya, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedək. Heç kəs də buna bizi məcbur edə
bilməz. Bu, bizim özümüzün tutduğumuz yoldur. Biz bu yolla gedirik. Amma bu yolla gedən hər bir ölkənin
özünəməxsus xüsusiyyəti var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, yaxud da Avropanın ayrı-ayrı inkişaf etmiş
ölkələrinin mənzərəsinin surətini çıxarıb gətirib hər bir ölkəyə tətbiq etmək olmaz. Bu yolda bizim
çətinliklərimiz, anlaşılmazlıqlarımız var. Amma biz bu yolla gedirik və gedəcəyik.
Məsələn, son altı-yeddi ay ərzində biz Azərbaycanın məhkəmə sistemini tamamilə müasir səviyyəyə
qaldırdıq və demokratik prinsiplər əsasında yaratdıq. Bütün hakimlər test üsulu ilə imtahandan, yarışdan
keçdilər və kim qalib gəldi, o da hakim təyin olundu. Bu, Azərbaycanın tarixində birinci dəfədir. Onu da deyim
ki, məsələn, test üsulu ilə imtahan zamanı uzun illər - 20 il, 30 il, hakim işləmiş bəzi insanlar testdən keçə
bilmədilər, kənarda qaldılar. Yəni biz bunun çox müsbət tərəfini gördük və əvvəl də görürdük. Amma indi
nəticəsinə görə bunu daha çox görürük.
İqtisadiyyatda müxtəlif islahatlar həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda torpaq islahatı həyata
keçirilibdir. Bütün torpaqlar kəndlilərə verilibdir. Özəlləşdirmə proqramı həyata keçirilir, biz onun da
nəticələrini görürük. İqtisadiyyat sərbəstləşibdir. İndi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının 98 faizi özəl
sektorun payına düşür. Bilin ki, MDB dövlətləri arasında biz bu sahədə ön sıralarda gedirik. Yaxud da ticarətin
99 faizi özəl sektordadır. Sənaye istehsalının təxminən 40 faizi özəl sektordadır. Eləcə də yükdaşımalarda və
başqa sahələrdə.
Biz özəlləşdirmənin birinci mərhələsini keçmişik. İndi ikinci mərhələni keçmək üçün qanun qəbul
etmişik. Mən öz fərmanımla proqram təsdiq etmişəm və bunu biz həyata keçiririk. Yəni, burada da biz öz
iqtisadiyyatımızı sərbəst iqtisadiyyata malik ölkələrin iqtisadiyyatı ilə uyğunlaşdırır, inteqrasiya edirik, xarici
investisiyanın Azərbaycana gəlməsini təmin edirik.
Son beş ildə Azərbaycana 5 milyard dollardan artıq xarici investisiya gəlibdir. MDB dövlətləri içərisində
adambaşına düşən investisiyanın məbləğinə görə Azərbaycan birinci yerdədir. Bu, nəyə görədir? Birincisi, ona
görədir ki, Azərbaycanda investisiya qoymaq üçün şərait yaratmışıq. Sabitlik, qanunlar, qaydalar - əgər bunlar
olmasaydı, ölkəmizə investisiya gəlməzdi. İkincisi də, biz iqtisadiyyatı liberallaşdırmışıq, insanlara sərbəstlik
vermişik. Biz sahibkarlığın inkişafına kömək edirik. Bunların hamısının nəticəsində Azərbaycana həm xaricdən
investisiya gəlir, həm də daxili istehsal daha da çox inkişaf edir.
Ancaq bu bizim, Azərbaycanın daxili işləridir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, öz coğrafi vəziyyətinə görə
Azərbaycan çox vacib rol oynayır. Mən artıq dedim ki, dünya üçün, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları
üçün Azərbaycanın xidməti, - indi kim bunu necə qiymətləndirəcəksə, özü bilər, - ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan Xəzər dənizinin və hövzəsinin imkanlarını açdı, dünyaya göstərdi. İndi oradan istifadə etmək
lazımdır. Xəzər dənizinin zəngin neft-qaz yataqlarının Xəzəryanı ölkələr üçün istifadə edilməsi lazım deyil,
çünki bizim tələbatımız o qədər deyildir. Demək, bu, dünya üçün lazımdır. Biz bunu etmişik. İkincisi isə, ondan
ibarətdir ki, Azərbaycan Böyük İpək yolunun bərpasında çox mühüm mövqedədir, həm strateji mövqedədir,
həm də ki, fəal iştirak edir.
Bilirsiniz ki, Böyük İpək yolu tarixdə böyük izlər qoymuşdur. Bu, təkcə iqtisadiyyatın inkişafı üçün,
dövlətlər arasında mal dövriyyəsinin təmin olunması üçün yox, eyni zamanda sivilizasiyaların bir-birinə
yaxınlaşması, yəni Şərq sivilizasiyası ilə Qərb sivilizasiyasının bir-birinə yaxınlaşması üçündür.
Bu yol öz tarixi rolunu oynayıbdır. Sonra, təbiidir ki, tarixə çevrilibdir. İndi bu yolun bərpa olunmasına
hər yerdə maraq göstərirlər. Yaponiyada da, Orta Asiyada da, Qafqazda da, Avropada da maraq göstərirlər.
Bunun üçün Avropa Birliyi TRASEKA proqramı yaradıbdır. Təbiidir ki, TRASEKA proqramı İpək yolunun bir
hissəsini, yəni Qafqaz-Orta Asiya, bir də ki, Balkan ölkələrini - Rumıniyanı, Bolqarıstanı əhatə edir. Amma
İpək yolunun bütöv bərpası məsələsi çox böyük bir proqramdır. Biz burada da təşəbbüskarlıq etmişik. 1998-ci
ildə sentyabr ayında bizim təşəbbüsümüzlə və Gürcüstanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda, Bakıda beynəlxalq
konfrans keçirildi. Belə bir beynəlxalq konfransı ilk dəfə biz təşkil etdik. Bu beynəlxalq konfransa 32 ölkədən
yüksək səviyyəli nümayəndələr gəldi. O cümlədən Yaponiyadan da, Amerika Birləşmiş Ştatlarından da.
Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İpək yolunun üzərində deyil, amma marağı böyükdür. Nümayəndə
heyətlərinin doqquzuna prezidentlər rəhbərlik edirdilər. Orada 14 beynəlxalq təşkilat iştirak edirdi. Biz məsələni
müzakirə etdik, hamımız eyni fikirdəyik. Biz sənəd qəbul etdik. TRASEKA proqramı çərçivəsində olan on iki
dövlət bu sənədi imzaladı. Təbiidir ki, bu, Şərqdən Qərbə gedən yolları çox qısaldır, təxminən iki min kilometr
qısaldır. Ancaq məsələ təkcə məsafənin qısalmasında deyil, bir də ondan ibarətdir ki, bu, alternativ yoldur. Əgər
əvvəllər Şərqdən yalnız okeanlar, dənizlər vasitəsilə Qərbə gedirdilərsə, yaxud da ki, Rusiya ərazisindən Qərbə
gedirdilərsə, indi okeanlardan da, Rusiya ərazisindən də istifadə oluna bilər, ancaq bu, keçmiş İpək yolu
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marşrutu da istifadə oluna bilər. Bu sahədə biz öz rolumuzu oynamışıq, oynayırıq və bundan sonra da
oynayacağıq.
Sizə Qafqaz, xüsusən Cənubi Qafqaz haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Cənubi Qafqaz, xüsusilə
Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında bir qapıdır. Eyni zamanda, Cənubi Qafqaz çox mürəkkəb bir regiondur.
Burada indi üç müstəqil dövlət vardır - Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan. Təəssüflər olsun ki, hamısında
münaqişə vardır. Ən ağır münaqişə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Çünki bu, iki dövlət arasında olan
münaqişədir. Gürcüstanda Abxaziya münaqişəsi, Osetiya münaqişəsi vardır. Bu münaqişələr aradan götürülərsə,
Cənubi Qafqaz həm öz strateji imkanlarına görə, həm də təbii ehtiyatlarına görə çox sürətlə inkişaf edə bilər.
Birincisi, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında iqtisadi əlaqələr inkişaf edə bilər. İkincisi də, İpək yolundan
istifadə olunması, başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi çox vacib olardı. Ancaq bunun kökü
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindədir. Əgər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulsa, hesab
edirəm ki, gürcü-abxaz münaqişəsi də həll oluna bilər. Ondan sonra Şimali Qafqazdakı Çeçenistan münaqişəsi
də həll oluna bilər.
Sizin nəzərinizə onu çatdırmaq istəyirəm ki, keçmiş Sovetlər İttifaqı ərazisində, sovet məkanında birinci
münaqişə 1988-ci ildə başlayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olubdur. O münaqişə, necə deyərlər, zəncirvarı
reaksiya veribdir. Ondan sonra Gürcüstanda Abxaziyanı, Osetiya münaqişəsi başlayıbdır. Nəhayət, Çeçenistan
münaqişəsi başlayıbdır. Çeçenistan münaqişəsi də, təbiidir ki, Şimali Qafqazda çox mürəkkəb bir vəziyyət
yaradıbdır.
Burada bir tərəfdən münaqişələr həll olunmalıdır, ikinci tərəfdən, bütün Qafqaz, o cümlədən Cənubi
Qafqaz da gərək bu terrorizmdən, ekstremizmdən, aqressiv separatizmdən xilas olsun.
Cənab Sestanoviç, buyurun. Təəssüf edirəm ki, siz mənim çıxışımın axırında gəlmisiniz. Amma eybi
yoxdur, sonra sizə danışarlar. Çünki bu hadisələr, yəni bu amillər - beynəlxalq terrorizm, ekstremizm və
aqressiv separatizm indi dünya üçün ən təhlükəli hallardan biridir. Bu, Cənubi Qafqazda da özünü göstərir.
Şimali Qafqazda, Çeçenistanda da özünü göstərir. İndi artıq Orta Asiya ölkələrinin - Özbəkistan, Qırğızıstan,
Tacikistan, - onların cənub hissəsində özünü göstərir və çox böyük təhlükədir.
Azərbaycan islam fundamentalizminin əleyhinədir. Amma ondan da təhlükəli islam fundamentalizminin
bir cinahı vəhhabilikdir. Vəhhabizm həm Əfqanıstanda olan talibanlar tərəfindən idarə olunur, məşhur terrorist
Bin Laden tərəfindən idarə olunur, həm də ayrı-ayrı ölkələr tərəfindən maliyyələşdirilir. Rusiya kimi böyük bir
dövlət neçə ildir ki, Çeçenistanda terroristlərin qarşısını ala bilmir. Çünki həmin o vəhhabizm hərəkatı müxtəlif
kanallarla orada insanlarda dini fanatizm yaradıbdır. Bu fanatizm də insanları elə vəziyyətə gətiribdir ki, o,
özünü öldürür, amma ideyasını həyata keçirmək istəyir. İndi vəhhabizm bizim qonşumuz olan Dağıstana da
müəyyən qədər sirayət edir. Bu, bizi çox narahat edir, ora Rusiyanın ən cənub hissəsidir. Bizi narahat edir ki, ola
bilər, o, Azərbaycanın da bəzi regionlarına keçsin. Biz bununla mübarizə aparırıq. Biz bilirik ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları beynəlxalq terrorizmə qarşı həmişə çox ciddi mübarizə aparıbdır və aparır. Ancaq hesab
edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti gərək bizim bölgədə olan vəziyyətə də daha çox diqqət
yetirsin.
Ümumiyyətlə, bir halda ki, dünyanın böyük neft şirkətlərinin və başqa şirkətlərinin iştirakı ilə Xəzər
dənizi hövzəsinin ehtiyatlarının istifadə olunması prosesi güclənməyə başlayıb, biz üç neft kəməri tikmişik,
görün Xəzərin Azərbaycan sektorunda nə qədər yataqlar vardır. Amma bunların da bəziləri təhlükə altındadır.
Bilirsiniz ki, biz 1994-cü ildə Xəzər dənizinin ehtiyatlarını istifadə etməyə başlayanda əleyhimizə güclü
təbliğat getdi. O da ondan ibarət idi ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu müəyyən olunmayana qədər Xəzər
dənizində heç bir iş görmək olmaz. Biz bunun əleyhinə olduq və buna cavab verdik. Nə cur cavab verdik?
Hələ 1970-ci ildə, sovet hökuməti zamanı Xəzər dənizi sektorlara bölünmüşdü. Bilirsiniz ki, Xəzər
dənizinin İran hissəsi vaxtilə bu xətt üzrə bölünübdür. İranın bu xətdən yuxarıya çıxmağa ixtiyarı yoxdur. Çünki
bu xətt hələ 1921-ci ildə, sonra 1940-cı ildə İran ilə SSRİ arasında imzalanmış sənədə görə SSRİ-nin və İranın
sərhədi hesab olunurdu. Bu sərhəd həmişə SSRİ Sərhəd Qoşunları tərəfindən mühafizə edilibdir. Bu xətdən
yuxarı hissə Sovetlər İttifaqına, keçmişdə isə Rusiya imperiyasına məxsus olubdur. Ancaq biz, Azərbaycan, mən sizə dedim, - 1949-cu ildən Xəzər dənizində neft yataqlarını istismar etməyə başlayanda, təbiidir ki, sovet
hökuməti belə qərar qəbul etdi ki, Xəzər dənizi sektorlara bölünsün. Bax, bu, Azərbaycan sektorudur, o biri
Türkmənistan sektorudur. O hissə Qazaxıstan sektorudur, bu isə Rusiya sektorudur.
Biz bu prinsipləri əsas götürmüşük. Başqa prinsip yoxdur və bu prinsiplər əsasında da biz işimizi görürük.
Amma vaxtilə Rusiya, Türkmənistan, İran bu prinsiplərin əleyhinə çıxdılar. Biz isə öz işimizi görürdük. Bilirdik
ki, başqa prinsipə gəlmək mümkün deyildir. Gördülər ki, biz işimizi görmüşük, Qazaxıstan da, Rusiya da,
Türkmənistan da öz sektorunda iş görməyə başladı. Hətta Rusiya ilə Qazaxıstan arasında orta xətt haqqında
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saziş imzalanıbdır. Bu orta xətt müəyyən olunubdur. Orta xətt çox əhəmiyyətlidir, Xəzərin o tərəfi ilə bu
tərəfində olan Xəzəryanı dövlətlərə mənsub olan sektorların sərhədidir. Ancaq indi bəziləri deyirlər ki, gərək
Xəzər dənizi beş bərabər yerə bölünsün və beş Xəzəryanı dövlətin hər birinin eyni bərabərdə sektoru olsun. Bu,
nə cür ola bilər?
Təsəvvür edin, İran üçün bir sektor yaratmaqdan ötrü gərək elə bölünsün ki, onun 20 faiz payı olsun.
Onda Azərbaycan üçün nə qalacaq? Onda gərək Azərbaycan ya Qazaxıstandan, ya da Türkmənistandan
götürsün. Bu, real bir şey deyildir. Ancaq hər halda məsələni belə qoyurlar.
Son vaxtlara qədər Rusiya o qədər dəqiq mövqedə deyildi. Amma son 5-6 ayda Rusiyanın yeni prezidenti
cənab Putin Xəzər dənizi üzrə öz xüsusi nümayəndəsini təyin etdi. Keçmiş energetika naziri Viktor Kalyujnı
Xəzər dənizi üzrə Rusiya prezidentinin nümayəndəsi təyin olundu. O, Xəzəryanı ölkələrin hamısında oldu.
Azərbaycana da gəldi. Rusiya Xəzərin bu sektorlara bölünməsinə indi razıdır. Amma iki il bundan qabaq razı
deyildi. Lakin onlar İranla dil tapa bilməyiblər. Mən də onlara demişəm ki, siz gedin İranla dil tapın. Çünki indi
İran ilə Rusiya çox sıx əməkdaşlıq edir, dostluq edir. Gərək dost dosta kömək etsin.
Bir sözlə, Xəzər dənizində indi bizim apardığımız işlər təkcə ondan ibarət deyil ki, biz oradan çoxlu neft,
qaz götürəcəyik. Bir də təkrar edirəm, bu ondan ibarətdir ki, biz Xəzər dənizini dünyaya açdıq. Bizim
yaratdığımız bu nümunə Xəzər dənizinin sərvətlərindən Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən ədalətli istifadə olunması
üçün böyük imkanlar açır.
Bunlar hamısı birlikdə - İpək yolunun istifadə olunması, Xəzəryanı ölkələrin dünyanın başqa şirkətləri ilə
birlikdə Xəzərin ehtiyatlarını istifadə etməsi, Avropa ilə Asiya arasında həm iqtisadi, həm elmi, həm də mədəni
əlaqələrin inkişaf etməsi üçün yeni bir mərhələ açıbdır. Biz Azərbaycan olaraq qürur hissi keçiririk ki, bu işin
yaranmasında təşəbbüslər göstərmişik, cəsarətli hərəkətlər etmişik və başqa dövlətlərin də bu yolla getməsi üçün
nümunə göstərmişik və bundan sonra da göstərəcəyik.
Mən sizinlə bu görüşümdən çox məmnun olduğumu bir daha bildirmək istəyirəm və Amerika Birləşmiş
Ştatları - Azərbaycan Ticarət Palatasını artıq böyümüş, ayaq üstə möhkəm dayanan bir təşkilat kimi görürəm.
Hesab edirəm ki, bu palatanın gələcəkdə uğurla işləməsi üçün Amerikanın bütün şirkətləri ona qatılmalıdır.
Ancaq ona ən çox Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük neft şirkətləri qatılmalıdır.
Cənab Matskenin indiki vaxtda palatanın həmsədri olması mənə çox böyük ümidlər verir. Çünki cənab
Matske ilə, "Şevron" ilə bizim münasibətlərimiz həmişə çox gözəl olubdur. O, çox mütərəqqi bir insandır.
"Şevron" da Azərbaycanda, Xəzər dənizində çox yerlər götürübdür.
Mən arzu edirəm ki, birincisi, biz tezliklə "Abşeron" yatağından nəticə alaq. İkincisi də arzu edirəm ki, siz
və başqa böyük neft şirkətləri Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan palatasının gələcək fəaliyyətində daha
fəal iştirak edəsiniz və hər cür yardımlar göstərəsiniz.
Diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Hamınıza cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Mənim bir suvenirim var. Bu, Bakı şəhərinin keçmiş hissəsini təsvir edən istedadlı Azərbaycan rəssamının
əsəridir. Azərbaycan prezidenti kimi mən bunu Amerika Birləşmiş Ştatları-Azərbaycan Ticarət Palatasına
hədiyyə verirəm.
Sağ olun.
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ARDNŞ İLƏ ABŞ-ın "MONKRİF OYL" VƏ TÜRKİYƏNİN "PETOYL" ŞİRKƏTLƏRİ
ARASINDA "MİŞOVDAĞ" VƏ "KƏLAMƏDDİN" YATAQLARININ BİRGƏ İŞLƏNMƏSİ
HAQQINDA SAZİŞİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
12 sentyabr 2000-ci il
Vaşinqton
Hörmətli senator xanım Hadçison!
Hörmətli senator cənab Qrem!
Hörmətli senator cənab Stivens!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı burada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda, Kapitolidə, bu tarixi
binada, tarixi bir təşkilatın yerləşdiyi yerdə səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə həm öz salamımı, həm də bütün
müstəqil Azərbaycanın salamını çatdırıram və hamınıza ən xoş arzularımı bildirirəm.
Biz bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etməsi və irəliyə
getməsində yeni bir əlamətdar hadisənin şahidiyik. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra,
1994-cü ildən etibarən ölkəmizin enerji ehtiyatlarının - həm Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan neft
və qaz yataqlarının, həm də quruda olan neft və qaz yataqlarının dünyanın böyük neft şirkətləri ilə, birinci
növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük neft şirkətləri ilə müştərək işlənilməsi prosesinə başlamışıq. İlk
addımlarımız çox çətin, ağır olubdur. Böyük müqavimətlərlə, böyük təzyiqlərlə rastlaşıbdır. Ancaq bunlara
baxmayaraq, biz öz iradəmizdən dönməmişik və bu sahədə tutduğumuz yolun doğru olduğunu dərk edərək bu
yol ilə getmişik və bu gün də gedirik.
1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz ilk böyük müqavilə imzaladıq. Dünyanın 11 böyük neft şirkəti, onların əksəriyyətini Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri təşkil edirdilər, - bir yerə toplaşıb konsorsium
təşkil etdilər və Azərbaycan dövləti ilə, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə ilk müqavilə imzaladılar. Bu
müqavilə dünyada böyük əks-səda doğurdu, hay-küyə səbəb oldu və heç bilmirəm, kimsə bu müqavilənin adını
"Əsrin müqaviləsi" qoydu. Hər halda bu ifadəni mən ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab
Bill Klintonun bu müqavilə münasibətilə mənə yazdığı məktubda gördüm. Ondan sonra "Əsrin müqaviləsi" adı,
demək olar ki, dünyada "vətəndaşlıq" qazandı.
Çətin bir dövr idi. Biz cəmi üç il idi müstəqil dövlət idik. Ermənistan ilə Azərbaycan arasında müharibə
gedirdi. Bilirsiniz ki, müharibə Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə əlaqədardır və təəssüflər olsun
ki, müxtəlif səbəblərdən bu müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal etməyə nail oldular. İşğal olunmuş ərazilərdən bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla yerindən-yurdundan
çıxarıldı. Onlar indiyə qədər çadırlarda yaşayırlar.
Mən xatırlayıram. 1994-cü il sentyabr ayının 20-də biz bu müqaviləni Bakıda, "Gülüstan" sarayında
təntənə ilə imzalayanda o vaxt Azərbaycanda baş nazir olan, amma həqiqətən çox mənfi bir şəxs söyləmişdi ki,
biz bunu bir-iki günə cırıb atacağıq. Müqaviləni cırıb ata bilmədilər. Ancaq həmin qüvvələr bu müqavilənin
qarşısını almaq üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim əlaqələrimizin yaranmasının qarşısını almaq üçün bir
həftədən sonra Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdi göstərdilər. Ancaq bizim xalqımız müstəqil
Azərbaycan dövlətini, onun prezidentini müdafiə etdi. Silahsız bir milyon vətəndaş Prezident sarayının ətrafına
toplaşdı. Ona görə silahlı adamlar bizə heç bir şey edə bilmədilər.
Sonrakı dövrlər də bizim üçün çox çətin idi. Çünki həm Azərbaycanın daxilində olan bəzi qüvvələr, həm
də Azərbaycanı öz təsir dairəsində saxlamaq istəyən ölkələr Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
yaranmış və sürətlə inkişaf edən əlaqələrini istəmirdilər, bunun qarşısını almaq istəyirdilər.
Ötən altı il müddətində biz bu yol ilə gedərək çox böyük müqavimətlərlə rastlaşdıq. Əgər bu tarixi sizə
danışsam, gərək məni beş-altı saat dinləyəsiniz. Amma mən bunu etmərəm. Sadəcə, onu demək istəyirəm ki, biz
bu işləri nə qədər ağır vəziyyətdə başlamışıq. İndi isə biz qalibik. Tutduğumuz yolda çox böyük nailiyyətlər əldə
etmişik.
Bu gün 20-ci müqavilə imzalanır. Onlardan bir qismi Azərbaycanda imzalanıbdır. Mən 1997-ci ildə
Vaşinqtonda olarkən Ağ evdə dörd müqavilə imzalandı. "Monkrif oyl" ilə müqavilə keçən il bu binada
imzalandı. İndiyədək bunların sayı 19 idi. 20-cisi bu gün imzalanır. Bunların böyük gələcəyi vardır. XXI əsrdə

961

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

bizim övladlarımız, bizdən sonra gələn nəsil bunlardan çox səmərəli istifadə edəcəkdir. Ancaq indi də biz bunun
müsbət nəticələrini görürük.
Bəli, "Çıraq" yatağından ilk neftin alınmasını biz qarşımıza məqsəd qoyduq və 1997-ci ildə oradan ilk neft
aldıq. Çox gözəl, müasir bir platforma yaratdıq. Artıq indi orada 10 milyon tondan çox neft hasil olunub və iki
boru kəməri ilə - Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa boru kəmərləri ilə bu nefti birlikdə xaric edirik.
Əsas ixrac boru kəməri isə Bakı-Tbilisi-Ceyhandır. Bunun üzərində biz bir neçə il işlədik və Amerika
Birləşmiş Ştatlarının hökuməti, prezidenti və nazirləri bu sahədə çox çalışdılar. Nəhayət, biz keçən ilin noyabr
ayında İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşü zamanı bu müqaviləni imzaladıq. Dörd respublikanın prezidenti ilə
bərabər, Amerikanın prezidenti cənab Bill Klinton da imzaladı.
Bizim parlamentdə artıq bu müqaviləni ratifikasiya ediblər. İndi biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin
tikintisinə başlayırıq. Bu proqramın da qarşısını almaq istəyirlər. Ancaq bizim iradəmiz möhkəmdir. Xüsusən
Amerika Birləşmiş Ştatları, onun hökuməti, Konqresi bu proqrama çox böyük əhəmiyyət verir. İndi artıq bizim
üçün çətinliklərin qarşısını almaq əvvəlkilərə nisbətən asandır. O vaxt tək idik. Amma indi dünyanın 14 ölkəsini
təmsil edən 30 böyük neft şirkəti Azərbaycanda iş görür.
İmzalanmış müqavilələr üzrə Azərbaycana bu sahədə 60 milyard dollara qədər investisiya qoyulacaqdır.
Bu işlərin təxminən 30 faizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinə aiddir. Siz bəzi şirkətlərinizi əlinizdə
saxlaya bilmədiniz. Çünki "Əsrin müqaviləsi"nin əsasını qoyanlardan biri olan "AMOKO" Şirkəti Bi Pi ilə
birləşdi. "Arko"da Bi Pi ilə birləşdi. Amma bu, sizin işinizdir. Biz buna qarışmırıq. Əsas odur ki, biz bu
şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. Amma hansı şirkət daha çox başqa şirkəti əlinə alırsa, təbiidir ki, o, hər şeyə
nəzarət edir. Dünən öyrəndim ki, "Şevron" şirkəti hələ ki, öz müstəqilliyini qoruyubdur.
Müstəqillik bizim üçün çox müqəddəs anlayışdır. Biz dövlət müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi qoruyuruq
və qoruyacağıq. Əgər Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etməsəydi, indi biz bu cür böyük işlər görə
bilməzdik. Mən də Vaşinqtonda, Kapitolidə sizinlə bərabər otura bilməzdim. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi,
Azərbaycan-Amerika dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri bütün bu müqavilələrin həyata keçirilməsinin əsas
təminatıdır.
Son beş ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri Azərbaycana 1 milyard 600 milyon dollar investisiya
qoyublar. Bunun 1 milyard 400 milyon dolları neft sektoruna aiddir. Ümumiyyətlə, beş ildə Azərbaycana 5,2
milyard dollar xarici investisiya gəlibdir. Yəni inkişafımız üçün çox gözəl əsas yaratmışıq. Bu işlərimizdə biz
Amerika Birləşmiş Ştatlarına arxalanırıq, güvənirik. Hesab edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti,
hökuməti bizi heç vaxt çətinlikdə qoymayacaqlar.
Keçən il biz burada "Monkrif oyl" şirkəti ilə bir müqavilə imzaladıq. Bu şirkəti mənə təqdim edəndə bir
çox mötəbər insanlar şirkət haqqında, onun tarixi barədə çox gözəl fikirlər söylədilər. Bu şirkət bir ailəyə
məxsus olan şirkətdir və bu ailə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox böyük hörmətə malikdir. Bu, bizim üçün
çox əhəmiyyətlidir. Müqaviləni imzalamaq haqqında təklif gələndə, təbiidir ki, bizim müəyyən suallarımız var
idi. Amma onları da həll etdik və bu gün böyük məmnuniyyətlə ikinci müqavilənin imzalanmasında sizinlə
bərabər iştirak edirəm.
"Monkrif oyl"un həm birinci, həm də ikinci müqaviləsi Azərbaycanın quru sektorunda olan neft
yataqlarına aiddir. Bizim mütəxəssislər, geoloqlar hesab edirlər ki, 1848-ci ildən Azərbaycanda sənaye üsulu ilə
neft hasil olur. Hələ indiyə qədər Azərbaycanın quru hissəsində neftin 70 faizi hələ çıxarılmayıbdır. Ona görə
"Monkrif oyl" şirkətinin məhz bu yataqlara maraq göstərməsi bizim üçün həm konkret bu fakta görə, həm də
gələcək işlərimiz üçün çox əhəmiyyətlidir. Əmin ola bilərsiniz ki, başqa müqavilələrdən fərqli olaraq, mən bu
müqavilənin həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət verəcəyəm və lazım olan bütün yardımları edəcəyəm.
Mən bu hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. "Monkrif oyl" şirkətinə Azərbaycanda böyük uğurlar
arzulayıram. Şübhə etmirəm ki, bu gün imzalanmış müqavilənin əməli nəticələrini yaxın vaxtlarda görəcəyik.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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ANS YAYIM VƏ MEDİA ŞİRKƏTİNİN ƏMƏKDAŞI MİRŞAHİN AĞAYEVƏ
ABŞ-ın KLİVLEND ŞƏHƏRİNDƏN TELEFONLA MÜSAHİBƏSİ
26 sentyabr 2000-ci il
J u r n a l i s t: Salam, cənab Prezident!
H e y d ə r Ə l i y e v: Salam, salam. Aranı niyə qarışdırmısınız?
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, əksinə, biz aranı qarışdıranların qarşısına sipər çəkmək niyyətindəyik.
Ona görə də sizdən müsahibə almaq istəyirik.
Cənab Prezident, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Özümü yaxşı hiss edirəm. Sabah buradan çıxıram. Mənə Avstraliyadan İlham zəng
edib dedi ki, Mirşahin telefon eləmişdi. Ona görə də bildirdim ki, qoy Mirşahin mənim özümə telefon etsin, mən
ona deyim. Hesab edirəm, bu müsahibəni bu gün öz televiziyanız ilə versəniz pis olmazdı.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, mən də belə fikirləşirəm ki, bu müsahibə Azərbaycanda əsası olmadan
yaranmış vəziyyətə bir qədər sakitlik gətirəcəkdir.
Cənab Prezident, Sizə nə olmuşdu, ümumiyyətlə, nə baş vermişdi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən, heç bir şey baş verməyibdir. Mən sentyabrın 13-nə qədər Nyu-Yorkda və
Vaşinqtonda öz səfər proqramımı həyata keçirirdim. Buraya gələndə, əvvəlcədən planlaşdırmışdım ki, bir
günlüyə Klivlendə gedim, müayinə olunum. Bilirsiniz ki, keçən ilin aprelində mən burada cərrahiyyə əməliyyatı
keçirmişdim. Mən həkimlərlə danışdım, onlar dedilər ki, birgünlük buraya gəlsəniz pis olmaz, sizi müayinə
edərik. Ancaq iş bundadır ki, buraya gələndə mənə həm bərk soyuq dəymişdi, həm də qrip idim. Haqqına demək
lazımdır ki, mən həmişə özümü işə qurban etmişəm.
Soyuqdəymə, qrip, öskürək məndə hələ sentyabrın 10-da başlamışdı. Mənim burada həkimlərim var, onlar
dedilər ki, hansısa virus keçibdir, çünki burada minlərlə adamla əl verib görüşmüsünüz. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının salonu soyuq idi, bəlkə orada bir şey olubdur.
Həkimlər mənə deyirdilər ki, bu qrip çox viruslu qripdir. Amma buna baxmayaraq, mən sentyabrın 11-də
Amerika–Azərbaycan Ticarət Palatasının böyük bir konfransında iştirak etdim. Bu konfrans Amerika–
Azərbaycan Ticarət Palatasının beşilliyinə həsr olunmuşdu. Həmin konfransa çox mötəbər adamlar – 300-ə
qədər adam – çağırılmışdı. Mən həmin konfransda çıxış etdim. Mənim həmin çıxışımı yəqin ki, televiziyada
veriblər.
Həmin gün bu konfransdan sonra mən Azərbaycanın Vaşinqtondakı Ticarət və Mədəniyyət Mərkəzinin yeni
binasının açılışında iştirak etdim. Axşam isə mənim şərəfimə böyük bir ziyafət verdilər. Təxminən 350–400
adamın iştirak etdiyi həmin ziyafətdə mən çıxış etdim. Doğrudur, mən həm üşüyürdüm, həm də özümü bir az
yaxşı hiss etmirdim. Ona görə də həkim gəlib mənə dedi ki, siz çıxış etdiniz, bəlkə çıxıb gedəsiniz? Ancaq yenə
də deyirəm, mən hər şeyi axıra qədər çatdıran adamam. Mən ziyafətdən çıxıb getmədim, orada 2–3 saat
oturdum, söhbət etdim. Həmin ziyafətdə çox böyük, mötəbər siyasi xadimlər, Dövlət Departamentindən,
nazirliklərdən yüksək vəzifəli şəxslər iştirak edirdilər.
Mən oradan hotelə gəldim. Səhəri gün də bir tədbirdə iştirak etdim. Sonra isə təyyarə ilə Klivlendə yola
düşdüm. Buraya gələn kimi məni müayinə edərək bildirdilər ki, gərək əvvəlcə qrip və soyuqdəymə müalicə
olunsun. Sonra belə məlum oldu ki, məndə müəyyən qədər pnevmaniya əmələ gəlibdir. Ona görə də həkimlər
dedilər ki, biz əvvəlcə bunu müalicə etməliyik, eyni zamanda, sizi müayinədən keçirməliyik. Bu müalicə də bir
az vaxt aparır. Çünki mən çox ciddi pnevmaniya olmuşdum.
Həkimlər müalicəni də apardılar, yoxladılar da. Həm müalicə çox uğurla keçdi, həm də cərrahiyyə
əməliyyatı ilə əlaqədar mənim vəziyyətimi yoxladılar. Dedilər ki, indi sənin ürəyin cərrahiyyə əməliyyatından
əvvəlkindən daha da yaxşı işləyir. Həkimlər mənə belə yaxşı sözlər dedilər.
Mən sabah buradan Londona gedirəm. Bir gecə Londonda qalacağam – bilirsiniz ki, mənim nəvələrim
oradadırlar. O birisi gün Bakıya gələcəyəm.
Bu fitnəkarlığı, təxribatı kim yayıb, nə üçün edib? Yəqin ki, onu orada araşdırarlar. Ancaq mən sağsalamatam, kefim də yaxşıdır. Biz Amerikada da çox dəyərli işlər gördük. Bu cür xoş əhval–ruhiyyə ilə
ölkəmizə qayıdıram.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, əvvəla, mən maraqlı bir müşahidəm haqqında Sizə söhbət açmaq istəyirəm.
Gülhanədə və Klivlenddə müalicə olunduğunuz ötən illərdən fərqli olaraq, bu dəfə Azərbaycan mətbuatı bu
məsələyə son dərəcə təmkinlə yanaşıb və hər şey nəzarət altındadır. Yəni kütləvi informasiya vasitələri
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peşəkarlıqla işləyirlər. Bu fitnəkarlığın kökü isə Rusiyanın «Qazeta.Ru» deyilən bir İnternet səhifəsində dərc
olunmuş məqalədən gəlir. Onlar yazıblar, Azərbaycan mətbuatı da çox ehtiyyatlı şəkildə ona istinad edibdir.
Cənab Prezident, Rusiyanın «Qazeta.Ru» İnternet səhifəsində dərc olunmuş informasiyaya münasibətinizi
bilmək istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunları bilirəm. Ramiz Mehdiyev Moskva ilə, Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik
Şurasının katibi Sergey İvanovla danışmışdı, o da prezident Putinlə məsləhətləşmişdi. Onlar da oradan təkzib
veriblər ki, bunlar hamısı yalandır. Mən bunları bilirəm.
Mənim dediyim bu sözləri də, mümkün hesab edirsənsə, televiziya ilə ver, qoy camaat rahat olsun. Bəziləri
isə başa düşsün ki, insan ağılla hərəkət etməlidir.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, dərc edilmiş elə həmin məlumatlardan birində ölkənin idarə olunmasında
yaranmış mürəkkəbliklərdən söhbət gedir. Şübhə edilirdi ki, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ölkəmizdə
baş verən hadisələrə müdaxilə etməyə bir balaca çətinlik çəkir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çətinlik çəkir?
J u r n a l i s t: Ölkənin idarə olunmasında guya Sizin imkanlarınız bir az aşağı düşübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Heç biri aşağı düşməyibdir. Mən gündə iki-üç dəfə həm Ramiz Mehdiyevlə, həm
Murtuz Ələsgərovla, həm Artur Rasizadə ilə, həm də güc nazirlikləri ilə əlaqə saxlayırdım. Onlar mənə
məlumatlar verirdilər. Hesab edirəm ki, mən müəyyən qədər burada olduğum zaman respublikada işlər yaxşı
gedibdir. Mən öz həmkarlarımdan, yəni o sahədə işləyən adamlardan – birincisi, aparatın rəhbəri Ramiz
Mehdiyevdən çox razıyam. Təbiidir ki, bütün bu siyasi məsələlərlə o məşğul olur. Sonra Baş nazir Artur
Rasizadə ilə neçə dəfə danışmışam. O, ölkəmizin iqtisadiyyatı haqqında mənə məlumatlar verir. Bilirsiniz ki,
indi doqquz ay qurtarır. Proqnozlara görə ölkəmizin iqtisadiyyatı yenə də inkişaf dövrünü keçirir, yeni nəticələr
əldə olunur. Mən hər şeylə məşğulam.
Burada respublika ilə mənim əlaqəm bir gün də belə kəsilməyibdir. Təbiidir ki, orada görülən işlərin
əksəriyyəti mənim göstərişimlə olubdur. Mən eyni zamanda, hesab edirəm ki, müəyyən yüksək vəzifələrdəki
insanlar da orada çox namusla, qeyrətlə çalışıblar və təşəbbüskar olublar, çox işləri də görüblər, sonra mənə
məruzə ediblər.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, əgər sirr deyilsə, bu saatın özündə nə ilə məşğulsunuz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu saatın özündə, indi burada səhər saat 10-dur. Başa düşdün? İndi bu dəqiqə mən
səhər yeməyini yeyəcəyəm, ondan sonra da burada bir az gəzəcəyəm. Sonra axşam yeməyi yeyəcəyəm. Sabah
isə buradan yola düşürəm. Sabah buradan hava limanına gedəcəyəm, oradan təyyarə ilə Londona uçacağam.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, nəhayət, olimpiadanın gedişini izləyirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs necə, izləyirəm. İlham hər gün oradan mənə məlumat verir. Bizim Azərbaycan
idmançısı ilk dəfə olaraq olimpiadada qızıl medal alıbdır. İndi bu dəqiqə danışırdım, bir boksçumuz da orada
çox yüksək nəticələr göstəribdir. Ümidvaram ki, o da medal alacaqdır. Hesab edirəm, orada da vəziyyət çox
yaxşıdır. Çünki bizim komandamız indi-indi formalaşır. Belə olan halda, bu cür yüksək göstəricilər əldə etmək,
təbiidir ki, sevindiricidir.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, bu, ilk növbədə Azərbaycan bayrağının qələbəsidir. Çünki hər şeydən əvvəl
Azərbaycan bayrağı qaldırılıbdır.
Cənab Prezident, mən bir şeyi də dəqiqləşdirmək istəyirəm. Belə başa düşdüm ki, bu, Klivlenddən Sizin ilk
müsahibənizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, ilk müsahibəmdir. Ancaq dünən də çox dedilər ki, bəlkə mən özüm buradan bir
məlumat verim. Mən buna imkan vermədim. Dedim ki, indi nə məlumat verəcəyəm ki? Mən sağ-salamatam.
Respublikada aparılan işlər barədə bu gün mənə məlumat veriləndən sonra Ramiz Mehdiyevə telefon edib dedim
ki, Mirşahini tap, qoy mənə telefon eləsin. Bu mənim birinci müsahibəmdir. Buna görə də sizin televiziya birincilik
qazanıbdır.
J u r n a l i s t: Olimpiadaçılarımızın ənənəsini davam etdiririk. Cənab Prezident, sağ olun. İnşallah, tezliklə
Bakıda görüşərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən televiziya vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqına, vətəndaşlarına mənim adımdan
salam yetir və de ki, mən yaxın iki gündə Bakıdayam. Hər şey çox gözəldir. Mən çox məmnunam ki, bizim
vətəndaşlarımız, Azərbaycan xalqı belə bir fitnəkarlıqdan o qədər də çaşmayıbdır. Düzdür, şayiələr yayılıb,
amma çaşmayıblar. Hamıya salam və mənim xoş arzularımı söylə.
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LONDONDAN BAKIYA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL RUSİYA İCTİMAİ
TELEVİZİYASININ /ORT/ BÖYÜK BRİTANİYADAKI XÜSUSİ MÜXBİRİNƏ
MÜSAHİBƏSİ
29 sentyabr 2000-ci il
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xaricə uzunmüddətli səfərdən sonra bu gün Bakıya qayıdır. O,
Amerikanın Ohayo ştatındakı klinikalardan birində tibbi müayinədən keçmişdir. Bu isə Heydər Əliyevin
səhhətinin guya pisləşdiyi barədə şayiələrin yayılmasına səbəb olmuşdur. Hətta bir neçə gün əvvəl Azərbaycan
prezidentinin vəfat etdiyi barədə xəbərlər verilmişdir. Heydər Əliyev vəfat etməsi haqqında şayiələrə özü
yumorla yanaşdı və yolüstü Londonda olarkən «Vremya» proqramının müxbirinə müsahibə verdi.
M ü x b i r: Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ABŞ-da ürəyində mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatı
aparıldıqdan sonra, ötən ilin mayında məhz Londonun «Klaric» mehmanxanasında ilk dəfə televiziya kameraları
qarşısında görünmüşdü. Azərbaycan prezidenti Amerikadan qayıdarkən bu dəfə də yolüstü Britaniya
paytaxtında dayanmışdır.
Azərbaycan prezidenti ABŞ-ın Nyu-York, Vaşinqton şəhərlərində bir sıra işgüzar görüşlər, o cümlədən
ölkənin sabiq prezidenti Buşla görüş keçirmişdir. Prezident Heydər Əliyev özünün vəfatı barədə xəbəri də ötən
il ürəyində cərrahiyyə əməliyyatının aparıldığı Klivlenddə – əvvəlcədən planlaşdırılmış müayinədə olarkən
eşitmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cərrahiyyə əməliyyatından sonra özümü necə hiss etdiyimi müəyyənləşdirmək üçün
3–4 saatlıq müayinə lazım idi. Amma oraya yüksək hərarətlə gəldim. Odur ki, müayinə sonraya qaldı. Məni
pnevmoniyadan müalicə etməyə başladılar. Buna görə də orada ləngidim. Amma, gördüyünüz kimi, bəzi
yaramaz adamlar var, onlar müxtəlif şayiələr yaymışdılar... Bununla əlaqədar həmin gün çoxlu zənglər oldu,
Azərbaycanda böyük narahatlıq yaranmışdı.
M ü x b i r: Siz bunu təsadüfi səhv hesab edirsiniz, yoxsa bu kimlərəsə sərfəlidir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Xeyr, bu, təsadüfi bir səhv deyildir. Biz bunun haradan, necə baş verdiyini
araşdıracağıq. Biz bəzi şeyləri bilirik.
M ü x b i r: Rusiyada belə bir inanc var: kimi ki, səhvən ölmüş hesab edirlər, onun ömrü uzun olur. Bu,
Rusiyada özünü doğrultmuş inancdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə Azərbaycanda da belə bir inanc var ki, əgər kiminsə haqqında bu cür şayiələr
yayırlarsa, deməli, onun ömrü xeyli uzanır. Bilirsinizmi, prinsipcə, mən bu şayiələrə sakit yanaşdım. Ona görə
ki, sağlamam, mən sadəcə olaraq, öz xalqıma görə narahat idim. Ümumiyyətlə isə, dedim, qoy düşünsünlər ki,
mən o dünyadayam, amma yenə qayıdacağam.
M ü x b i r: Azərbaycan prezidenti 20 dəqiqəyədək suallara cavab verdi. O, ikitərəfli əlaqələrin inkişafına
nikbinliklə baxır və Rusiya prezidentinin Bakıya səfərini gözləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən xəstəxanada olarkən Vladimir Vladimiroviç mənə zəng vurdu. Biz bəzi
məsələləri müzakirə etdik, o cümlədən bir daha təsdiqlədik ki, o, noyabrda Azərbaycana rəsmi səfərə gələcəkdir.



Həmin gün «Vremya» proqramında bu barədə verilmiş xəbərin mətni «Azərbaycan» qəzetində (1 oktyabr 2000-ci
il) dərc edilmişdir.
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LONDONDAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA ÇOXSAYLI
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
29 sentyabr 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, biz Sizi Azərbaycanda görməkdən çox şadıq. Sizin yolunuzu çox böyük
həsrətlə gözləyirdik. Yayılan yalan şayiələrdən, qərəzli xəbərlərdən Azərbaycan xalqı böyük həyəcan
içində idi. Sizə «Həmişə ayaq üstə» deyirik. Sizcə bu şayiələrin yayılması düşünülmüş təxribat idi, yoxsa
təsadüfi xarakter daşıyırdı?
C a v a b: Əlbəttə, bu, təsadüfi xarakter daşımır. Yəqin ki, bunu araşdırmaq lazımdır və biz araşdıracağıq.
Bunlar ilk dəfə hansı mənbədən çıxıb, onu tapacağıq.
Londonda oteldə axşam gəlib mənimlə görüşmək istədilər. Amma gec idi. Mən səhər çıxanda beş-altı nəfər,
o cümlədən ORT-dən nümayəndələr var idi, çəkirdilər. Onlar da soruşurlar ki, bu nə məsələdir, nədir? Mən də
dedim – gülə-gülə – bilirsiniz nə var: iş bundadır ki, doğrudan mən orada olanda dedim, «Bir gedim o dünyanı
görüm, nə var, nə yox. Getdim, iki gün gəzdim, onlarla tanış oldum. Azərbaycandakı vəziyyət haqqında söhbət
etdik. Dedilər ki, narahat olmayın, biz buradan baxırıq. Azərbaycanda hər şey yaxşıdır və biz sənə deyirik ki,
sənin işlərin həmişə yaxşı gedəcəkdir. Ancaq dedilər – oradakılar cəhənnəmlə cənnətin başçıları idilər – o
bədxahlar, filanlar ki, var, biz qərar qəbul etmişik, onlar mütləq buraya gələcəklər. Gələndə onları cəhənnəmdə
xüsusi bir kameraya yerləşdirəcəyik ki, bir dəqiqənin içində yox olsunlar».
S u a l: Cənab Prezident, indi özünüzü necə hiss edirsiniz?
C a v a b: Yaxşı hiss edirəm.
Rusiyanın müxbirləri mənə cürbəcür suallar verdilər ki, – Bəlkə indi siz vermirsiniz – bəs bu nədir, niyə
belədir? Birincisi bildirir ki, deyirlər bunu Heydər Əliyev özü qəsdən edibdir. Görsün ki, orada nə var, nə yox.
İkincisi deyir ki, Heydər Əliyev istəyibdir respublikada sabitliyi yoxlasın və s. Mən dedim ki, sabitlik
Azərbaycanda sabitdir. Ona görə bunu yoxlamağa ehtiyac yox idi. Ancaq onlar dedilər, bizim Azərbaycanda da
deyirlər: şər deməsən, xeyir gəlməz. Bu atalar sözü ondan ibarətdir ki, kiminsə sağlığında ölüm xəbəri çıxırsa, o
adamın ömrü uzun olur.
Mənim Amerikaya getməyimi, səfərimin proqramını siz bilirsiniz. Bir də təkrar etmək istəyirəm,
ümumiyyətlə, mən Amerikaya gedəndə fikrim var idi ki, geriyə dönəndə üç-dörd saatlıq Klivlendə gedim. Mən
fevralda da oraya getmişdim. Çünki onlar da dedilər, mən də deyirdim, yaxşı olar ki, birinci müddət yoxlayaq,
baxaq, görək nə var, nə yox. Amma mən ayın 6-da axşam, BMT-nin iclasının birinci günü özümdə üşütmə hiss
etdim. Ancaq əvvəllər də dəfələrlə belə olubdur, mən belə hallara heç fikir verməmişəm.
Ayın 7-də səhər BMT-də mənim çıxışım var idi. Yəqin ki, onu veriblər, eşitmisiniz. Çıxış etdim, ondan sonra
bir neçə görüşlərim var idi. Axşama qədər biz məşğul olduq. Axşam isə Amerikanın prezidenti cənab Klinton
ziyafət verirdi. Qızımla oraya getmişdim. Ayın 8-də səhər həkim mənə baxdı, dedi ki, çox ciddi qrip var və bir
də üşütmə var. Ola bilər, bunun pis nəticəsi olsun. Gəlin proqramı dayandıraq.
Ancaq mənim Vaşinqtonda proqramım var idi. Orada bizim Ticarət Palatasının beş illiyi qeyd olunurdu,
konfrans keçiriləcəkdi. Oraya adamlar, çox böyük şirkətlərin nümayəndələrini çağırmışdılar. Dedim ki, onlar
hamısı mənimlə görüşməyə, məni dinləməyə gəlirlər. Mən oraya getməsəm, düzgün olmaz. Dedim ki, gedirik.
Mən Amerikaya keçən dəfə, 1997-ci ildə gedəndə ABŞ-ın keçmiş prezidenti Corc Buş məktub göndərdi ki,
əgər imkanınız olsa, mənim yaşadığım yerə gəlin, qonağım olun. O vaxt bunu edə bilmədim və məktub yazdım,
üzr istədim. Vaxt olmadı. Amma indi yenə gördüm ki, bu məsələ qalxıbdır. O, Portlenddə olur, Vaşinqtondan
daha da şimaldadır. Okeanın kənarında özünəməxsus bir malikanəsi var. Amma mən sizə deyim ki, bizim bu
Maştağada, Bilgəhdə və s. tikilən malikanələrin yanında o, elə bil ki, birotaqlı panel evdir.
Bilirsiniz, insanlar belədir. Onlar zəngin adamlardır. Zəngin adamlar yüksək mədəniyyətə malik olurlar. Buş
özü kasıb adam deyil, uzun illər böyük işlərdə işləyibdir. Ancaq onlar hesab etmirlər ki, bəzənmək, geyinmək,
filan, feşməkan – bunlar həyatın mənasıdır. Həyatın mənası deyildir. Həyatın mənası – mənəviyyatdır.
Mən otelə gəldim. Bir saat sonra xəbər verdilər ki, Buş məni aparmağa gələcəkdir. Bir saatdan sonra dedilər,
gəlibdir, ancaq otelin yaxınlığında qayıqdadır. İstəyir ki, sizi okeanda qayıqda gəzdirsin. Qayığı da özü sürür,
heç kəs yoxdur. Gəldim, balaca bir qayıqdır. Orada bir o, bir mən, bir də iki-üç nəfər bizim uşaqlar idik. Sürdü,
oraları göstərdi, izahat verdi. Bəzi hallarda da çox yüksək sürət verirdi ki, mən görüm, hansı sürətlə gedir.
Sonra onun evinə gəldik. Orada beş saat çox ətraflı söhbət elədik. Amerikanın bir neçə böyük siyasi
xadimləri də var idi. Söhbət etdik. Ondan sonra mən otelə gəldim. Həkim mənə dedi ki, sizin vəziyyətiniz
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çətinləşir, üşütmə, ola bilər, daha da pis nəticə versin. Qrip də var, hərarətiniz də var. Gəlin Vaşinqtona
getməyək, elə buradan uçaq. Dedim, yox. Mən həyatım boyu öz sağlamlığımı, başqa şəxsi işlərimi ümumi işə
qurban vermişəm. Mən bunu edə bilmərəm.
Getdik Vaşinqtona. Orada həftənin birinci günü, sentyabrın 11-də səhər tezdən Ticarət Palatasının konfransı idi.
400-ə qədər adam toplaşmışdı. Gəldim, orada nitq söylədim. Yəqin ki, televiziya ilə onu da veriblər. Gördünüz və
hiss etdiniz ki, orada çox cəsarətli sözlər dedim.
Ticarət Palatası orada yeni bir bina götürübdür. Onun açılışı olmalı idi. Gəldilər ki, bəs, gərək onu Siz
açasınız. Mən oraya getdim. Axşam da mənim şərəfimə böyük bir ziyafət verdilər. Təxminən 350-yə yaxın
adam var idi. Mənə orada həkim də dedi, başqaları da dedilər ki, bilirsiniz, iki çıxış olacaqdır. Birini Bjezinski,
birini də Siz edəcəksiniz. Siz danışandan sonra gedə bilərsiniz. Dedim, yaxşı.
Hörmətli Bjezinski danışdı, ondan sonra mən danışdım. Yəqin siz onu da eşitmisiniz. Bjezinskinin iki tezisi
ilə mən həm sabitlik, həm də demokratiya haqqında Azərbaycana aid olan fikirlərimi söylədim. Oturandan sonra
çox dedilər ki, gedin. Ancaq bilin, mənim xasiyyətim budur: fikirləşdim ki, buraya 350 adam gəlibdir, yemək
yeyirlər, söhbət edirlər. Mən isə gəldim, nitq söylədim və çıxıb getdim. Bu, hörmətsizlik olacaqdır. Axıra qədər
oturdum. Təxminən üç saat oturduq.
Axşam gəldik, gördüm ki, vəziyyətim yenə də ağırlaşır. Yəni hərarətim çox qalxdı. Səhər oradan Klivlendə
gəldik. Əvvəl mən nəzərdə tuturdum ki, Klivlendə gəlib müayinə olunacağam. Ancaq Klivlenddə baxan kimi
dedilər ki, yox, müayinə lazım deyil, əvvəlcə Sizi müalicə etmək lazımdır. Siz çox şiddətli qrip tutmusunuz,
soyuqlamısınız və pnevmoniya başlayıbdır. Pnevmoniya elə xəstəlikdir ki, gərək onu bir ay müalicə edəsən.
Ancaq orada çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər var. Onlar intensiv müalicə apardılar. Əvvəlcə hərarətimi
endirdilər. Sonra onlar təhqiqatlar apardılar, hamısını etdilər və hərarətim enəndən sonra başqa tədqiqatları da
mənim ürəyimlə əlaqədar apardılar.
Bütün hamısını etdilər. Dedilər ki, bir-iki gün də burada qalın, istirahət edin, sonra gedərsiniz.
Bir şeyi də deyə bilərəm ki, mənim müayinəmlə əlaqədar oraya çox böyük kardioloqlar toplaşmışdılar.
Onlar həm mən cərrahiyyə əməliyyatından çıxandan sonrakı göstəricilərin, həm də fevral ayında müayinəm
zamanı olan göstəricilərin hamısını görmüşdülər. Hamısı bir ağızdan dedi ki, indi sizin ürəyinizin vəziyyəti
fevral ayındakından xeyli yaxşıdır.
Ondan sonra siz məlumat verdiniz ki, Heydər Əliyev «vəfat edibdir». Məni narahat edən o idi ki, bizim
xalqımız burada narahatdır. Mən tez telefon etdim. Bakı vaxtı ilə gecə saat dörd idi. Ramiz Mehdiyevə telefon
etdim və dedim, belə bir şey var. Bu şayiə bizə gəlibdir, bəlkə hələ sizə gəlməyibdir. Ancaq siz orada baxın,
tədbirlər görün. Sonra yəqin ki, hər şey aydın oldu.
Mən bunda da mənfi heç bir şey görmürəm. Mənim üçün çox əhəmiyyətli o idi ki, ölkəmizin vətəndaşları
Heydər Əliyevi nə cür qiymətləndirir və münasibəti nədən ibarətdir. Mənə verilən məlumatlara görə
vətəndaşlarımızın tam əksəriyyəti böyük çaşqınlıq, böyük təlaş içində idilər. Sevinənlər də var idi. Onların
bəziləri məlumdur, bəziləri məlum deyil. Elə bu fakt əsas verir ki, məlum olmayanları araşdırıb tapaq.
Bunu mənim barəmdə xalqın fikrinin bir daha yoxlanması hesab edirəm və müsbət nəticəsi təbiidir ki, təkcə
mənə yox, bütün millətimizə, dövlətimizə, bizim xalqımıza lazımdır. Ona görə də bu bir macəra olubdur və ola
bilər, indiyə qədər analoqu olmayan macəra olubdur. Amma mən elə adamam ki, başıma çox macəralar gəlibdir.
Yəqin, bu da olmalı idi.
S u a l: Cənab Prezident, ömrü insana Allah verir. Biz də Sizə Allahdan uzun ömür, cansağlığı
arzulayırıq.
Sizin ABŞ-a səfəriniz Qərb mətbuatının, Rusiya mətbuatının diqqət mərkəzində oldu. Xüsusən də
Corc Buşla görüşləriniz Rusiya mətbuatında böyük maraq doğurdu. Hətta bunu kiçik Corc Buşun prezidentliyə namizədliyə ilə də əlaqələndirirlər. Yəni Azərbaycanın xeyrinə.
Bunu necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, mən orada seçkiyə təsir edən deyiləm, yaxud da gözləyəm ki, indi gənc Corc Buş
seçiləndən sonra Azərbaycana nə münasibət göstərəcəkdir. Heç mənim ağlıma da gəlmirdi. Sadəcə, gənc Corc
Buşun atası ilə mən keçmiş zamandan tanışam. Ona görə də yenə də deyirəm, o ikinci dəfə müraciət edəndə ki,
gəl, mən oraya getdim.
S u a l: Cənab Prezident, yayılmış şayiəni Siz daxili, yoxsa xarici qüvvələrin cəhdi kimi
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, indi mən qəti bir fikir deyə bilmərəm. Təbiidir ki, burada həm xarici qüvvələrin…
bilirsiniz də, prezident iddiası ilə xarici ölkələrdə yaşayan bir nəfər Amerikada oturubdur, o birisi Moskvada
oturubdur. Mən orada qəzetlərə baxırdım. Son zamanlar onlar daha da fəallaşıblar. Bu, onlar – imanımı itirə
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bilmərəm – bəlkə başqa kiminsə tərəfindən olubdur. Hər halda bu, xüsusi məqsəd üçün edilmişdir. Məqsədi də
dedim, öz «müsbət» nəticələrini verdi.
S u a l: Cənab Prezident, Sizinlə Robert Köçəryanın Amerikadakı görüşündən sonra Köçəryan
Rusiyanın ORT televiziyası ilə belə bir çıxış etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi danışıqlar yolu ilə həll
oluna bilər. Amma bir şərtlə ki, Dağlıq Qarabağ danışıqlarda tərəf kimi iştirak etsin. Azərbaycan bu
şərtlə razılaşacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz ki, bu şərt birinci dəfə deyil, bunu 5–6 ildir qoyurlar ki, Dağlıq Qarabağ tərəf kimi çıxış
etsin. Hətta mənə məlumat verdilər ki, Mütəllibov – Azərbaycanı dağıdıb gedib – orada otura-otura, deyir ki,
bəli, Dağlıq Qarabağ tərəf kimi iştirak etməlidir. Əgər tərəf kimi iştirak etməlidirsə, bəs onda sən bunu niyə
tərəf kimi qəbul etmirdin? Onlar torpaqları işğal edirdilər. Sən də, sənin adamların da Bakını dağıdırdınız.
Görürəm, indi müxalifət qəzetləri çox böyük yazılar verirlər, onun portretlərini verirlər ki, o, Azərbaycana
gələcək, nə bilim, milyon imza toplanıbdır. Mən tapşıracağam, deyəcəyəm ki, milyon yox, heç olmasa 50 min
imzanı gətirin baxaq, görək, haradandır. Bunlar hamısı uydurmalardır, yalanlardır.
S u a l: Cənab Prezident, bəs Putinin sözlərinə münasibətiniz necədir? O belə bir ifadə işlədib ki, bu
problemin həllini Rusiyadan gözləyirlər, yəni Rusiyadan çox şey asılıdır, lakin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində Rusiyadan asılı heç nə yoxdur.
C a v a b: Asılı heç nə yoxdur deməyibdir. Bu, təbii cavabdır. Çünki heç bir ölkə istəmir ki, desinlər, o
hansısa bir ölkənin daxili işinə qarışır. Bu cavab tamamilə normal cavabdır və bundan narahat olmağa dəyməz.
Mən təyyarədə qəzetlərə baxırdım. Elə bu fikri o yana, bu yana fırladırlar. Məsələn, mən xəstələnib
Klivlenddə olduğum ikinci gün idi ki, Putin mənə telefon etdi. Narahatlığını bildirdi ki, nə olubdur. Çünki biz
onunla Nyu-Yorkda bir neçə dəfə görüşmüşdük. Mən ona izah etdim. Sonra bir-iki başqa məsələ də var idi. Mən
onu Azərbaycana dəvət etmişəm. O da söz vermişdi ki, noyabr ayında gələcəkdir. İndi bəlkə ürəyinə gəlib ki, bir
halda, Heydər Əliyev xəstədir, bəlkə noyabr ayında gəlmək mümkün deyildir. Dedim, yox, noyabr ayında biz
Sizi gözləyirik. O, Azərbaycana gələcəkdir.
Ümumiyyətlə, mənə çox zənglər olurdu, teleqramlar gəlirdi. Məsələn, Eduard Şevardnadze zəng elədi, dedi
ki, bu xəbəri eşidəndə şok vəziyyətinə düşmüşdüm. Süleyman Dəmirəl tez-tez zəng edirdi. Türkiyənin
prezidenti Əhməd Necdət Sezər, çox adamlar zəng edirdi. Bilirsiniz, adam xəstəxanada olanda bu şeyləri heç o
qədər də qəbul etmir, yəni bunlara o qədər fikir vermir.
S u a l: Cənab Prezident, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi «erməni soyqırımı»nın
tanınması barədə qərar qəbul etsə, Azərbaycan Amerika ilə münasibətlərində nəsə bir dəyişiklik etmək
fikrində olacaqmı?
C a v a b: Təbiidir ki, bu bir az narahatedici məsələdir. Narahatedici məsələdir ona görə ki, son 10–15 ilə
qədər Ermənistan heç vaxt – ola bilər öz aralarında, qəzetlərində olub – belə şeyləri qaldırmamışdır. Türkiyə
onlara qarşı soyqırımı edibdir, və s. Amma son vaxtlar bu məsələni qaldırıblar. Konqresdə bir komitə var. O
komitənin bir kiçik hissəsi, bir də böyük hissəsi var. Onun da başında duran konqresmen Smitdir. O,
Azərbaycanın, Türkiyənin bir nömrəli düşmənidir və 907-ci maddənin qəbul olunmasında əsas rol oynamış
adamdır.
Məsələn, bilirsiniz ki, senator Braunbək İpək yolu ilə əlaqədar Nyu-Yorkda böyük bir konfrans keçirdi. Mən
keçən dəfə, 1999-cu ilin aprel ayında orada olanda da Senatın binasında belə bir böyük konfrans keçirilmişdi.
Görürsünüz, İpək yolunun bərpa olunmasında təşəbbüskarlardan biri bizik. Senator Braunbəkin qanun layihəsi
müzakirəyə gələndə həmin Smit və başqaları canfəşanlıq ediblər və oradan Azərbaycanın adını çıxarıblar. Hətta
mənə dedilər ki, Pop Doul var, bilirsiniz, keçən dəfə Klinton ilə bərabər öz namizədliyini vermişdi. İndi o, heç
konqresmen də deyil, heç bir şey deyildir. Amma həmişə orada olan konqresmenlərin, vəzifədə olan
ermənipərəst adamların başında durubdur. Hətta o öz tərəfdaşlarını daha da gücləndirmək üçün həmin
müzakirəyə gəlib ki, siz mütləq bunu etməlisiniz.
Mən bu Smit haqqında niyə deyirəm, dərd, bax bundadır: o, Azərbaycanın düşmənidir, Azərbaycandan
gedən müxalifət nümayəndələri də birinci onunla görüşürlər. Başqaları görüşmək istəmir. Amma o görüşür. Ona
görə görüşmür ki, Azərbaycana məhəbbəti var. Yaxud görüşür ona görə yox ki, Azərbaycanda həqiqətən onların
anlayışı ilə tam demokratiya yaratmaq lazımdır. Sadəcə, ona belə bir fürsət lazımdır.
Məsələn, bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan qabaq oraya getmişdilər. Mərhum Əbülfəz Elçibəy də, Rəsul
Quliyev də, İsa Qəmbərov da, Nazim İmanov da gedib o adamın qabağında oturmuşdular ki, azərbaycanlıların
başını kəsmək lazımdır. Orada hər biri yarışa girib «sübut» edirlər ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur,
diktaturadır. İndi gəlin açıq danışaq. Elə hər şeyi demokratiya həll edir? Azərbaycanda demokratiya var və artıq
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dərəcədə var. Mən bunu Vaşinqtondakı çıxışımda dedim. Amma indi siz hansı demokratiyanı istəyirsiniz? Bu,
birincisi. İkincisi, yeddi ildir ki, bu sabitliyi yaratmışıq. Yeddi ildir ki, ölkəmiz, xalqımız rahat yaşayır.
Məsələn, indi mən təyyarə ilə gələndə illüminatordan baxırdım. Bizim şəhərimiz nə qədər gözəl görünür!
Mənim ürəyim dağa döndü.
İndi görün, bu adamlar gedib orada Dağlıq Qarabağın işğal olunması haqqında mübarizə aparsaydılar, ona
907-ci maddə ilə bağlı sözlər desəydilər – çünki bu maddənin təşəbbüskarı odur... Amma bunlar gedib onun
qabağında uşaq kimi oturublar, hər biri də yazdıqları mətni oxuyublar. Biri istəyib ki, ingilis dilində oxusun.
Amma deyiblər, biz başa düşmədik, bu, çin dilindədir, ya ingilis dilindədir. O birisi özü oxumayıb, kiməsə
veribdir.
İndi həyatımız belədir. Bunun eybəcərliyi ondan ibarətdir ki, bizim ən böyük problemlərimiz kənarda
qalıbdır. Məsələn, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması. Siz görürsünüz, 1999-cu ilin aprel
ayından indiyə qədər mən səkkiz dəfə, bilmirəm, neçə dəfə Köçəryan ilə görüşmüşəm. Amma təkcə Köçəryan
deyil axı. Mən Putin ilə də bu barədə çox geniş söhbət aparmışam. Klinton ilə də keçən il noyabr ayında
İstanbulda zirvə görüşündə çox geniş söhbətlər aparmışam. Başqalarını demirəm.
Yəqin bilirsiniz, burada televiziyada veriblər. Xanım Olbrayt ilə görüş oldu. Mən orada Azərbaycanın mənafeyinə
çox açıq-aydın sözlər dedim. Dedim, neçə ildir siz deyirsiniz ki, 907-ci maddə ləğv olunacaq, ləğv olunmur. Biz
ümid edirdik ki, siz Minsk qrupunun həmsədri olandan sonra həqiqətən bu işdə daha da fəal olacaqsınız, amma
fəallığınızı görmürəm.
Bilirsiniz, deyirlər burda bunun hüququ tapdalanıb, onun hüququ pozulubdur. Ola bilər, beş–on adamın
hüququ pozulsun. Mən onlara deyirdim, bəs bir milyon adamın hüquqları pozulub, onlar səkkiz ildir çadırlarda
yaşayırlar. Əgər doğrudan da siz həqiqətən hüquq tərəfdarısınızsa, insan hüquqları tərəfdarısınızsa, bu məsələni
həll edin. Müxalifətdən kiminsə nəsə bir balaca xoşuna gəlmədi, tezcə o Smitdir, nə bilim, kimdir, ona xəbər
verir. Onlar da deyirlər ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. Mən orada dedim – nə düşmüsünüz?
Azərbaycanda insan hüquqları pozulmur. Azərbaycanda demokratiya inkişaf edir və Azərbaycanın
xüsusiyyətinə görə, milli ənənələrinə görə bu inkişaf prosesi davam edəcəkdir.
Məsələn, Bjezinski dedi ki, 30 il bundan əvvəl Amerikada əhalinin bir hissəsi səsvermə hüququndan məhrum
idi. Orada təkcə qaralar deyil, qadınlar da səsvermə hüququndan məhrum idilər. Dedim, görün Amerika – ən
inkişaf etmiş dövlət və demokratiya sahəsində ən yüksəkdə duran dövlət 30 il bundan qabaq nə işlər görübdür.
İndi siz istəyirsiniz ki, biz 7–8-9 ildə elə edək ki, buradakı demokratiya Amerika demokratiyasından yüksəkdə
dursun. Amerikanın özündə də demokratiya o qədər yoxdur. Bilirsinizmi? Ona görə mənim dərdim, mənim bütün
məqsədim, gördüyüm işlər və bundan sonra görəcəyim işlər yalnız və yalnız Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarını azad etmək, o insanları öz yerlərinə qaytarmaqdır. Ondan sonra gəlsinlər, kimin hüququ pozulubdur, biz ona cavabdeh olacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin tənqidi çıxışlarınızdan biri də Vaşinqtonda olubdur. ABƏŞ-ə daxil olan
bəzi şirkətləri tənqid etmisiniz ki, Bakı–Ceyhan layihəsi ilə bağlı işləri ləngidirlər. «Eksson Mobil»dən
sonra «LUKoyl» şirkəti də Bakı–Ceyhandan imtina edir. Sizcə, bu, Bakı–Ceyhanın tikintisini ləngidə bilərmi?
C a v a b: Mən «LUKoyl» haqqında heç bir şey bilmirəm. Mən orada «Eksson»un adını çəkdim. «Eksson»un prezidenti orada idi. O hətta Amerika–Azərbaycan Ticarət Palatasının həmsədridir. Orada elədir ki, bir müddətdən sonra
sədr dəyişir. Ona orada bir mükafat da verdilər. Mən dedim ki, sizin şirkətlər, xüsusən «Eksson» şirkəti Bakı–
Ceyhanın tezliklə başlanmasını əngəlləyirlər. Amma «LUKoyl» haqqında eşitməmişəm. İnanmıram ki, belə şey
eləsin.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, bədxahlarınız Sizin haqqınızda nə qədər şayiələr yaysalar da, əmin
ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqı bunların heç birinə inanmırdı. Çünki Azərbaycan televiziyası bu
yaxınlarda Sizin Amerika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəriniz barədə silsilə verilişlər verdi. Bu verilişlərdə Siz cəsarətlə, əzmlə çıxış edirdiniz. Bu gün də sübut etdiniz ki, bəli, Sizin cəsarətiniz yerindədir,
Siz həmişə əzmkarsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ ol. Çox sağ ol. Mən də belə düşünürəm.

969

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

PREZİDENT SARAYINDA KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ* NİTQİ
2 oktyabr 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar! Sizi xoş gördük.
Mən ən əvvəl istəyirəm sizi, bütün Azərbaycan xalqını, millətimizi olimpiya oyunlarında əldə edilən
nailiyyətlərə görə təbrik edim. Azərbaycan ilk dəfədir ki, olimpiya oyunlarında belə yüksək səviyyəyə
qalxmışdır.
Azərbaycan keçmiş Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən respublikamızın idmançıları olimpiya oyunlarında
iştirak etmişdilər. Elə vaxtilə Avstraliyada keçirilmiş olimpiya oyunlarında iştirak etmişdilər. Xatirimdədir,
1980-ci ildə olimpiya oyunları Moskvada keçirilirdi, mən orada idim. Bizim idmançılarımız orada da çıxış
etmişdilər. İdmançılarımız dörd il bundan öncə Atlantada keçirilən olimpiya yarışlarında olmuşdular. Ancaq heç
vaxt bu cür – Sidneydə olduğu kimi, gözəl nailiyyətlər əldə edilməmişdir.
Bu, birinci növbədə bizim dövlət müstəqilliyimizin bəhrəsidir. Çünki insanlar həmin insanlardır, idmançılar
həmin idmançılardır. Ancaq onlar öz vətənini, torpağını, dövlətini sevərək fədakarcasına çalışmışlar və bu
nailiyyətlə bizi – hamımızı, bütün Azərbaycan xalqını sevindirmişlər.
Onlar gələcək, biz görüşəcəyik, lazım olan sözləri də deyəcəyik. Amma indi mən olimpiya oyunlarında
iştirak edən bütün Azərbaycan nümayəndələrinə və xüsusən iki qızıl, bir bürünc medal əldə edərək
Azərbaycanın bayrağının qaldırılmasına, himninin çalınmasına görə idmançıların hamısına təşəkkür edirəm.
Təbiidir ki, bu, son illər Azərbaycanda idmana, bədən tərbiyəsinə göstərilən qayğının nəticəsidir. Amma eyni
zamanda, bu qayğı keçmişdə də olubdur. Mən onu demək istəyirəm ki, indi idmançılarımız bizim bu qayğıdan
səmərəli istifadə edə biliblər, yaxşı işlər görüblər. Azərbaycanda idman inkişaf edibdir. Bu cür nailliyyətlər əldə
etmək heç də asan deyildir. Məsələn, mən bu gün cədvələ baxıram, Azərbaycan 198 dövlətin idmançıları
içərisində 34-cü yeri tutubdur. Bu, böyük hadisədir, tarixi hadisədir.
Yaxud, MDB dövlətlərini götürək. Rusiya, Ukrayna, Belarus, Qazaxıstan, ondan sonra Azərbaycandır.
Amma vaxtilə biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olanda azərbaycanlılar heç Ümumittifaq yarışlarında da bu cür
yüksək göstəricilərə nail ola bilmirdilər.
Bunun əsası odur ki, xalqımız vətəninə, millətinə sadiqdir. Xalqımız və onun bir hissəsi olan gənclər,
idmançılar ləyaqətlə çalışıblar, mübarizə aparıblar və bu nailiyyətləri əldə ediblər.
Son bir neçə ildə Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin idmana, bədən tərbiyəsinə qayğısı ilə yanaşı, təbiidir
ki, bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan adamların xidmətləri xüsusi qeyd olunmalıdır. Azərbaycan Milli
Olimpiya komitəsinin və onun prezidenti İlham Əliyevin, Gənclər və İdman Nazirliyinin, nazir Əbülfəs
Qarayevin, onlarla əməkdaşlıq etmiş, müxtəlif yardımlar göstərmiş bir çox təşkilatların bu nailiyyətlərin
qazanılmasında xüsusi rolu vardır.
Yenə də deyirəm, bu, sevindirici bir hadisədir. Bildiyimə görə, onlar sabah vətənə dönürlər. Hesab edirəm ki,
gərək onlar təntənə ilə qarşılansınlar. Mən Ramiz Mehdiyevə, Fatma Abdullazadəyə və şəhər icra
hakimiyyətinin başçısı Rəfael Allahverdiyevə tapşırıram ki, bunu necə etmək barədə fikirləşsinlər. Bu gün bunu
müəyyənləşdirmək lazımdır.
Mən bu günlər burada olmamışam, amma siz buradakı əhval-ruhiyyəni görmüsünüz. İdmançılarımız birinci qızıl
medal alanda mənə telefon edərək dedilər ki, insanlar küçəyə çıxıb sevinirlər. Sonra bir neçə görüşlərdə, yəni
yarışlarda bizim idmançılar beşinci, altıncı, yeddinci yerə çıxdılar. Bu da böyük nailiyyətdir. 198 ölkədən çoxunun
idmançılarının sayı Azərbaycan idmançılarından bir neçə qat artıq olmasına baxmayaraq, bizim idmançılarımız bu
cür yerlər qazandılar. Nəhayət, ikinci qızıl medalın alınması bu məsələyə tam yekun vurdu.
Mən xəstəxanada idim, lakin təbiidir ki, maraqlanırdım, Sidneylə hər gün telefonla danışırdım. İlham Əliyev
mənə məlumatlar verirdi. Olimpiada axıra çatırdı, mən soruşdum ki, bəs, nə oldu? Bir qızıl, bir bürünc medal
qazanmısınız, sonra? Dedi ki, narahat olmayın. Mənə yenə telefon edərək məlumat verdilər ki, bizim
idmançımız Namiq Abdullayev də qızıl medal qazandı.
Təkrar edirəm, biz onları layiqincə qarşılamalıyıq. Sonra yəqin ki, onlarla görüşlər keçirəcəyik. Bizim
ölkəmizdə idman, bədən tərbiyəsi, gənclərin fiziki hazırlığı bu nailiyyətlərin əsasında bundan sonra daha da
yaxşı təşkil oluna bilər. Çünki gənclərdə ruh yüksəkliyi əmələ gəlibdir. Bilirsiniz ki, bu da çox böyük amildir.
Bəzən insan çalışır, ancaq nail olduğu qiyməti ala bilmir, sonra həvəsdən düşür. Sidneydə bizim komandamız
Müşavirədə Milli Məclis sədrinin müavinləri, Baş nazirin müavinləri, Prezidentin İcra Aparatının məsul işçiləri, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
*
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say hesabı ilə böyük tərkibdə deyildi. Amma baxın, görün necə gözəl nəticələr əldə ediblər. Bizim komandamız
198 ölkə içərisində 34-cü yerdədir. Bununla fəxr etmək olar.
İkinci məsələ. Mən bir müddətdir ki, ölkədə olmamışam, uzaqda, Amerikada olmuşam. Mən bu barədə
məlumatlar vermişəm, bizim televiziya, radio bunları yayıbdır. Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda bütün proqramlarımı
həyata keçirəndən sonra – baxmayaraq ki, Nyu-Yorkda axırıncı gün xəstə idim – mən Klivlendə getdim.
Doğrudur, bu mənim proqramımda var idi. Mən dörd-beş saatlıq orada olmalı idim. Vaşiqtondan Klivlendə
təyyarə ilə bir saatlıq yol var. Mən həkim müayinəsindən keçməli idim. Bizim məqsədimiz məhz belə idi.
Amma xəstəlik ağır oldu, soyuqdəymə, qrip bir-birinə qarışdı, hərarətim qalxdı. Məndə pnevmoniya başladı.
Yaxşı ki, mən orada yüksək səviyyəli klinikada oldum. Onlar mənə çox böyük hörmətlə, diqqətlə qayğı
göstərdilər, məni müalicə etdilər. Onu da sizə deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti mənim
səhhətim və müalicəmin gedişi haqqında daim, hər gün məlumatlar alırdı. Bilirsiniz ki, xanım Olbrayt mənə
telefon etdi, biz xeyli danışdıq. Prezident Bill Klinton mənə telefon etdi, öz narahatlığını bildirdi, eyni zamanda
dedi ki, Klivlenddə hər şey müalicə olunur. Vitse-prezident Albert Qor mənə məktub yazdı. Təbiidir ki, mənə
başqa ölkələrdən də telefon zəngləri oldu, məktublar aldım. Amma əsas bu deyil, əsas odur ki, müalicə olunub
qurtardım.
Bir daha qeyd edirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti – prezidentdən başlayaraq, aşağı təbəqəyə,
mərtəbəyə qədər – mənə orada çox böyük qayğı və diqqət göstərdilər.
Mən bir müddət ölkədə olmamışam. Burada olmadığım zaman mən Ramiz Mehdiyev ilə, Artur Rasizadə ilə,
Murtuz Ələsgərov ilə daim əlaqə saxlayırdım. Ola bilər, iki gün – çox yüksək hərarətim olan zaman danışa
bilməmişdim. Mən məlumatlar alırdım və çox məmnun idim ki, Azərbaycanda işlər normal məcrada gedir.
Mən bu gün sizi buraya topladım ki, birincisi, sizinlə görüşüm. Yəqin ki, siz də məni görmək istəyirdiniz.
İkincisi də, istəyirdim qısa bir məlumat alım ki, mən burada olmayanda hansı işlər görülüb və bundan sonra nə
etmək lazımdır.
***
Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri
Ramiz Mehdiyevin çıxışı
Cənab Prezident!
Bu müddətdə respublikada bütün işlər, demək olar ki, Sizin fərmanlarınız, sərəncamlarınız, tapşırıqlarınız
əsasında qurulmuş və həyata keçirilmişdir. Bütün orqanlarla sıx əlaqə saxlanılmış və məsələlər aidiyyati
təşkilatlarla birlikdə operativ qaydada, məsləhət əsasında həll olunmuşdur. Bütün bunlar barədə Sizə müntəzəm
məruzə olunmuş və bu işlər Sizin tövsiyələriniz əsasında davam etdirilmişdir.
Məşğul olduğumuz məsələlər haqqında Sizə qısa məlumat vermək istəyirəm. Bu gün ölkəni maraqlandıran
ən əsas məsələ parlamentə seçkilər məsələsidir. Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar nəzərdə tutulmuş işlərin yerli
icra orqanları tərəfindən vaxtında həyata keçirilməsinə nəzarət edilmiş, seçki məntəqələrinin formalaşdırılmasına yardım göstərilmiş, məntəqə seçki komissiyaları üçün bina və otaqlar ayrılması, onların avadanlıqla,
rabitə xidməti ilə təchiz edilməsi üçün lazımi işlər görülmüşdür.
Məntəqələrin avtomatlaşdırılması və kompüterləşdirilməsi, seçki siyahılarını tərtib edərək bu məqsədlə yaradılmış
mərkəzlərə çatdırılması, seçki dairələrinin hər birinin kompüterlə təmin edilməsi üçün rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinə müvafiq tapşırıqlar verilmiş və bunların icrası təmin olunmuşdur.
Cənab Prezident, Sizin tapşırığınıza əsasən ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsini təmin etmək üçün
işlər müasir texnologiya əsasında həyata keçirilir. Bu müddətdə çox geniş işlər görülübdür. Mərkəzi Seçki
Komissiyasının İnformasiya Mərkəzi yaradılıb, bütün dairələrdə elektron sistem yaradılır. Hazırda onlar
kompüterlə təmin olunur. Seçki prosesini izləyib təhlil etmək üçün 20 analitik mərkəz təsis edilibdir.
Seçicilərin siyahıya alınması məsələsi çox ağır problemdir. Bildirmək istəyirəm ki, bu məsələni Sizinlə
razılaşdırdıqdan sonra ölkədə çox geniş miqyasda iş təşkil edilibdir. Mən bu gün Sizə məruzə edə bilərəm ki,
dörd milyondan artıq seçici həm siyahıya alınıb, həm də kompüterə salınıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dörd milyon?
R a m i z M e h d i y e v: Bəli, dörd milyon.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bunu tamamilə dəqiqləşdirmisiniz?
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R a m i z M e h d i y e v: Bəli, biz bunu tamamilə dəqiqləşdirmişik. Bizim bu sahədə hələ iki günlük də
işimiz var. Ola bilsin, bu rəqəm artacaqdır. Nə qədər olacağını hələ dəqiq deyə bilmərəm. Hər halda, bu rəqəm
artacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bütün bunlar kompüterdədir?
R a m i z M e h d i y e v: Bu dörd milyon seçicinin siyahısı artıq kompüterdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onların içərisində vəfat etmiş, ölkəmizdən kənarda olan adamlar
müəyyənləşdirilibdirmi?
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, onların hamısı yoxlanaraq dəqiqləşdirilibdir. Məsələn, kənarda
yaşayan, ölkə ilə heç bir əlaqəsi olmayanların hamısının adları siyahıdan çıxarılıbdır. Azərbaycanda yaşayan və
bu müddətdə, yəni seçki ərəfəsində ölkəyə qayıdıb gələnlərin sayı dörd milyondan çox olacaqdır. Artıq dörd
milyon insan kompüterdə siyahıya salınıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox vacibdir. Çünki bəziləri daim şübhə edirdilər ki, bizdə o qədər seçici var,
yoxsa yox. Bəziləri isə, necə deyərlər, havadan məlumatlar götürürdülər ki, iki milyon azərbaycanlı vəziyyət
çətin olduğuna görə başqa yerlərdə yaşayır. Ona görə də sizin gördüyünüz bu iş – xüsusilə kompüterlər, texnika
vasitəsilə gördüyünüz iş – çox əhəmiyyətlidir.
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, çox sağ olun.
Rayon və şəhərlərlə mütəmadi olaraq operativ əlaqə saxlanılmış, orada gedən ictimai-siyasi proseslərə
nəzarət olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında dövlət və bələdiyyə
idarəçiliyinə dair əyani və qiyabi təhsil üçün xüsusi proqram üzrə tədris təşkil edilmişdir. Rayon və şəhərlərdə
sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması, vergilərin vaxtında toplanması, elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə
edilməsi və onun dəyərinin vaxtında ödənilməsi üçün icra hakimiyyətlərinin məsuliyyəti artırılmış və onlara bu
istiqamətdə lazımi tapşırıqlar verilmişdir.
Sentyabrın sonlarında Qax-Zaqatala bölgəsində yağmış yağışlar və dolu nəticəsində əhaliyə və təsərrüfatlara
dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün Nazirlər Kabineti ilə birlikdə müvafiq təşkilati işlər müəyyənləşdirilib
həyata keçirilmişdir.
Torpaq islahatı ilə əlaqədar Şamaxı, Qəbələ və digər rayonlarda qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması üçün
müvafiq tədbirlər görülmüşdür və bu işlər başa çatdırılmaqdadır.
Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il dövlət büdcəsinin layihəsinə Prezidentin İcra Aparatında Nazirlər
Kabineti və əlaqədar nazirliklərlə birlikdə baxılıbdır. Bu layihənin Nazirlər Kabinetində müzakirəsi təşkil
edilmiş və həmin sənəd Azərbaycan prezidentinə təqdim olunmuşdur.
Prezidentin İcra Aparatının şöbəsi tərəfindən Azərbaycanın 2000-ci il üçün statistik göstəriciləri nəşr
olunmuşdur. Dövlət qəzetlərində Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı mövzusunda geniş analitik
material dərc olunmuş və bunun əsasında televiziya və radioda verilişlər hazırlanmış, mətbuatda bir sıra yazılar
verilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həmin material barədə mənə məlumat vermişdiniz.
R a m i z M e h d i y e v: Bəli, cənab Prezident, Sizin tapşırığınızla həmin material qəzetlərdə dərc olundu
və onun tezisləri əsasında işlər təşkil edilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Seçki kampaniyasında təbliğat aparmaq üçün bu çox vacibdir. Yəni iqtidarı
dəstəkləyən deputatlığa namizədlər ümumi sözlərdən yox, konkret rəqəmlərdən, məlumatlardan istifadə edib
təbliğat apara bilərlər.
Kimsə daim deyir ki, Azərbaycanda xalq batdı, nə bilim, səfalət içindədir və sair. Əgər onlarda vicdan
qalıbsa, qoy, hər halda bundan bir nəticə çıxarsınlar. Həmin material mətbuatda dərc olunmamışdan qabaq mən
ona baxmışdım. O tam dəqiq, analitik materialdır.
R a m i z M e h d i y e v: Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyaları ilə Azərbaycanın bir sıra
dövlət orqanlarında, o cümlədən Prezidentin İcra Aparatında, Nazirlər Kabinetində, Maliyyə Nazirliyində iqtisadi problemlərə dair müzakirələr aparılmış, müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
2000-ci il sentyabrın 26–29-da Bakı İdman Kompleksində YI Azərbaycan beynəlxalq sərgisi keçirilmişdir.
Bu sərgi «Bakı–telekom», «Bakı–ərzaq», «Bakı–tikinti», «Bakı–səhiyyə» mövzularına həsr olunmuşdur.
TASİS proqramı çərçivəsində İNOQEYT layihəsinin icraçıları sentyabrın 7–19-da Bakıda olmuş,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsində, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsində və digər
orqanlarda mütəxəssislərimizlə onların görüşləri və müzakirələri təşkil edilmişdir.
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Sentyabrda Dünya Türk Gəncləri Birliyinin X qurultayı keçirildi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii
ehtiyatları və onlardan daha da səmərəli istifadə yolları mövzusunda beynəlxalq simpozium təşkil olunub
keçirilibdir.
Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyatşünas alimi akademik Bəkir Nəbiyevin 70 illik yubileyi qeyd edilibdir.
Musiqi bayramı ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər həyata keçirilibdir. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan
ölkələrin inşaat sahəsində Əməkdaşlıq Üzrə Hökumətlərarası Şurasının XIII toplantısı təşkil olunub, keçirilib və
Sizin bu toplantı iştirakçılarına məktubunuz orada oxunubdur.
Sentyabrın 27–28-də Qafqazın arxeologiya və etnoqrafiyasına həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın
keçirilməsinə, təşkilinə Prezidentin İcra Aparatı tərəfindən lazımi yardım göstərilmişdir. Sentyabrın 18–30-da
vokalçıların Bülbül adına II beynəlxalq müsabiqəsi keçirilibdir. Bu müsabiqənin münsiflər heyətinə SSRİ xalq artisti
İrina Arxipova başçılıq etmişdir.
Bu müddətdə respublikanın daxili ictimai-siyasi vəziyyəti mütəmadi təhlil olunub, proseslər izlənilib,
araşdırılıb, gündəlik lazımi tədbirlər həyata keçirilibdir. Azərbaycan Respublikasının parlament seçkilərinə
humanitar yardım göstərilməsi sahəsində də müəyyən işlər görülübdür. Seçkiqabağı vəziyyət, partiyalararası və
partiyalardaxili proseslər diqqət mərkəzində saxlanılıbdır. Əsas radikal müxalifət partiyalarından yerlərdə
insanların üz döndərməsi, bu partiyaları tərk edərək Yeni Azərbaycan Partiyasına üz tutmaları televiziyada,
mətbuat səhifələrində geniş təbliğ olunubdur.
Seçki mərkəzlərinin yaradılması, seçki texnologiyalarının öyrənilməsi, tətbiqi və təbliği ilə əlaqədar
müəyyən işlər görülüb həyata keçirilir. Bu sahədə konkret plan hazırlanıb və bu iş bundan sonra da davam
etdiriləcəkdir.
Beynəlxalq qurumlarla, səfirliklərlə, xarici ölkələrdən gələn ekspertlərlə çox ciddi iş aparılmış, həm daxili
proseslər, həm də hakimiyyətin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun demokratiya istiqamətində atdığı addımlar
onlara geniş izah edilmişdir.
Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər haqqında» qanuna rəy verilmişdir. Lakin onu da qeyd
etmək istəyirik ki, həmin rəy bizim tərəfimizdən qeyri-professional rəy kimi qəbul olunmuşdur. Biz ATƏT-in
nümayəndələri ilə buradakı görüşümüzdə öz fikrimizi onlara bildirmişdik. Həmin rəyə münasibət respublika
Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ATƏT-in sədrinə və Avropa Birliyinə çatdırılmışdır.
Demək lazımdır ki, Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəyini həmin büronun direktoru
Jerar Ştudman yox, onun müavini imzalamışdır. Jerar Ştudman rəyimizi alandan sonra bizə bildirdi ki, bu
sənədə o yox, onun müavini imza atmışdır.
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər haqqında» qanunun tətbiqinə dair Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının tövsiyələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir sıra təlimatlarında nəzərə alınmışdır. Bu iş
haqqında müvafiq arayış əlaqədar şəxslərə təqdim edilmək üçün Nazirlər Komitəsinin 4 oktyabr tarixli iclası
ərəfəsində Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası nəzdindəki missiyasına göndərilmişdir.
Qarşıdakı parlament seçkilərində ATƏT-in müşahidəçilər missiyasının rəhbəri Nikolay Vulçanov artıq bir
neçə gündür ki, Azərbaycandadır. Onunla bir neçə görüş keçirilmiş və müvafiq izahat işləri aparılmışdır.
Onu da demək istəyirəm ki, oktyabrın 6-da ATƏT-in 18 müşahidəçisi Azərbaycana gələcəkdir. 5 noyabr
seçkiləri ərəfəsində isə 150 müşahidəçi ölkəmizdə olacaqdır.
Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəsi ilə görüşlər keçirilmişdir. Bu görüşlər nəticəsində
aydın olmuşdur ki, seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak etmək üçün onlara müvafiq dəvətnamələr göndərilməyibdir.
Bu institut Azərbaycana 40–50 müşahidəçi göndərməyi nəzərdə tutubdur. Bu məsələ ilə əlaqədar ona həm bizim
tərəfimizdən, həm də Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən lazımi izahat verilmişdir.
Cənab Prezident, ümumiyyətlə, bu müddət ərzində Avropa Şurası ilə çox geniş işlər aparılıbdır. Azərbaycan
Respublikasının Avropa Şurası üzvlüyünə qəbulu ilə əlaqədar Sizin tapşırığınızla tədbirlər planı hazırlanıb və
onun üzərində iş gedir.
Azərbaycanın üzvlük məsələsi ilə əlaqədar üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi sahəsində işlər
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəyi əsasında ümumiləşdirilmiş və Avropa Şurasının Nazirlər
Komitəsinə və Parlament Assambleyasına təqdim edilmişdir.
«Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında» Azərbaycan
Respublikası prezidentinin 2000-ci il 8 iyun tarixli fərmanının icrası ilə əlaqədar korrupsiyaya qarşı mübarizə
haqqında qanunun və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramının hazırlanması üçün Nazirlər
Kabineti və Prezidentin İcra Aparatı tərəfindən işçi qrupu yaradılmışdır. Avropa Şurası ilə Azərbaycan
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Respublikası arasında hüquq məsələləri və yerli demokratiya üzrə 2001-ci il üçün nəzərdə tutulmuş proqram
layihəsi hazırlanmışdır.
«Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər haqqında» qanunla əlaqədar Avropa Şurası Venesiya
Komissiyasının tövsiyələrinin yerinə yetirilməsi barədə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə məlumat
göndərilmişdir. Bir neçə qanun – «Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında», «Cinayət cəzalarının icrası
məsələləri haqqında» qanun layihələri Avropa Şurasına ekspertizaya göndərilmişdir.
Avropa Şurası Hüquq Departamentinin müdiri Gi De Velin Azərbaycana səfəri təşkil olunmuşdur. O,
ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatlarını yüksək qiymətləndirmiş və müvafiq məruzə
hazırlamışdır. Onu da deyim ki, cənab Gi De Vel mənim adıma bir məktub göndərib və Azərbaycanda gedən
islahatlara çox yüksək qiymət veribdir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 5 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlmiş,
seçkiqabağı vəziyyətlə tanış olmuş və çox müsbət təəssüratla geri qayıtmışdır. Həmin nümayəndə heyəti bu
barədə məruzə hazırlayacaqdır.
2000-ci il sentyabrın 29-da Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi məsələsinə Demokratik sabitlik
qrupunda baxılmışdır. Məlum olduğu kimi, heç bir qərar qəbul edilməmişdir. Qrupun növbəti iclası oktyabrın
20-də keçiriləcəkdir.
Oktyabrın 4–5-də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin iclası keçirilməlidir. Prezidentin İcra Aparatı və Milli
Məclis bununla bağlı aidiyyatı işlər görürlər. Avropa Şurası Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının Azərbaycana
dair hesabatı üzrə araşdırmalar aparılmış, müvafiq arayış hazırlanmış və bu beynəlxalq təşkilatın rəhbərlərinə
cavab məktubları göndərilmişdir. Onu da bildirim ki, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının hesabatında
Ermənistan ilə müqayisədə Azərbaycan barədə müsbət işlərə daha çox yer verilmişdir.
Bayaq dediyim kimi, Cənab Vulçanovla Azərbaycan Milli Məclisinə seçkilərə dair bir neçə görüşlər keçirilib
və onu maraqlandıran məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıbdır.
Cənab Prezident, Sizin tapşırığınız əsasında məhkəmə-hüquq islahatı ilə bağlı görülən işlər ümumiləşdirilmiş
və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə bu barədə geniş arayış göndərilmişdir. Bu müddətdə yeni təyin
edilmiş hakimlər fəaliyyətə başlamış, Ali Məhkəmə, Apelyasiya Məhkəməsi yeni binalara köçürülmüşdür.
Cənab Prezident, əfv, məhbuslarla bağlı məsələlər öyrənilmiş, bütün materiallar toplanmış və
ümumiləşdirilmişdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deputatları Erik Yurgens və Corc Klerfaytın
təqdim etdikləri məhbusların siyahıları üzrə məsələyə bu gün Əfv Komissiyasının iclasında baxılacaqdır.
Ağır cinayət işləri üzrə məhkəmə artıq öz işinə başlayıbdır. Bir neçə rayonun prokurorlarının təyinatı
məsələsi həll olunmuşdur.
Cənab Prezident, cəza yerlərində problem yaradan məsələlər Sizin tapşırığınızla araşdırılır. Ədliyyə naziri
Fikrət Məmmədov və Prezidentin İcra Aparatının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad
Ələsgərov bir neçə koloniyada vəziyyətlə tanış olmuş və bu məsələ ilə bağlı operativ qərarlar qəbul edilibdir.
Cənab Prezident, sadəcə, informasiya üçün bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Seçki ilə bağlı imza
vərəqələrinin götürülməsi vaxtı sentyabrın 29-da başa çatıbdır. İndiyə qədər 1008 nəfər imza vərəqi götürübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birmandatlı seçki dairələri üzrə?
R a m i z M e h d i y e v: Bəli, birmandatlı seçki dairələri üzrə 1008 nəfər imza vərəqi götürübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni 100 yerə 1008 nəfər?
R a m i z M e h d i y e v: Bəli, 100 yerə 1008 nəfər. Təxminən bir yerə 11 nəfər düşür. Elə dairələr vardır ki,
bir yerə 18–19–20 nəfər imza vərəqi götürübdür və seçkilərdə iştirak etmək istəyir. Bu imza vərəqlərini götürənlər
dairələrə müraciət edib, qeydiyyatdan keçirlər. Mən Sizə məruzə edə bilərəm ki, bu gün birmandatlı seçki dairəsi
üzrə 165 nəfər qeydiyyata alınıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İmzaları toplayıblar?
R a m i z M e h d i y e v: Bəli, imzaları toplayıblar, gətirib seçki dairələrinə təqdim ediblər və qeydiyyatdan
keçiblər.
Onu da bildirim ki, 165 nəfərdən 38 faizi bitərəfdir, 62 faizi partiya üzvləridir. Bunların təxminən 7 faizi
qadınlardır. 11 faizi hüquqşünas, 15 faizi iqtisadçı, 1 faizi politoloqlardır, 3 faizi orta təhsillidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, bunlar qeydiyyata alınanlardır?
R a m i z M e h d i y e v: Bəli, onlar qeydiyyata alınanlardır. Siyasi partiyalar tərəfindən irəli sürülənlərin
təxminən 23 faizi qeydiyyata alınıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Baş nazir Artur Rasizadə, bu ilin ötən 9 ayı tamam oldu, iqtisadi göstəricilər nə yerdədir?
Buyurun.
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Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
Artur Rasizadənin çıxışı
Möhtərəm cənab Prezident!
İlk növbədə, icazə verin, Amerika Birləşmiş Ştatlarına tarixi işgüzar səfərinizi uğurla başa çatdıraraq vətənə
dönməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edim.
ABŞ-da keçirdiyiniz bütün görüşləri, apardığınız danışıqları, xüsusilə BMT-nin minilliyin sammitindəki
dərin məzmunlu çıxışınızı böyük maraqla və diqqətlə izləyirdik. Sizin oradakı hər bir uğurunuz bizi burada
ruhlandırır və məsuliyyətimizi qat-qat artırırdı.
Siz müşavirəni açanda olimpiya oyunları ilə əlaqədar hamımızı təbrik etdiniz. Cənab Prezident, icazə verin, biz
hamımız Sizi təbrik edək. Çünki Sizin nəinki idmana, bütün sahələrə bu qədər qayğınız olmasaydı, bəlkə də
medallar da əldə olunmazdı. Ona görə də, cənab Prezident, olimpiya oyunlarındakı uğurlarımızla əlaqədar Sizi
təbrik edirik.
Cənab Prezident, biz Sizinlə daim əlaqə saxlayırdıq və Sizin tapşırıqlarınızın hamısını həyata keçirməklə
məşğul idik. Sizin tapşırıqlarınızı deyirəm ki, burada iştirak edənlər də eşitsinlər.
Cari ilin 9 ayının yekunları göstərir ki, keçən illərdə olduğu kimi, ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafı
davam edir. 9 ay ərzində ümumi daxili məhsulun artımı 9,3–9,5 faiz olacaqdır. Bu göstəriciyə görə biz MDB-yə
daxil olan ölkələr sırasında birinci yerdəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birinci yerdəyik?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. Səkkiz ayın nəticələrinə görə birinci yerdəyik. Amma 9 ayın ilkin nəticələri də
göstərir ki, biz buna nail olacağıq.
Cənab Prezident, sənaye məhsulu 5,2 faiz artmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 5,2 faiz?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. Özü də xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, neçə ildir maşınqayırma, yüngül,
yeyinti, metallurgiya sənayeləri geridə idi. 9 ayın təxmini nəticələri göstərir ki, neft maşınqayırması
müəssisələrində 70 faiz artım vardır. Neft və kimya sənayesində artım təxminən 20–21 faiz, metallurgiya
sənayesində 3 dəfədən çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Boru prokat zavodu...
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. O cümlədən həmin zavod da. Yeyinti, yüngül sənaye sahələrində və bütün
başqa sənayelərdə artım nəzərə çarpır.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, bəzi müxalifət qüvvələri deyirlər ki, dövlət, İcra Aparatı ancaq neft və neft
sənayesi ilə məşğuldurlar. Bu, qətiyyən düzgün deyildir. Ramiz müəllim burada dedi. Beynəlxalq Valyuta
Fondunun nümayəndələri Bakıda olmuşdular. Onlar sonra məruzə hazırlayırlar. Orada xüsusi qeyd edirlər ki,
başqa sahələrdə də artım vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən tamamilə düz deyirsən. Həmin fikri söyləyən adamlara bildirmək istəyirəm ki,
mən – prezident, habelə Baş nazir, nazirlər hamısından az neft sənayesi ilə məşğul oluruq. Çünki müqavilələr
imzalanıbdır, böyük şirkətlərlə işlər gedir, investisiya gəlir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti işini yaxşı təşkil
edibdir, gəlirlər əldə olunur, vergilər verilir. Ona görə də biz neftlə bir elə məşğul olmuruq. Nə olub ki, biz
ancaq neftlə məşğul olaq? Neftlə məşğul olmaq üçün bir ay müddətində mənə cəmi 4–5 saat lazımdır. Əgər
xaricdən gələn neft şirkətlərini mən qəbul edirəmsə, söhbət edirəmsə, bunu da onun üstünə gəlsək, olsun 10
saat.
Bilirsiniz, buna xainlik deyim, nə deyim. Çünki neft sənayesindəki inkişafı – bu, göz qabağındadır – inkar
edə bilmirlər. Amma o birisi sahələrdə də inkişaf var. Bu o qədər görünmür, ona görə bundan yapışıblar. Belə
çıxır ki, həm iqtisadiyyatdan, həm sənayedən, həm də kənd təsərrüfatından bir kilometr uzaqda olan adamlar
Azərbaycanın iqtisadiyyatının hansı sahəsinin inkişaf etdirilməsini, ya inkişaf etdirilməməsini bizdən yaxşı
bilirlər. İqtisadiyyat sahəsində onların hamısının birlikdə bir faiz təcrübəsi yoxdur. Amma bizim Baş nazir,
müavinləri, nazirlər, neft şirkətinin rəhbərləri...
Məsələn, maşınqayırma sənayesini deyirsən. Bizdə əsas maşınqayırma neft maşınqayırmasıdır.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həqiqətən, neft maşınqayırması son iki ilə qədər tamamilə durğunluq vəziyyətində
idi. Səbəb də məlum idi. Çünki keçmişdə Azərbaycanın maşınqayırma, neft maşınqayırma sənayesi SSRİ-nin
tələbatının 70 faizini verirdi. Hələ xaricə də satırdı. Sonra isə Rusiyada, əsas neft çıxan yerlərdə hərbi sənaye
müəssisələrində aparılan konversiya nəticəsində zavodları özlərinə bu gün lazım olan məhsulların istehsalına
keçirdilər. Ona görə də biz bazarlarımızı itirdik. İtirdik ona görə yox ki, adamlar pis işlədilər. Bu, təbii bir
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proses idi. İndi əgər maşınqayırma sənayesi 70 faiz artıbsa, bu o demək deyil ki, nəyisə, hansısa cihazı
qayırmısan, anbara qoymusan. Satılır. Amma yenə də deyirəm, həmin adamların heç biri maşınqayırma
zavodunun yanından da keçməyiblər. Düzdür, vaxtilə onların işlərini pozmaqla məşğul olublar, amma qayğı
nöqteyi-nəzərdən yanından da keçməyiblər. Buyur, davam et.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, kənd təsərrüfatı sahəsində də böyük nailiyyətlər əldə olunubdur.
Taxıl yığımı rekord səviyyəyə yüksəlib – 1,5 milyon ton taxıl yığılıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz heç vaxt bu qədər taxıl yığmamışıq. SSRİ vaxtında, kənd təsərrüfatının ən
yüksək iqtisadi göstəriciləri olduğu vaxtda da biz bu qədər taxıl yığmamışıq.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. Başqa növləri də götürək. Məsələn, təxminən 300 min ton kartof yığılmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 300 min ton?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. Keçən illə müqayisədə 109 min ton, yaxud 58 faiz artıq yığılmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən indi xatırlayıram. Yəqin sənin də xatirində olmalıdır ki, 70-ci illərdə biz heç 100
min ton yığa bilmirdik.
A r t u r R a s i z a d ə: Çoxu kənardan gəlirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, kənardan gəlirdi. Onda haradan gəlirdi? Ukraynadan, Belarusiyadan.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, Polşadan.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, Polşadan bizə vermirdilər.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, sovet vaxtı bir az gəlirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oradan gəlirdi, bəzən çox keyfiyyətsiz gəlirdi. SSRİ dağılandan sonra bəzi adamlar
bundan da fırıldaqçılıq üçün istifadə edirdilər. Nefti satıblar, guya Polşadan kartof gətiriblər. Nefti satıb pullarını
ciblərinə qoyublar, amma kartofu da gətirməyiblər.
İndi isə 300 min ton kartof yığılıbdır. Bu, böyük bir şeydir və Azərbaycanı tam təmin edir.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, cənab Prezident. Bütövlükdə kənd təsərrüfatının artımı təxminən 9 faizə
bərabərdir. Orta əmək haqqı 15,2 faiz qalxıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 9 ay müddətində 15,2 faiz?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. Hər ay, hər rüb artıb, keçən illə müqayisədə doqquz ay ərzində 15,2 faiz artım
müşahidə edirik.
Cənab Prezident, ümumiyyətlə, 14–15 əsas göstərici ki, var, onların hamısında nailiyyətlər və artım vardır.
Sağlıq olsun, biz 15 gündən sonra MDB-yə daxil olan ölkələrin göstəricilərinə baxacağıq. Müqayisələr barədə
Sizə daha ətraflı məlumat verərik.
Cənab Prezident, 9 ay ərzində büdcəyə daxilolmalar 100 faiz təmin olunubdur. 40 faiz artım vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Keçən ilə nisbətən 40 faiz?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, ötən ilə nisbətən. İstəyirəm bunu da deyim ki, burada olanlar eşitsinlər.
Bizi tənqid edirlər ki, bəli, neftin qiyməti qalxır, ona görə bu daxilolmalar yerinə yetirilir. Əlbəttə, sözsüz ki, neftin
və neft məhsullarının qiyməti qalxanda bu bizə kömək edir. Neftin qiyməti 8–9 dollar olanda da dövlət, hökumət öz
öhdəliklərini həyata keçirirdi, bəs onda harada idiniz? Bunu demirlər.
İndi həm neft sahəsində, həm də qeyri-dövlət sektorunda yığımlar 50 faiz artıbdır.
Büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda əmək haqlarının, habelə pensiyaların ödənilməsi sentyabr ayı üzrə
yüz faiz yerinə yetirilmişdir. Başqa ölkələrdən gələnlər var. Onlar bizə söyləyirlər. Cənab Prezident, Avropa
ölkələrində də bu sahədə beş-altı aylarla gecikdirilmə vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Beş-altı aylarla, özü də nəinki adi vətəndaşların, hətta hərbi qulluqda olan adamların,
polisdə işləyənlərin. İndi Usubovun kefi sazdır, çünki əmək haqqını vaxtında verir.
Mən bilirəm, o respublikaların adlarını çəkmək istəmirəm. Beş-altı ay polis məvacib almır. Mənə dedilər ki,
bizə yaxın bir ölkədə yol polisi rüşvəti çörəklə alır. Məsələn, bir buxanka çörək ver və keç get.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, 9 ayın yekunları bizi əmin edir ki, ilin nəticələri də, sözsüz, yaxşı
olacaqdır.
Siz iyun ayında payız–qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar böyük bir fərman imzaladınız. Bu barədə də Sizə
məlumat vermək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bəli, bu çox vacibdir. Bu barədə nə iş görülübdür?
A r t u r R a s i z a d ə: Ciddi işlər aparılır. Biz sabah bu məsələyə Nazirlər Kabinetində ətraflı baxacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Mən dedim, siz orada yığışın, bu məsələyə çox geniş baxın.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, Sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Amma onu demək istəyirəm ki, bu,
görünməmiş bir hadisədir. Əgər təkcə Bakı şəhərində 500 ev istiliklə təmin olunacaqsa, bütün istilik verən rayon
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qazanxanaları təmir olunacaqsa, enerji sistemində bərpa işləri tamamlanacaqsa, bu bizə əsas verir ki, payız–qış
mövsümünü lazım olan səviyyədə keçirək. Təəssüflər olsun ki, hələlik ödəniş faizi aşağıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəlki kimi?
A r t u r R a s i z a d ə: Yox, bir az artım var, amma yenə də qənaətbəxş deyildir. Bu sahədə işləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: İşləmək lazımdır. Ancaq mən MDB ölkələrini demirəm, eşitdiyimə görə, başqa
ölkələrdə də ödənişlər zəifdir, problemlər vardır.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, Ramiz müəllim gələn ilin büdcəsi ilə əlaqədar dedi. Bu, Nazirlər
Kabinetində geniş müzakirə olunub və Sizə təqdim edilibdir. Xahiş edəcəyik, Siz rəyinizi verəndən sonra Milli
Məclis oktyabr ayında baxsın və imkan daxilində onu təsdiqləsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona iki-üç günə baxacağıq, Milli Məclisə göndərəcəyik. Murtuz müəllim deyir ki,
Milli Məclisdə işimiz yoxdur, biz onlara iş verəcəyik.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, qalan məsələlər ilə də məşğuluq və Sizə daim məlumat
veriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin sədri
Murtuz Ələsgərovun çıxışı
Hörmətli cənab Prezident!
Mən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirdiyiniz çox səmərəli görüşlər, eləcə də ABŞ-da müalicə olunub
vətənə qayıtmağınız münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Biz Milli Məclisdə də təbrik etdik. Deputatların hamısı çıxış etdi
və bunu alqışladılar.
Cənab Prezident, mən Milli Məclislə bağlı bir neçə məsələ haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ayın 30-da
Milli Məclisin növbəti, yəni 2000-ci ilin payız sessiyası öz işinə başlamışdır. Gündəlikdə iki məsələ dururdu.
Birincisi, bundan sonra Məclisin iş qaydasının təşkili, ikincisi də İqtisad və Ali Məhkəmə üzvlərinin vəsiqə
nümunələrinin təsdiqi. Onu da deyim ki, gündəliyə cari məsələləri, qanun layihələrinin müzakirələrini daxil
etmədik. Çünki nəzərə alırıq ki, Milli Məclisin indiki deputatlarının böyük əksəriyyəti seçkilərə qatılıb,
seçkilərdə proporsional və majoritar qaydada iştirak edirlər. Nəzərə aldıq ki, Milli Məclis zəruri hallarda yığılacaqdır, toplanacaqdır və lazım olan məsələləri müzakirə edəcəkdir. Birinci növbədə büdcə məsələsi. Qanuna
görə bu, oktyabrın 15-də Milli Məclisə təqdim olunmalıdır və biz yeni seçkilərə qədər büdcəni müzakirə edib
təsdiq etməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaxtından qabaq təqdim olunacaqdır.
M u r t u z Ə l ə s g ə r o v: Bəli. Biz də vaxtından əvvəl müzakirə edib təsdiq edəcəyik.
Cənab Prezident, məhz ona görə də başqa məsələlər də olsa, Sizin verdiyiniz, qanunvericilik qaydasında
göndərəcəyiniz sənədləri də biz müzakirə edib bu sessiyada, noyabrın 5-dək təsdiq edə bilərik.
Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndə heyəti Avropa Şurasının sessiyasında iştirak etmişdir. Deputatlarımız
həm sessiyada, həm komitələrin iclaslarında, həm də ümumi iclaslarda çıxış etmişlər. Yenə də Azərbaycanın
Avropa Şurasına qəbulu ilə bağlı məsələlər haqqında fikir mübadiləsi olmuşdur.
Bir məsələni də demək istəyirəm. Bu yaxınlarda Avropa Şurasının böyük nümayəndə heyəti Ermənistan
parlament üzvləri ilə Azərbaycana gəlməli idi. Biz razılıq verdik və hazırlıq işləri də gördük. Hətta Əli Həsənovdan
xahiş etdik, qaçqınlarla görüşə getmək üçün vertolyot da ayrıldı. Nümayəndə heyəti buradan Ermənistana getməli idi.
«Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konsernindən xahiş etdik, təyyarə ayrıldı. Ancaq Avropa Şurasında bu məsələyə
çox laqeyd yanaşdılar. Xüsusilə Ermənistan nümayəndə heyəti gəlmək istəmədi.
Onlar istəyirdilər təqsiri bizim üzərimizə qoysunlar ki, Azərbaycan görüşü təşkil etməyibdir. Biz dəfələrlə
məlumat verdik ki, belə görüşə hazırıq və buyurub gələ bilərlər. Avropa Şurasının 20 nəfərlik nümayəndə heyəti
gəlməli idi. Komitədə müzakirələr zamanı deyiblər ki, guya Siyasi Komitənin sədri gedə bilmir. Ermənilər də
deyib ki, əgər Siyasi Komitənin sədri Terri Devis gedə bilmirsə, biz də getmək istəmirik. Ona görə də qərara
alıblar ki, bu məsələni seçkilərdən sonraya, noyabrın axırı – dekabrın əvvəlinə saxlasınlar. Yəni Bakıda və
Yerevanda birgə seminarların keçirilməsi işçi qrupu tərəfindən qərara alınıbdır.
Cənab Prezident, bu müddətdə Milli Məclisdə çoxlu nümayəndə heyətləri olmuşdur. Mən ATƏT-in, Avropa
Şurasının nümayəndə heyətləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ekspertləri, Norveçin «Statoyl» şirkətinin
rəhbərliyi ilə görüşlər keçirmişəm. Bu görüşlər zamanı yenə də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə, Avropa
Şurasında fəal iştirakı və ölkəmizin AŞ-ya üzvlüyünün Nazirlər Komitəsində təsdiqi ilə əlaqədar məsələ
qaldırmışıq.
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Milli Məclisə seçkilərlə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatlara dəvət məktubları göndərmişik. İndiyə qədər
Avropa Şurasından 22 nəfərin gəlməsini bizə tövsiyə edirlər. Bəlkə də bu adamların sayı artıq olacaqdır. Biz
ATƏT-ə, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına məktublar göndərmişik. Artıq MDB-dən razılıq almışıq
ki, onların da nümayəndələri gələcəkdir. Beləliklə, Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərdə beynəlxalq təşkilatların
müşahidəçiləri fəal iştirak edəcəklər.
Bu il oktyabr ayının 13-də Tbilisidə Avropa Şurasının «Şuman» fondu belə bir görüş keçirəcəkdir. Deyirlər
ki, bu tədbiri «Şuman» fondu Gürcüstanın təşəbbüsü ilə təşkil edib və bizi də dəvət ediblər. Həm Ermənistan,
həm də Azərbaycan orada iştirak edəcəkdir. Üç gün keçiriləcək iclaslara bir gün Gürcüstan, bir gün Azərbaycan,
bir gün də Ermənistan spikerləri sədrlik edəcəklər. Bizə bir məruzə ayrılmışdır. Əli Rzayevin iqtisadi mövzuda
məruzəsinin mətnini artıq göndərmişik. Orada bəyəniblər. Ayın 13-də nümayəndə heyətimiz Tbilisidə görüşdə
olacaqdır.
Nəhayət, demək istəyirəm ki, oktyabrın 20-də Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində Azərbaycanın bu
təşkilata qəbul olunması haqqında məsələnin müzakirəsi gözlənilir. Oradan gələn nümayəndə heyəti mənə
bildirdi ki, bir sıra adamlarla, nümayəndə heyətləri ilə, Avropa Şurasının rəhbərliyi ilə görüşlər keçirilibdir.
Onlar məsləhət görürlər ki, biz ayın 20-nə qədər bir sıra tədbirləri həyata keçirək. Xüsusilə də «siyasi
məhbuslar» məsələsi ilə bağlı. Bu məsələ ilə bağlı onlara ciddi cavab verilibdir.
Cənab Prezident, diqqətinizə çatdırım ki, «Yeni Müsavat» qəzeti ilə əlaqədar Rassel Conson mənə məktub
göndərmişdi. Biz Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz müəllimlə məsləhətləşdik, birlikdə o məktuba cavab
hazırlayıb göndərdik.
Cənab Prezident, sentyabrın 27-də Milli Məclisin komissiya sədrləri və şöbə müdirləri ilə birlikdə müşavirə
keçirib iş planımızı müzakirə etdik. Müəyyən etdik ki, bundan sonra komissiyalar hansı qanun layihələri
üzərində işləyəcəklər. Şöbələr, komissiyalar artıq bir sıra qanun layihələri təqdim ediblər. Çox güman ki, o
layihələr Milli Məclisin ikinci çağırış sessiyasında müzakirəyə veriləcəkdir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Başçısı
Rəfael Allahverdiyevin çıxışı
Cənab Prezident! Mən bunu deməsəm, Bakı sakinlərinin üzünə baxa bilməzdim. Bu imkandan istifadə edib bütün
Azərbaycan xalqına gözaydınlığı vermək istəyirəm ki, Siz sağ-salamat qayıdıb gəlmisiniz. Siz burada olmayan
müddət çox şayiələr gəzirdi. Sentyabrın 27-si Azərbaycan xalqı üçün xüsusi bayram oldu. Radio və televiziya ilə
Sizin səsinizi eşitdilər. Allah Sizinlədir.
İcazə versəydiniz, şəhərimizdə görülən işlər haqqında qısa məlumat verərdim.
Artur Rasizadə burada dedi. Siz burada olmadığınız müddətdə camaatda narazılıq olmasın deyə, şəhərin
bütün təsərrüfatları gecə-gündüz işdə olublar. Külək də oldu, yağış da yağdı, bir dəqiqə də olsun şəhərdə iş
ahəngi dayanmadı.
Bu müddətdə rayon icra hakimiyyətləri və biz seçki qanunu ilə icra hakimiyyətlərinə verilən səlahiyyətlərdən istifadə
edərək, seçkilərə hazırlıq görmüşük. Biz seçki məntəqələrini hazırlamışıq.
Həyatdan getmiş insanlar var. Onların xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq məhəllələrdə bağçalar salır, bulaqlar
tikirik. Xatirə bulaqlarının 50-dən çoxu hazırdır. Biz açılış etmək istəmişik. Amma heç kəs yığılmayıbdır. Sizin
Bakıya qayıdışınızı gözləyirlər ki, həmin bulaqlar, xatirə bağçaları açılsın.
Bundan əlavə, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini kimi deyə bilərəm ki, biz – partiyanın idarə heyəti
və seçki qərargahı təbliğat kampaniyasına başlamışıq. Respublikanın və şəhərin bütün ərazisində təbliğat
plakatlarımız asılıbdır. İndi də partiyanın qərargahında namizədliyini irəli sürmüş şəxslərin proqramları ilə
məşğuluq. Onları bu yaxınlarda xalqa, seçicilərə çatdıracağıq.
Cənab Prezident, Sizə onu da demək istəyirəm ki, yayılan məlumatların şayiə olduğunu bildikdən sonra
camaat küçələrə çıxdılar. Hətta Sizi qarşılamaq üçün hava limanına da getmək istədilər. Bakı kəndlərində və
respublikada bütün insanlar məscidlərdə qurbanlar kəsiblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Ramiz Mehdiyevə göstəriş verdim ki, qayıtmağım münasibətilə heç kəs narahat
olmasın. Protokol üzrə, adətən, kim hava limanında olur, onlar olsun.
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, biz elə də etdik.
R ə f a e l A l l a h v e r d i y e v: Mən camaatın dediyi sözləri deyirəm: Sizi istəyənlər, Azərbaycan
xalqının əksəriyyəti Sizin səsinizi eşidəndə sevindi. Amma istəməyənlər kor oldular, yandılar. Sizi inandırıram
ki, onlar bundan sonra yanıb kül olacaqlar.
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Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayıram. Məndən bunu bütün Bakı sakinləri xahiş ediblər. Ona görə Sizdən
xahiş etdim ki, mənə söz verəsiniz. Sağ olun.
YEKUN NİTQİ
Burada dinlənilən məruzələr, verilən məlumatlar bir daha onu təsdiq edir ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi
sabitlik böyük kök salıb, bərqərar olubdur. Və prezident ölkədə oldu-olmadı, insanlar artıq o keçmiş
zamanlardakı kimi deyil ki, kimsə bu fürsətdən öz məqsədi üçün istifadə etməyə cəhd göstərsin. Mən bununla
demək istəmirəm ki, belələri yoxdur. Təəssüf ki, hələ belələri də var. Ancaq onlar nə qədər çalışsalar, xalqın tam
əksəriyyətinin fikrinin əleyhinə gedə bilməyəcəklər.
Mən bunu gələndə, hava limanında da dedim. Bir də təkrar edirəm. Bu məsəl ruslarda da varmış, bunu mənə
Londonda müxbirlər dedilər. Bizdə, Azərbaycanda da belə bir söz var ki, əgər kimin haqqında deyilir ki, ölüb,
sonra görünür ki, ölməyib, onun ömrü uzanacaq, çox yaşayacaqdır.
Mən şayiədən heç narahat deyildim, eşidən kimi, gecə ikən Ramiz Mehdiyevə telefon etdim. Dedim, narahat
olmayın, mən sağ-salamatam. Ancaq elə edin ki, camaat narahat olmasın. Camaatın narahatçılığı xalqın tam
əksəriyyətinin Azərbaycan iqtidarına olan inamını, Azərbaycan iqtidarına olan sədaqətini bir daha göstərdi. Belə
bir atalar sözü vardır: «Şər deməsən, xeyir gəlməz». Bəlkə də bu lazım imiş ki, hər şey daha aydın olsun.
Yenə də deyirəm, verilən məlumatlar onu göstərir ki, burada iş öz ahəngi ilə gedib, çox iş görülüb və yaxşı
nəticələr əldə olunubdur. İctimai-siyasi sahədə aparılan böyük işlər haqqında Ramiz Mehdiyev ətraflı məlumat
verdi. İqtisadiyyatımız haqqında Artur Rasizadə və Milli Məclisin işi haqqında Murtuz müəllim məlumat
verdilər.
Mən çox sevinirəm ki, biz bu ilin doqquz ayında bu səviyyəyə çatmışıq. Təbiidir, hesab etmirəm ki, bu bizim
üçün istənilən səviyyədir. Heç vaxt hesab etmirəm. Ancaq əldə olunan nailiyyətlərə görə məmnunam, təşəkkur
edirəm. Eyni zamanda heç kəs bu nailiyyətlərlə arxayınlaşmamalıdır. Hələ qarşımızda payız var, qış var. Yay
vaxtı insanların çoxu kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Şəhər yerlərində kimsə istirahət edir, kimsə, hər halda,
daha rahat yaşayır. Ancaq qarşımızda olan aylar daha da gərgin aylardır. O mənada ki, gərgin iş tələb edən
aylardır.
Mən bütün bu görülən işlərlə əlaqədar Prezidentin İcra Aparatına və onun başçısı Ramiz Mehdiyevə
təşəkkür edirəm. Nazirlər Kabinetinə və Baş nazir Artur Rasizadəyə təşəkkür edirəm. Milli Məclisin işlərini
yaxşı apardığına görə biz həmişə Murtuz müəllimə təşəkkür edirik. Ümidvaram ki, bundan sonra da belə
olacaqdır. Təşəkkür edirəm. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Görülən işlər bir adamın işi deyildir. Yəni ölçsən,
heç burada oturanların da işi deyildir. Bu, xalqın işidir, insanların işidir, fədakar adamların işidir.
Əgər indi bizim zavodlarda fəhlələr yeni iş yerləri alıblarsa, işləyir, məhsul istehsal edir və pul qazanırlarsa,
təbiidir ki, bu, son 9–10 ildə birinci dəfə olan şeydir. Bütün başqa sahələrdə də belədir. Mən bundan
məmnunam. Ancaq yenə də, yenə də deyirəm – heç kəs arxayın olmamalıdır. Mənim bu müsbət fikirlərim və
verdiyim müsbət qiymət heç kəsin başını gicəlləndirməməlidir. Hər kəs bu nailiyyətlərdən ruhlanaraq, bundan
sonra daha da yaxşı işləməlidir.
Mən iyun ayında qışa hazırlıqla əlaqədar fərman verdim. Xatirinizdədir ki, fevralda ciddi müşavirə keçirdik
və bəzilərini cəzalandırdıq. Ancaq sonra Baş nazir, digərləri gəldilər, mənə müraciət etdilər ki, dediyiniz haqdır,
amma bizim üçün vəsait lazımdır, başqa şeylər lazımdır. Elektrik stansiyalarını, elektrik xətlərini təmir etmək
lazımdır. Çünki bunlar uzun illər təmir olunmayıbdır. Elə o vaxt, SSRİ-nin vaxtında nə yaradılıbsa, ondan sonra
əlavə heç bir şey olmayıbdır.
Fərmanı hazırladılar, mənə gətirdilər ki, siz 18 milyon dollar əlavə pul verməlisiniz. Dedim, bir dollar da
verməyəcəyəm. Amma mən bu pulların harada olduğunu bilirəm. Yerini göstərdim, dedim: oradadır, oradadır,
oradadır. Gedin, götürün. Sonra Artur Rasizadə mənə dedi ki, tamamilə düz demisiniz. İndi mən inanıram ki, siz
verdiyiniz öhdəliyi yerinə yetirəcəksiniz və payız–qış mövsümündə biz insanları çətin vəziyyətdə
qoymayacağıq.
Bayıldakı sürüşmə ilə əlaqədar. Oraya da pul tapdınız?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, cənab Prezident, vəsait tapdıq. Bunu Sizinlə müzakirə etdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tapdınız. O vaxt da gəlmişdilər ki, siz ondan ötəri 8 milyon dollar ayırın. Dedim,
yox, tapın. Tapdılar. Yəni indi bizim iqtisadiyyatımız yaxşı inkişaf etdiyinə görə, onun müxtəlif sahələrində
vəsaitlərimiz vardır. Nazirlər Kabinetinin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, hər yerə nəzarət etsin və hər yerdə olan
ehtiyatlardan istifadə etsin. Belə olmayanda müəssisə rəhbərləri, nazirlər, başqa vəzifəli şəxslər onları götürüb
lazım olmayan yerlərə xərcləyirlər. İndi bazar iqtisadiyyatıdır, müəssisələrə sərbəstlik verilibdir, nazirlərə çox
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böyük hüquqlar verilibdir. Bunlar hamısı lazımlı şeydir. Amma eyni zamanda o da lazımdır ki, gərək hər bir kəs
ölkə haqqında, xalqımız haqqında, millətimiz haqqında düşünsün. Güman edirəm ki, mənim maliyyə barəsində
verdiyim göstərişlərdən bundan sonra hamı nəticə çıxaracaqdır. Əminəm ki, işlər bundan sonra da yaxşı
gedəcəkdir.
Seçkilərlə əlaqədar Ramiz Mehdiyevin verdiyi məlumat çox böyük aydınlıq yaradır. Əgər yüz yerə mindən
artıq ərizə verilibdirsə, bu, birinci növbədə, vətəndaşların siyasi fəallığını göstərir, eyni zamanda Azərbaycanda
demokratiyanın mövcudluğunu və demokratiyanın inkişafını göstərir.
Mən bunu Amerikada da demişəm. Gələndə burada, hava limanında da dedim. Azərbaycanda demokratiya var
və bundan sonra daha yaxşı olacaqdır. Ancaq o kəslər ki, hər şeyi qoyublar kənara, öz məqsədlərinə nail olmaq
üçün bütün dünyaya car çəkirlər ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur, onlar müstəqil Azərbaycan dövlətinə,
Azərbaycan xalqına böyük zərbələr vururlar. Amma qoy heç də düşünməsinlər ki, bu zərbələr bizi sarsıda bilər. Biz
öz işimizi bilirik, demokratiya yolu ilə gedirik, dövlət quruculuğu prosesi normal gedir və bundan sonra da
gedəcəkdir.
Beləliklə, bugünkü söhbətimizi qurtaraq. Hesab edirəm ki, bu mənim üçün də, sizin üçün də çox əhəmiyyətli
oldu. Sizin hamınıza cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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MÜASİR DÖVRÜN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ MSTİSLAV ROSTROPOVİÇ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
7 oktyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Vədinizi yerinə yetirdiyinizə görə sağ olun. Bilirəm ki, iş cədvəliniz çox
gərgindir, səfər cədvəliniz də gərgindir. Ümumiyyətlə, açığını desək, bütün dünyanı bu qədər çox gəzib-dolaşan
və bu qədər işləyən ikinci bir adamı təsəvvürümə gətirmirəm. Biz, dövlət başçıları da səfərlər etməli oluruq,
amma bu qədər yox. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Yaxşı, ona görə ki, buraya gəlmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox xoşdur. Mən Nyu-Yorkda, Klintonun verdiyi ziyafət zamanı – o, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin sessiyasına gəlmiş dövlət başçıları üçün ziyafət təşkil etmişdi – ümumi
dostumuz Vulfensonla görüşdüm. Soruşdum ki, «Slava necədir?». Dedi ki, «Mən onu çoxdandır görmürəm».
Dedim ki, «Mən də çoxdandır görməmişəm». Dedi: «Görsəniz, ona salam söyləyin». Dedim, «Yəqin ki, mən
onu tezliklə görəcəyəm». Sonra mən Fransanın prezidenti Şirakla da görüşdüm, işgüzar söhbətimiz oldu,
soruşdum: «Slava necədir?». Dedi ki, «Çox yaxşıdır».
Şadam ki, sizin hər il Azərbaycana gəlməyiniz və burada ustad dərsləri keçmək barədə üzərinizə
götürdüyünüz öhdəliklərin yerinə yetirilməsi möhkəm, sabit ənənə şəklini almışdır. Əlbəttə, siz öz
konsertlərinizlə bakılıları və ümumiyyətlə, Azərbaycanda hamını həmişə sevindirirsiniz. Ona görə də hesab
edirəm ki, bu dəfəki konsertiniz də Azərbaycanda hadisə olacaq, böyük hadisə olacaqdır. Mən nəinki sizin üçün,
həm də sizin musiqiniz üçün darıxmışdım. Təşəkkür edirəm.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Mən bu dəfə Dvorjakın konsertini ifa edəcəyəm. Dvorjak bizim
konsertlərin tacıdır. Onun konserti, ümumiyyətlə, violonçel üçün bəstələnmiş bəlkə də ən mühüm, dramatik
konsertdir.
Mən dünən gəldim. Təəssüf ki, başqa təyyarə ilə gəldim, beş saat gecikdim. Hətta ümid edirdim ki, Tofiq
Quliyevin dəfn mərasiminə çatacağam. Mən dərhal onun evinə getdim. Bu gün səhər isə Fəxri xiyabanı ziyarət
etdim. Bütün dostlarımın məzarlarını ziyarət etdim. Zərifə Əzizovanın məzarını ziyarət etdim. Mən bunu etməyi
heç vaxt unutmuram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, mənə dedilər. Qalina Pavlovna necədir?
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Hər şey yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Uşaqlar, nəvələr necədir?
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: İki böyük oğlum Almaniyaya gediblər, indi kollecə qəbul olunublar. Yeri
gəlmişkən, ingilis kraliçası Yelizavetanın əri şahzadə Filipp də orada təhsil almışdır. İspaniya kraliçası Sofiya
da bu məktəbi bitirmişdir. Çox mötəbər məktəbdir. Orada xoşuma gələn budur ki, uşaqlara hətta valideynlərin
də pul verməsi qadağandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar pansionda yaşayırlar?
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bəli, indi dərsləri başlayır, mən oraya gedəcəyəm. Ayın 18-də
Danimarkada iki kraliçanın ad günləri qeyd ediləcəkdir. Bu il onlardan birinin – indi taxt-tacda olan II
Marqretenin 60 yaşı, onun anasının, çox sevdiyim İnqridin isə 90 yaşı tamam olmuşdur. Mən oktyabrın 12-də
Kopenhagendə onların şərəfinə konsert verəcəyəm. Ertəsi gün isə Fransada konsertim olacaqdır. Orada ilk dəfə
olaraq musiqi alətləri üzrə ustadlar üçün ümumdünya konfransı keçiriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin bütün konsertləriniz möhtəşəmdir, görürsünüz, kraliçalar...
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bilirsinizmi, mən Çindən yenicə gəlmişəm. Ötən ay ilk dəfə olaraq Çinə
getmişdim. Tayvanda dörd dəfə olmuşam, Çinə isə ilk dəfə getmişdim. Ona görə də bir qədər ehtiyatlıydım,
çünki onlar sovetləri lap çox xatırladırdılar. Lakin gəlib orada – Şanxayda da, Pekində də ustad dərsləri verdim.
Pekinsayağı bişirilmiş ördək əti də yedim. Gördüyünüz kimi, həmişə səfərdəyəm və bütün dünyanı gəzibdolaşıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dünyanı sizin qədər gəzib-dolaşan adam çətin ki, tapılsın.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bilirsinizmi, vaxt fərqi mənim üçün problem deyildir. Mənim üçün belə
şeylər yoxdur.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Az adam tapılar ki, vaxt fərqini belə asanlıqla dözsün. Yeri gəlmişkən, bu baxımdan
mənim üçün də fərqi yoxdur. Məsələn, şikayətlənirlər ki, Birləşmiş Ştatlara gedib-gəldim, üç gecə yata bilmədim,
çünki vaxt fərqi var. Amma məndən ötrü belə problem yoxdur.
Bildiyiniz kimi, mən Amerikada bir balaca xəstələnmişdim...
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bilirəm. Mətbuat bunu düzgün şərh etməmişdi. Eşitdikdə ki, Sizin
həyatınızla əlaqədar deyilənlər şayiədir – bu, doğrudan da şayiə idi – mən çox sevindim. Bilirsiniz niyə
sevindim? Bunun şayiə olduğuna görə. Çünki rusların inancına görə, sağlığında ölüm xəbəri çıxan adam
olduqca çox yaşayacaqdır. Bu, rusların inancıdır. Hər şey çox gözəldir. İndi mən Sizin sağlamlığınız sarıdan arxayınam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, bu inanc azərbaycanlılarda da var. Mən hələ Klivlenddə olarkən İTARTASS-ın müxbiri mənimlə görüşməyi xahiş etdi. O, yanıma gəldi. Mən ona hər şeyi danışdım və o bunu mənə
dedi. Londonda olarkən yenə də moskvalı müxbirlər yanıma gəldilər. Bunu mənə onlardan biri də dedi.
Azərbaycanda da belə inanc var. Mən bu yaxınlarda dostum, Türkiyənin sabiq prezidenti Süleyman Dəmirəllə
danışdım. O da dedi ki, bizdə, Türkiyədə də belə bir inanc var – kiminsə oldüyü barədə xəbər yayıldıqda, onun
ömrü uzanır. Bir sözlə, bu şayiələri yayan adamlar mənə kömək etmiş oldular.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Mən də istərdim ki, mənim barəmdə də belə şayiələr yaysınlar, ömrüm
uzansın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, gözlənilməz hadisə idi. Bilirsinizmi, belə düşünürəm ki, mən həyatda elə
hadisələrlə qarşılaşmışam, nəhayət, bunu da hiss etdim. Nə isə, Slava. Hesab edirəm ki, sizin səfər proqramınız
gərgindir. İstəyirəm ki, siz bütün proqramı yerinə yetirəsiniz.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Hələlik hər şey çox gözəl gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən konsertə hökmən gələcəyəm. Axı sizə dedim ki, sizin üçün, sizin ifanız,
musiqiniz üçün darıxmışdım. Odur ki, sizin burada vaxtınızın xoş keçməsi üçün nə lazımdırsa, hər şeyi edirik.
Mən bizimkilərə həmişə demişəm ki, çalışın, çalışın, çalışın...
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Hər şey öz qaydasındadır. Axı mənim himayədarım buradadır...
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, siz artıq onu himayədar kimi qəbul edirsiniz...
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu da mənim üçün hər şeyi edir. Dünən
məni Rusiyanın buraya gəlmiş yeni səfiri qarşıladı. Mən onu tanıyıram, ona inanıram. O elə bu gün mənə
Azərbaycana olan məhəbbətindən danışdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu hələ qəbul etməmişəm, çünki o buraya gələndə burada deyildim. Mən onu
bu yaxın günlərdə qəbul edəcəyəm. O öz etimadnaməsini mənə təqdim edib işə başlamalıdır. Yeri gəlmişkən,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının bizdəki səfiri də yenidir. Mənə dedilər ki, o sizin şərəfinizə ziyafət verəcəkdir.
Mən onu da qəbul etməliyəm. Mən bütün bunları yaxın günlərdə həyata keçirəcəyəm.
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ZƏMANƏMİZİN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ MSTİSLAV POSTROPOVİÇİN İŞTİRAKI İLƏ
KONSERTDƏN SONRA MAESTRO İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Respublika sarayı
9 oktyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən salonda əyləşib dinləyirdim və düşünürdüm ki, bu, hər hansı dəmirçinin
zəhmətindən ağır zəhmətdir, hər hansı poladəridənin zəhmətindən ağır zəhmətdir, hər hansı bənnanın
zəhmətindən, ən çətin fiziki işdən ağır zəhmətdir. Mən görürəm, ancaq siz bütün bunları böyük coşğunluqla, çox
şövqlə və qüvvə ilə edirdiniz. Özü də siz konserti necə başladınızsa, o cür də tamamladınız. Mən cüzi də olsa,
zəifləmə hiss etmədim. Bir sözlə, mən sizi təbrik edirəm.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Elə Siz də prezidentliyinizin əvvəlindən bu günə qədər beləsiniz. Bizim
hamımız belə olmalıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Sizə təşəkkür etmək istəyirəm, ona görə ki, hər bir
gəlişinizlə və görüşlərinizlə, keçdiyiniz ustad dərsləri ilə, nəhayət, şübhəsiz ki, konsertlə xalqımızın,
Azərbaycanın mənəvi, mədəni həyatını zənginləşdirirsiniz. Bizim xalqımızın, sizin vətəninizin həyatını
zənginləşdirirsiniz. Açığını deyəcəyəm, siz buraya gəlməyə başlayan vaxtdan bəri çox şey dəyişmişdir. Baxın,
orkestr necə də dəyişmişdir. Biz ona nə qədər qayğı göstərsək də – əmək haqqını qaldırdıq, geyim tikdirdik,
alətlər aldıq – bunlar hələ hər şey demək deyildir. Başlıcası odur ki, siz hər dəfə gəlişinizlə orkestrin səviyyəsini
qaldırırsınız, qaldırırsınız...
M s t i s l a v P o s t r o p o v i ç: Bura yeganə ölkədir ki, mən hər il gəlirəm və ustad dərsləri keçirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu bizim üçün fəxrdir, sevincdir. Ona görə də sizə xüsusi minnətdarlıq edirik. Mən
çox böyük zövq aldım. Birinci hissədə siz violonçeldə ifa edəndə də və sonra – Çaykovskinin əsəri
səsləndiriləndə də. Mən belə başa düşdüm ki, bu, Çaykovskinin ən mürəkkəb əsərlərindən biridir. Bir sözlə,
incəsənət xadimlərimizə və bizə – sıravi dinləyicilərə böyük sevinc bəxş etdiniz.
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«BOİNQ» KORPORASİYASININ VİTSE-PREZİDENTİ ROBERT SPİTZER İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
10 oktyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Siz Azərbaycana elə belə gəlməmisiniz, ölkəmiz
üçün böyük bir «Boinq» təyyarəsi gətirmisiniz. Bu bizim üçün böyük hadisədir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan gənc, müstəqil dövlətdir, vəsaiti də o qədər çox deyildir. Ancaq sizin, xüsusən
Amerikanın «Eksimbank»ının köməyi ilə kredit əldə etmək, «Boinq» almaq bizə də nəsib oldu. Doğrudur, bu
proses bizim üçün sadə olmadı. Mənim özüm də bir az şübhə edirdim ki, bunu etmək lazımdır, yoxsa yox.
Çünki vəsait çatışmazlığı var. Ancaq, nəhayət, biz qərar qəbul etdik. Yenə də deyirəm, siz də, banklar da bizə
kömək etdiniz və «Boinq» Azərbaycana gəlibdir. Mən bu hadisənin qeyd olunmasını televiziya vasitəsilə seyr
etdim və insanların necə sevindiyini gördüm. Sizə təşəkkür edirəm.
R o b e r t S p i t z e r: Səmimi sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Cənab Prezident, biz bu
əlamətdar hadisə münasibətilə Azərbaycana gəlməyimizdən məmnunuq. Onu da bilirəm ki, bugünkü günün özü
də xüsusi bir gündür. Bildiyimə görə, bu gün Sizin prezident kimi and içməyinizin yeddinci ildönümüdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bunu haradan bilirsiniz? Bu mənim yadımdan çıxıbdır.
R o b e r t S p i t z e r: Cənab Prezident, yolu var, bir vasitə tapıb öyrəndik. Kim bilir, bəlkə də biz bu
«Boinq-757» təyyarəsini Sizin prezidentliyinizin ildönümü gününə hədiyyə gətirmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
R o b e r t S p i t z e r: Bizim korporasiyamız təptəzə «Boinq» təyyarəsini Azərbaycana gətirməkdən
məmnundur. Sevinirik ki, biz bu təyyarəni «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin sərəncamına
verdikdən sonra konsern onun xidmətindən istifadə edərək, dünyanı Azərbaycana və Bakıya daha da
yaxınlaşdıracaqdır.
Cənab Prezident, bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkür edirəm. Biz təyyarəmiz buraya gələndən
bəri həm «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konsernində, həm də, ümumiyyətlə, bu sahədə çalışanların sevinc
hisslərinin şahidi olmuşuq.
«Boinq» təyyarəsinin Azərbaycana gətirilməsi mənə həmçinin bu ölkə ilə tanış olmaq imkanı da yaratdı.
Dünən gecə şam yeməyində mən görkəmli musiqiçi Rostropoviç ilə görüşmək şərəfinə nail oldum. O, qeyri-adi
bir insandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Rostropoviç mənim çox yaxın dostumdur.
R o b e r t S p i t z e r: Bilirəm. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan adının mənalarından biri olan «od» adı bu
ölkəyə gələcəyə parlayan işıq kimi baxmağa, nur saçmağa imkan verəcəkdir. Azərbaycanın çiçəklənən bir ölkə
kimi inkişaf etməsində «Boinq» təyyarələrinin və «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin xüsusi rolu
olacaqdır.
Biz çoxlu insanların Azərbaycanı ziyarət etməsinin təmin olunmasında və ölkənizin gələcəyinin
formalaşmasında Hava Yolları Dövlət Konserni ilə bərabər çalışacaq və onun inkişaf etməsinə yardım edəcəyik.
Cənab Prezident, mən onu da bildirmək istəyirəm ki, biz «Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konsernini
sərəncamında olan təyyarələri təzələməsi, eyni zamanda, Bakıda yeni, müasir tipli hava limanının tikintisini
başa çatdırması münasibətilə alqışlayırıq. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, müasir nəqliyyat sistemləri
dünyanı Azərbaycana gətirəcəkdir.
Cənab Prezident, mən Azərbaycanda olmağımdan məmnunluq duyduğumu bir daha bildirirəm və Sizə
dərindən təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Biz bir il bundan öncə yeni aeroport
binasının tikintisini başa çatdırdıq. Görürsünüz ki, həmin hava limanı beynəlxalq standartlara uyğundur və
beynəlxalq uçuşları təmin edən bir binadır. Bizim bu cür hava limanımıza köhnə təyyarələr yaraşmır. Bu ona
bənzəyər ki, insan yaxşı kostyum geyib, amma onun cırıq ayaqqabısı vardır. Ona görə də «Boinq» təyyarəsinin
Azərbaycana gəlməsi bizim hava limanı ilə təyyarə parkı arasında müəyyən uyğunluq yaradıbdır. Əlbəttə, imkanımız olsaydı, biz bir yox, bir neçə təyyarə alıb gətirərdik. Ancaq güman edirəm ki, bu başlanğıc gələcək
üçün də uğurlu olacaqdır.
Mənə dedilər ki, ikinci «Boinq» noyabr ayında gələcəkdir.
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R o b e r t S p i t z e r: Doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu təyyarə bizim hava yollarının təyyarə parkını zənginləşdirir. Təbiidir ki,
«Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin əsas vəzifəsi belə yüksək keyfiyyətli, müasir tipli təyyarələrdən
səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir.
Mənə bildirdilər ki, təyyarənin uçuş heyəti sizin tərəfinizdən yaxşı hazırlaşdırılıbdır. Onlar yaxşı səviyyədədirlərmi?
R o b e r t S p i t z e r: Bəli. Biz ikinci təyyarə üçün də uçuş heyətinə təlim keçilməsi və onların
hazırlıqlarının artırılması ilə məşğul oluruq. Mən azərbaycanlı təyyarəçilərə təlim verən proqramın rəhbəri ilə
şəxsən danışdım. O, azərbaycanlı təyyarəçilərə ən yüksək qiymət verdi. Azərbaycanlı təyyarəçilər çox əla təlim
keçiblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Bu məni çox sevindirir. Təyyarəni almaq olar, amma onu işlətmək, həm
də yüksək səviyyədə işlətmək lazımdır.
R o b e r t S p i t z e r: Cənab Prezident, mən onu da bildirmək istəyirəm ki, biz işimizi təkcə təyyarənin
satılması ilə qurtarmırıq. Biz azərbaycanlı təyyarəçilərə təlim keçməklə bərabər, həm də uçuş dövründə onlara
kömək göstərmək üçün buraya öz təyyarəçilərimizi gətirmişik. Bundan əlavə, ilk vaxtlar «Boinq» təyyarəsinə
xidmət işlərini də biz həyata keçirəcəyik. Təyyarə üçün əlavə hissələr, mexaniki qurğular gətirmişik. Biz hətta
təyyarədə xidmətçi rolunu oynayacaq şəxslərin də təlimini keçid dövründə birgə həyata keçirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox yaxşıdır.
R o b e r t S p i t z e r: Cənab Prezident, həmin təyyarələrə xidmət göstərilməsini biz daim davam etdiririk.
Yəni bu təyyarələri gətirib buraya qoyub çıxıb getmirik. Bizim Sizinlə işimiz hələ uzun olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu məni çox sevindirir. Çünki gedib mağazadan bir avtomobil alanda, ondan necə
istifadə etmək sənin öz işindir. Amma bu böyüklükdə, çoxsaylı sərnişinləri daşıyan təyyarənin istismar
olunması, ona xidmətin və onun təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi çox mühüm məsələdir.
V l a d i m i r S i l v e r s t o n: Cənab Prezident, bizim «Boinq» Korporasiyasında belə bir məsəl tez-tez
işlədilir ki, təyyarənin bir ölkəyə verilməsi hələ toy mərasiminə oxşayır. Bu toydan sonra ailə qurulmağa
başlayır və bu ailənin üzvləri bütün sevincli, kədərli, xoş günləri birlikdə yaşayırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı sözdür. Çünki bəzən toydan sonra ailə yaxşı yaşaya bilmir.
R o b e r t S p i t z e r: Amma biz elə edəcəyik ki, bu ailə yaxşı yaşasın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən də belə düşünürəm ki, dünən toy olubdur. «Azərbaycan Hava Yolları»
Dövlət Konserni «Boinq» Korporasiyası ilə qohum olubdur.
R o b e r t S p i t z e r: Tamamilə doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y ev: (zarafatla) Kimin kimlə evləndiyini deyə bilmərəm, amma indi lazımdır ki, bu ailə
yaxşı yaşasın, tərəflər bir-birindən razı qalsın, həyatları xoşbəxt olsun. Bizim üçün bu, «Boinq»in yüksək
səviyyədə istismar edilməsidir.
Sizin verdiyiniz məlumatlar məni çox sevindirir. Sağ olun.
***
R o b e r t S p i t z e r: Cənab Prezident, bu, «Boinq»in ilk təyyarəsinin modelidir. Biz bu hədiyyəni xatirə
olaraq Sizə təqdim edirik. İcazə verin, bu modelin üzərində yazılmış sözləri də Sizə oxuyum:
«Azərbaycan Respublikasının prezidenti zati-aliləri cənab Heydər Əliyevə ilk «Boinq-757» təyyarəsinin
Azərbaycana gətirilməsindən xatirə olaraq.
Oktyabr 2000-ci il».
Cənab Prezident, bu model şüşədən hazırlanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ SƏDRİ
ALEKSANDR VEŞNYAKOV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
12 oktyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Aleksandr Albertoviç, mən sizi Azərbaycanda, Bakıda salamlayıram. Bilmirəm,
siz əvvəl burada olubsunuz, ya yox, hər halda, əgər olubsunuzsa, bu yəqin çoxdan olubdur, mən bilmirəm.
Mənə elə gəlir ki, siz Azərbaycanda, Bakıda ilk dəfəsiniz. Çox şadam ki, təklifimizi qəbul etdiniz və
Azərbaycana gəldiniz.
A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: Səmimi sözlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Azərbaycana,
sizin gözəl şəhərinizə həqiqətən ilk dəfədir gəlmişəm. Biz dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etdik və buraya bu tarixi
məqamda, parlament seçkilərinə hazırlıq dövründə gəldik. Sizin təcrübənizlə və mövqeyinizlə,
qanunvericiliyinizlə, seçki komissiyasının işi ilə tanış olmaq bizim üçün maraqlı idi. Biz seçki komissiyamızın
iş təcrübəsini bölüşmək ümidindəyik. Son illər biz iki böyük seçki kampaniyası keçirmişik. Həmkarlarımız sağ
olsunlar ki, bu səfəri təşkil etdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Əlbəttə, sizin də təcrübəniz var, bizim də
təcrübəmiz var. Ancaq sizin təcrübəniz, təbii ki, daha çoxdur. Sizin ölkəniz də böyükdür, elə
demokratikləşdirmə təcrübəsi də ilk dəfə Rusiyada başlanmışdır. Təbii ki, sizin təcrübəniz bizim üçün daha
qiymətlidir. Lakin zənnimcə, bizim təcrübəmizdə də elə cəhətlər var ki, onlarla tanış olmaq gərəksiz olmazdı.
Məsələn, biz Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Timofeyeviçlə görüşdük. O bundan əvvəl Rusiya
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri olmuş və estafeti sizə vermişdir. Mən çox şadam ki, o bizə səfir gəlmişdir.
Beləliklə, bir çox digər məsələlərlə yanaşı, o bizə Mərkəzi Seçki Komissiyasının iş təcrübəsi baxımından da
faydalı olacaqdır. Biz müşahidə edirik, siz artıq beş il olar ki işləyirsiniz.
A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: Mən üç il katib oldum, son il yarımda isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının
sədriyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz çox böyük iş görmüsünüz – Dumaya seçkilər, prezident seçkiləri keçirmisiniz.
Bu, mühüm mərhələdir. Əlbəttə, Mərkəzi Seçki Komissiyası daim işləyir. Onun ən gərgin işi isə seçki
kampaniyalarıdır: seçkilərə hazırlıq, seçkilərin keçirilməsi və sair. Bir sözlə, siz onları uğurla keçirmisiniz. Bir
vaxtlar Nikolay Timofeyeviç, indi də siz. Biz bütün bunları müşahidə edirik. Təbii olaraq, bizdə vəziyyət elədir
ki, televiziyamız, radiomuz Rusiya televiziyasının bütün proqramlarını bütünlüklə translyasiya edir. Lakin biz
bir çox məlumatları təkcə Rusiyadan almırıq, dünyada, digər MDB ölkələrində baş verən hadisələrdən də xəbər
tuturuq. Buna görə də biz sizdə Dövlət Dumasına seçkilərinə də, prezident seçkilərinə də hazırlığın necə
aparıldığını, onların necə keçirildiyini müşahidə edirdik. Siz onları uğurla keçirdiniz. Xalq da razıdır, seçilmiş
şəxslər də razıdırlar, siz də razısınız. Mənə elə gəlir ki, bu, fəaliyyətinizə verilmiş başlıca qiymətdir. Biz isə
noyabrın 5-də parlamentimizə seçkilər keçirməliyik. Bu, növbəti seçkilərdir. Əlbəttə, bizim öz xüsusiyyətimiz
var. Ölkə nə qədər kiçik olursa, bir o qədər çox partiya olur.
Birləşmiş Ştatlar kimi çox böyük ölkədə iki partiya var. Yaxud Böyük Britaniyada da iki partiya var –
leyboiristlər və mühafizəkarlar. Hakimiyyətə gah biri, gah da digəri gəlir. Amma kiçik ölkələrdə partiyalar
yaratmaq xəstəliyə çevrilmişdir. Məncə, bizdə qırx partiya var.
R a m i z M e h d i y e v (Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri): Hazırda təxminən qırx partiya dövlət
qeydiyyatından keçmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, qeydiyyatdan keçiblər. Ancaq seçkilərdə onlardan, məncə, 14-ü iştirak edir, bu
isə Rusiyada olduğundan çoxdur. Bir sözlə, təkrar edirəm, bizim faktiki olaraq öz xüsusiyyətlərimiz var. Lakin
biz bu cür şəraitdə də seçkiləri demokratiyanın tələblərinə tam müvafiq surətdə keçirməyə çalışırıq. Əlbəttə,
demokratiya geniş mənalı anlayışdır. Baxır, kim onu hansı çərçivədə başa düşür və sair. Amma bununla belə,
demokratiyanın hansısa ümumi prinsipləri var – bunlar düzgün seçkilərdir, ədalətli seçkilərdir, şəffaf seçkilərdir.
Biz bunu təmin etməyə çalışırıq. Bizim Mərkəzi Seçki Komissiyamız da təzələnmişdir, yenidir, əvvəlki artıq
istefaya getmişdir və biz yeni Mərkəzi Seçki Komissiyası yaratdıq. Hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki
Komissiyasının yaxşı strukturunu yaratmışıq. İndi sizin buraya səfəriniz, əlbəttə, çox faydalıdır. Mənə dedilər
ki, siz artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasında da, bizim aparatda da, mənim aparatımın rəhbəri ilə də, parlamentdə
də bir çox görüşlər keçirmisiniz. Odur ki, biz bütun bunlardan, əlbəttə, çox faydalı cəhətlər öyrənəcəyik.
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A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: Biz də faydalı cəhətləri öyrənəcəyik. Məsələn, sizin qanunvericiliklə
tanış olduq. Açığını deyim ki, o, kifayət qədər demokratikdir. Məsələn, mən hesab edirəm ki, o, indiki dövrdə
mövcud olan bütün beynəlxalq standartlara uyğundur. Özü də bizim əxz edə billəcəyimiz iki məqam var. Bax,
sizdə seçkiqabağı təbliğatın keçirilməsi müddəti dəqiq şəkildə göstərilmişdir: partiyalar üçün – səsvermə
gününədək 45 gün, birmandatlı dairələrdəki namizədlər üçün – seçkiyə bir ay qalana qədər. Bizdə isə başqa cürdür – kim daha tez qeydə alınmışdırsa, təbliğat kampaniyasına başlaya bilər. İndi biz öz təkliflərimizi parlamentə veririk. Ötən seçki kampaniyalarının təcrübəsinə əsasən təklif edirik ki, gəlin seçki kampaniyasını,
ümumiyyətlə, qısaldaq. Onu dörd ayda keçirməyək, üç ay tamamilə kifayətdir. Seçkiləri əsaslı surətdə
hazırlamaq lazımdır, daha son günlərdə yox. Bir seçkini qurtaran kimi, növbəti seçkiyə hazırlaşmaq gərəkdir.
Biz namizədlərimizə deyirik ki, əgər siz ciddi demokratik partiyasınızsa, əgər ciddi demokratik lidersinizsə, bu,
düz olacaqdır. Sizin qanunvericilikdə yazılmış daha bir məqam: komissiyalarınız aşağı komissiyaları formalaşdırır, çünki seçkiləri onlar təşkil edirlər, müvafiq dövlət vəzifələri onlara həvalə olunmuşdur. Bizdə belə idi.
Lakin sonra bizdə bunu ləğv etdilər. İndi bizdə sahə seçki komissiyalarını yerli özünüidarə orqanları yaradır.
Bəzən lazımınca yaratmağa, sadəcə olaraq, macal tapmırlar. Çünki buna yerlərdə nümayəndəli orqanlar formal
yanaşırlar. Bəzən isə yerli xarakterli əyintilər də olur.
N i k o l a y R y a b o v (Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri): Heydər Əliyeviç, Trotskinin permanent inqilab
şüarı var, Veşnyakov isə onu seçki prosesinin permanentliyi şüarı ilə əvəz etmək istəyir.
A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: Heydər Əliyeviç, mən onu əsas tuturam ki, indi bizdə, bizim
ölkələrimizdə yaxın on ildə mükəmməl seçki sistemi olacağını demək olmaz. Ona görə ki, biz inkişafdayıq – bir
vəziyyətdən digərinə doğru və təbii ki, yüksələn xətt üzrə irəliləməliyik, demokratik prosesləri inkişaf
etdirməliyik, amma bu proseslərin üzərindən tullanmamalıyıq. Çünki tullananda ayağımızı sındıra bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur. Amma, təəssüflər olsun, bəzi ölkələrdə, bəzi beynəlxalq təşkilatlarda
hesab edirlər ki, hər yerdə eyni cür olmalıdır. Axı bu seçkilərin 200 ildən bəri keçirildiyi, təcrübə toplandığı
ölkələr belə səviyyəyə birdən-birə gəlib çıxmayıblar. Amma burada, Azərbaycanda – xüsusən də müxalifət –
istəyirlər ki, belə olsun. Kənarda da bəziləri istəyir ki, belə olsun. Mən bu yaxınlarda Nyu-Yorkda Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində oldum, sonra Vaşinqtonda proqramım, görüşlərim və sairə oldu, mənim
şərəfimə böyük bir ziyafət verildi, məşhur politoloq Bjezinski orada çıxış edərək, demokratiyadan danışdı. Çox
ağıllı danışdı, çox düzgün danışdı. O deyirdi ki, hər bir ölkənin şəraitini nəzərə almaq lazımdır, bizdə, Birləşmiş
Ştatlarda 30 il əvvəl vətəndaşların çox böyük bir qisminin səsvermə hüququ yox idi, nəinki zəncilər, qaralar,
hətta qadınlar da səsvermə hüququna malik deyildilər.
A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: İsveçrədə ayrı-ayrı kantonlarda qadınlara bu hüquq yalnız 50-ci illərdə
verilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə isə qadınlar çoxdan azaddır və çoxdan bəri bütün seçkilərdə iştirak edirlər.
Buna görə də bu işə fərqli, inkişaf, milli ənənələr, mənəvi dəyərlər və sairə baxımından yanaşılmalıdır. Təəssüf
ki, bunu heç də həmişə başa düşmürlər. Lakin bununla belə, biz bu mövqelərdə durmuşuq ki, şübhəsiz, seçkiləri
elə keçirmək lazımdır ki, onlar demokratik, düzgün, təmiz, şəffaf olsun. Bununla yanaşı, biz o iddiada ola
bilmərik ki, bizdə seçkilər Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya Fransanın, İngiltərənin və Almaniyanın
səviyyəsində keçirilsin. Biz hələ çox inkişaf etməliyik. Biz iqtisadi cəhətdən o səviyyəyə gəlib çatdıqdan, dövlət
quruluşumuz möhkəmləndikdən sonra, əlbəttə, buna gəlib çıxmaq olar. Lakin onların 100 ilə, 200 ilə keçdiyi
yolu biz, hər halda 20 ilə, 30 ilə keçəcəyik. Amma daha üç ilə yox, beş ilə yox.
A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: Heydər Əliyeviç, bəzi məsələlərdə Azərbaycanda da demokratiya
Birləşmiş Ştatlarda olduğundan çoxdur. Bir qayda olaraq, bizdə prezident seçkilərində seçicilərin təxminən 70 faizi
iştirak edir. Zənnimcə, sizdə də belədir, Birləşmiş Ştatlarda isə prezident seçkilərində səsvermə hüququna malik
olanların uzağı 30–40 faizi iştirak edir. Onlarda sistem belədir, əgər vətəndaş özünü seçici kimi qeydə aldırıbsa,
seçkilərdə iştirak edir. Əks halda heç kim onu yada salmır. Biz isə hər bir vətəndaş barəsində narahatıq ki, o, 18
yaşından başlayaraq səs vermək üçün bütün imkanlara malik olsun. O harada olursa-olsun – hərbi xidmətdə də,
xəstəxanada da, məhkəməsi olmayıbsa, həbsxana təcridxanasında olsa da seçki qutusunu onun yanına gətirirlər. O
hətta xaricdə olduqda da səs verir. Məsələn, Moskvada sizin səfirliyiniz seçki məntəqəsi təşkil edir. Bunu biz də
təşkil edirik. Yeri gəlmişkən, Xarici İşlər Nazirliyinin bizə təqdim etdiyi siyahılar üzrə Rusiya Federasiyasının
hüdudlarından kənarda səs verənlərin sayı 800 min nəfərdir. Əslində isə bunlardan müxtəlif ölkələrdə 350–400
min vətəndaş səs verir. Xaricdəki nümayəndəliklərimiz arzu edənlər üçün seçki məntəqələri açırlar. Lakin biz bu
işi görmək üçün səyləri birləşdirməliyik. Əlbəttə, bunu ancaq səyləri birləşdirməklə həll etmək olar. Odur ki,
deyirəm: kimin daha demokratik olduğu barədə hələ mübahisə etmək olar.
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Bizdə – mən Rusiyanı nəzərdə tuturam – həqiqətən çatışmayan yeganə bir cəhət varsa, o da seçkilərin
keçirilməsinin lazımi demokratik ənənələrinin olmamasıdır. Lakin biz bu təcrübəni toplayırıq, onu zənginləşdiririk.
Bizdə hətta xüsusi proqram, seçicilərin, seçkilərin təşkilatçılarının hüquqi mədəniyyətini yüksəltmək proqramı
mövcuddur. Biz onlarla təkcə seçkilər ərəfəsində deyil, həmişə məşğul oluruq. Bu çox vacibdir.
N i k o l a y R y a b o v: Hamının unutduğu bir mühüm məqam. Siyasi partiyalar öz fəaliyyətləri üçün
maksimum azadlıq tələb edir, lakin partiyaların özlərinin təşəkkülündən tutmuş, ümumiyyətlə, partiya
quruculuğu proseslərini yaddan çıxarırlar. Onlar belə düşünurlər: partiyanı yaratdım, tələblərimi isə sonra irəli
sürə bilərəm. Axı mərkəzində partiya strukturları duran vətəndaş cəmiyyəti bir ilə yaranmır. Partiya
möhkəmlənənədək on illər keçir. Onlar bunu daim unudurlar. Bizim komissiya siyasi partiyalar haqqında qanun
təklif etməyə məcbur olmuşdur. Onlar hətta bunu da başa düşmədilər.
A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: Yeri gəlmişkən, partiya quruculuğunun şərtlərindən biri belə olacaq –
partiyanın başlıca vəzifəsi seçkilərdə iştirak etməkdir. Əgər bir seçkini buraxırsansa, deməli, sən siyasi partiya
statusunu itirirsən, bu işə, sadəcə olaraq, hazır deyilsən. Belədirsə, siyasət meydanında əl-ayağa dolaşma. Yaxud
başqa bir misal. Əgər sən seçkilərin nəticələrinə görə seçicilərin səslərinin 2 faizini qazanmısansa, onda cəmiyyət
tərəfindən həqiqətən dəstəkləndiyinə görə, dövlət sənə maddi yardım göstərir. Yox, əgər belə deyilsə, konkret
insanlar, cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməyən ayrı-ayrı adamları saxlamaq, onların hansısa iddialarının nazı ilə
oynamaq nəyə lazımdır? Bu da dövlət məsələsidir. Demokratik dövlət hakimiyyətə leqal namizəd olmaq hüququnu
kimə verəcəyi barədə düşünməlidir. Biz siyasi partiyalarımızla, bax, bu dildə danışırıq. Şükürlər olsun ki, indiki
mərhələdə bizi başa düşürlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzdür. Əlbəttə, bu proses inkişaf prosesidir, təşəkkül prosesidir, yüksəliş prosesidir
və ona qısa müddətdə nail olmaq qeyri-mümkündür. Başlıcası budur ki, Rusiya da bu yolla gedir, Azərbaycan
da bu yolla gedir. Biz nəyə çalışırıqsa, ona da nail olacağıq, çətinlikləri mücərrəd şəkildə başa düşmək deyil,
reallıqları əsas tutmaq lazımdır.
A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: Bizi bu sahədə də bir çox cəhətlər birləşdirir və niyyət protokolu, seçki
komissiyalarının informasiya mübadiləsi sahəsində, qanunvericiliklərimizin, gələcəyə baxışlarımızın mübadiləsi
sahəsində, işgüzar əlaqələr sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokol imzalamaq fikrindəyik. Biz dəvət almışıq
və seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilər kimi iştirak edəcəyik. Bu imkandan məmnuniyyətlə istifadə edəcəyik.
Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, həqiqətən, təcrübəni axtaranda tapacaqsan, öz təcrübəni bölüşəcəksən, bütün
bunlar dövlətlərimiz arasında münasibətlərin inkişafına kömək edəcəkdir. Qapşılıqlı fəaliyyət, Rusiya
Federasiyasında yaradılmış informasiya sistemində Azərbaycana kömək göstərilməsi sahəsində niyyətlərimiz
var, əməli addımlar atmışıq. Həm də biz özümüzün bütün zəif cəhətlərimizi bilirik. Biz deyə bilərik ki, nəyi
etməmək, nədən yan keçmək daha yaxşıdır və başqa bir xüsusiyyətə yiyələnmək lazımdır. Özü də biz bu
informasiya sistemini təkcə seçkilərdə deyil, həm də Rusiya Federasiyasının bütün əhalisinin uçotu üçün tətbiq
etmək istəyirik.
Sizin regionda konkret olaraq kimlərin yaşadığını bilmək demoqrafiya siyasəti, təyinatlı sosial yardım üçün çox
vacibdir. Belədə, ümumiyyətlə, hamını deyil, bu yardıma həqiqətən ehtiyacı olanları dəstəkləmək mümkündür. Ona
görə də bizdə inkişaf etmiş bu proseslərin təcrübəsini bölüşməyə, təcrübə mübadiləsi aparmağa hazırıq. Bunların çox
vacib olduğuna Yuqoslaviya parlaq misaldır, orada seçkilər keçirilmişdi. Sanki böyük iradlar olmamışdı, amma
seçkilərə, bütün dünyada edildiyi kimi, operativ, aşkar, açıq surətdə yekun vura bilmədilər ki, nəticələr heç kimdə
şəkk-şübhə doğurmasın. Bu çox məsuliyyətli praktikadır, işi keyfiyyətlə görməyi bacarmamaq toqquşmalara gətirib
çıxardı. Nəticədə bütün dünya müşahidə edir və çox narahat idi ki, bundan sonra nələr baş verəcəkdir. Buna görə də
seçkilərdə dəqiq, açıq işləmək çox vacibdir.
Sizin komissiyanın iş üslubu xoşumuza gəldi. Hətta mənə dedilər ki, kütləvi informasiya vasitələri komissiyanın
bütün iclaslarını lentə çəkirlər, sonra isə bu, film kimi göstərilir. Bu, komissiyanın üzvlərini nizam-intizamlı edir, öz
rəylərində də, qəbul etdikləri qərarlarda da daha təmkinli olmağa imkan verir.
Digər tərəfdən isə bu, seçiciləri tərbiyə etmək üçün yaxşı məktəbdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər şey aşkarlıq, açıqlıq şəraitində gedir, heç nə gizlədilmir. Hər halda, televiziya
hər şeyi göstərir və hər bir vətəndaş kimin hansı mövqeyi tutduğunu, kimin nə dediyini, kimin nə təklif etdiyini,
kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu görür. Bir sözlə, biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinə bütün vətəndaşlar
tərəfindən ictimai nəzarət üçün şərait yaradırıq.
A l e k s a n d r V e ş n y a k o v: Bu olduqca böyük məsuliyyətdir. Biz bir vaxtlar, 1994-cü ildə təkid edirdik
qanunda göstərilsin ki, seçki komissiyası müstəqil təşkilat kimi daimi əsasda işləməlidir. Bəziləri bunun əleyhinə
çıxaraq deyirdilər – nə üçün? Sovet dövründə olduğu kimi, komissiya yaradarıq, seçkilər qurtardı, daha sizlik bir iş
qalmadı, dağılışa bilərsiniz. Əvvəla, bu, Rusiyada daha mümkün deyildir. Çünki bizdə təkcə federal seçkilər deyil,
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həm də Rusiya Federasiyasının subyektlərində seçkilər keçirilir, biz hər bazar günü kimisə seçirik, müxtəlif münaqişələr meydana çıxır, onları isə həll etmək lazımdır. Əvvəllər belə idi – seçkiləri elan edirdilər, bütün icra
hakimiyyəti, bütün partiya orqanları, yerli hakimiyyət işləyirdi. İndi isə hər şey başqa cürdür. Bir halda ki, seçki
komissiyası var, deməli, bu onların məsələsidir, onlar məsuliyyət daşımalıdır, məhz onlardan tələb edilməlidir.
Qalanları, sadəcə olaraq, kömək edirlər, amma artıq tamam başqa səpgidə kömək edirlər. Ona görə də, zənnimizcə,
biz düzgün addım atmışıq, o özünü doğrultmuşdur. İndi Rusiyada heç kim bu barədə mübahisə edə bilməz. Amma
bu, əzab-əziyyət bahasına başa gəldi.
Biz burada komissiya ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik, buna vaxt və maraq var. Biz nəinki Azərbaycanın
seçki komissiyası ilə əməkdaşlıq etmək niyyətindəyik, həm də bütün MDB ölkələri ilə əlaqələri genişləndiririk,
bəzən hətta öz mənafelərimizi qoruyuruq. Bəzən də bizi başqa ölkələrdə heç də hamı başa düşmür.
N i k o l a y R y a b o v: Başqa ölkələrlə və MDB-nin digər ölkələri ilə əməkdaşlıq edə bilərsiniz, amma
Azərbaycanla ilk növbədə etməlisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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"BAKI-KASTEL" MÜƏSSİSƏSİNİN XIRDALAN PİVƏ ZAVODUNUN TAM İSTİFADƏYƏ
VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
16 oktyabr 2000-ci il
Hörmətli prezident cənab Kastel!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən hamınızı bugünkü bu əlamətdar hadisə - Azərbaycandakı pivə zavodunun özəlləşdirildikdən sonra
yenidən qurulub, modernləşdirilib tam istismara verilməsi münasibətilə təbrik edirəm və "Kastel" Şirkətinə, eyni
zamanda bu müəssisənin əməkçilərinə, bütün işçilərinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Bu müəssisənin tarixi mənə bəlkə də hamıdan çox məlumdur. Biz vaxtilə, 70-ci illərin əvvəlində
Azərbaycanda əhalini pivə ilə təmin etmək üçün burada böyük bir zavod tikdik və istismara verdik. Pivə elə bir
içkidir ki, əhalinin bir qismi bundan istifadə edir. Ancaq lazımdır ki, pivə keyfiyyətli olsun. Keçmiş zamanlarda
da Azərbaycanda pivə istehsal olunub və insanlar bundan istifadə ediblər. Yəqin, xatırlamaq olar, vaxtilə, Zığda,
kiçik bir pivə zavodu var idi. Orada pivə istehsal olunurdu. Bunlar hamısı keçmiş tarixdir. Ancaq o vaxt biz belə
qərara gəldik ki, yeni böyük bir müəssisə tikək və nəinki Azərbaycanın tələbatını, eyni zamanda keçmiş
Sovetlər İttifaqının Azərbaycana qonşu olan bir neçə respublikasının tələbatını təmin edək.
Mənim xatirimdədir, o vaxt bu zavod tikilərkən onun gücü 10 milyon dekalitr idi. Təbiidir ki, bu qədər
istehsal olunmadı, amma hər halda pivə istehsal edilirdi. Təəssüflər olsun ki, son on il içərisində Azərbaycanda
istehsalın çox sahələri dağıldığı kimi, bu pivə zavoduna da böyük zərbələr vuruldu. Dövlət əmlakı naziri burada
bildirdi ki, son illər bu zavod istehsal həcminin cəmisi 1 faiz miqdarında pivə istehsal edibdir. Təbiidir ki, onun
da keyfiyyəti bugünkü tələbata, yaxud beynəlxalq standartlara uyğun deyildi.
Vaxtilə Azərbaycanda böyük Yeyinti Sənayesi Nazirliyi, onun müəssisələri olmuşdur. Sonra həmin
Yeyinti Sənayesi Nazirliyi böyük bir birliyə çevrilmişdi. Üç il bundan öncə mən sərəncam imzaladım,
özəlləşdirmə prosesinə daha da təkan vermək üçün həmin birliyi ləğv etdim oraya daxil olan müəssisələrin, o
cümlədən pivə zavodunun özəlləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdim.
Burada işləyənlər yəqin xatırlayırlar ki, o vaxt bu pivə zavodunun özəlləşdirilməsi bir az çətin oldu. Çünki
təbiidir, burada yeni müəssisə yaradılmalı, müasir texnologiya ilə təmin olunmalı və yüksək keyfiyyətli pivə
istehsal olunmalı idi. Əgər belə olmasa, keçmiş səviyyədə olan zavod nə Azərbaycana lazımdır, nə pivə içmək
istəyən insanlara.
Son illər bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirdiyimizə görə Azərbaycana xarici ölkələrdən çox miqdarda pivə
gətirilib, satılıb və bu gün də gətirilib satılır. Sovet İttifaqı vaxtı daxili istehsal, o cümlədən bu pivə zavodu
Azərbaycanı təmin edirdi. Ancaq keyfiyyət o qədər yüksək deyildi. Ona görə də pivəpərəst məcbur olub,
xüsusən imkanı olan adamlar Çexoslovakiyadan gələn pivədən daha çox istifadə edirdilər, yaxud da Moskvadan
gətirilən pivədən istifadə edirdilər.
Xatirimdədir, 70-ci illərdə Azərbaycanda bir ifadə vardı: "Çexoslovakiya pivəsi". Amma "Çexoslovakiya
pivəsi"ni hamı içə bilmirdi. Ancaq müəyyən bir qrup, imkanlı adamlar bunu içə bilirdi. Amma əhalinin hamısını
təmin etmək lazım idi. O da bu zavod vasitəsilə təmin olunurdu.
Qeyd etdim ki, bu zavod get-gedə öz gücünü itirdi və nəhayət, istehsal həcminin bir faizinə gəlib çıxdı.
Bunun yeganə yolu o idi ki, biz dövlət mülkiyyətini ləğv edirik, belə müəssisələri özəlləşdiririk və özəl sektora
imkan veririk ki, bu müəssisələri yenidən qursunlar, modernləşdirsinlər, beynəlxalq standartlara uyğun etsinlər
və istehsal olunan hər bir məhsulun keyfiyyətini yüksəltsinlər.
İndi insanlar keçmişdəki kimi deyildirlər, yüksək keyfiyyət tələb edirlər. Biz dünya iqtisadiyyatına
qatıldığımıza, bazar iqtisadiyyatına keçdiyimizə görə Azərbaycana hər yerdən istehlak malları gəlir, o cümlədən
pivə də gətirilir. Əgər biz köhnə vəziyyətdə olsaydıq, təbiidir ki, heç bir şey edə bilməzdik. Təəssüflər olsun ki,
bu zavodun özəlləşdirmə prosesi bir az ağır keçdi.
Xatirimdədir, mən Fransada səfərdə olarkən, mən 1993-cü ilin sonunda, ondan sonrakı zamanlarda və
xüsusən 1997-ci ilin yanvar ayında prezident Jak Şirakın dəvəti ilə Fransada rəsmi səfərdə olan zaman, - bu
ölkənin ən böyük iş adamları ilə görüşdüm. Mən hər dəfə onları Azərbaycana gəlməyə dəvət etdim. Fransanın
böyük şirkətləri birinci növbədə Azərbaycanın neft yataqlarına maraq göstərirdilər və biz onların xahişlərini
ödədik. İndi dünyada məşhur olan fransız şirkətləri - "Total", "Elf Akiten" şirkətləri - Xəzər dənizinin
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Azərbaycan sektorundakı yataqlarda müştərək iş görürlər, çoxlu investisiya qoyublar.
Bu sahəyə maraq göstərənlər çoxdur. Biz isə çalışırıq ki, xarici və xüsusən yüksək ada malik olan şirkətlər
Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün başqa sahələrinə də gəlsinlər. Bu sırada Fransanın "Kastel" Şirkəti
Azərbaycana maraq göstərməyə başladı.
Mən Fransada olarkən dostum prezident Jak Şirak da bunu hiss etdi. Fransanın bu şirkəti öz sahəsində,
yəni şərab istehsalı, yaxud alkoqolsuz içkilər istehsalı sahəsində dünyada ən böyük şirkətlərdən biridir.
Ona görə də təbiidir ki, belə bir şirkətin Azərbaycana gəlməsi bizim üçün, iqtisadiyyatımızın gələcəyi
üçün çox maraqlı və əhəmiyyətli idi. Mən də bunu istəyirdim. Cənab Kastel üç il bundan əvvəl Azərbaycana
gəldi. Mən şəxsən hörmətli prezidenti, ondan sonra bu şirkətin başqa nümayəndələrini qəbul etdim. Bizim
Azərbaycan ifadəsi ilə desək, xeyir-dua verdim ki, onlar ölkəmizdə geniş iş aparsınlar.
Onlar birinci növbədə pivə zavoduna maraq göstərdilər. Mən tapşırdım ki, bu şirkət üçün bütün imkanlar
yaradılsın. Ancaq bizim o vaxtkı danışığımız belə olmuşdu ki, "Kastel" Şirkəti Azərbaycanda şərab istehsalı ilə
də məşğul olacaqdır. Cənab prezident, bunu xatırlayırsınızmı? Hətta biz sizinlə o vaxt danışanda mən deyirdim
ki, keçmişdə Azərbaycanda çoxlu şərab məhsulları istehsal olunurdu. Amma indi onu bərpa etmək, keyfiyyəti
yüksəltmək lazımdır. Sizinlə bizim danışığımız belə oldu ki, siz burada ya yeni bir şərab zavodu tikəcəksiniz,
yaxud da mövcud zavodlardan birini alacaqsınız, özəlləşdirəcəksiniz, Azərbaycanda üzüm yetişdirilən müəyyən
sahələri götürəcəksiniz, özünüz yüksək keyfiyyətli tənəklər əkəcəksiniz və keyfiyyətli şərab istehsal
edəcəksiniz. Bunlar xatirimdədir.
Pyer Kastel: Cənab prezident, bu, mənim çox yaxşı yadımdadır. Biz səfirlə birlikdə Şamaxıya getmişdik.
Heydər Əliyev: Bəli, siz Şamaxıya getmişdiniz. Bunları ona görə yadınıza salıram ki, çünki bu, bizim
gələcəkdə sizinlə müştərək işimiz olmalıdır.
Pyer Kastel: Cənab prezident, mən də belə fikirləşirəm.
Heydər Əliyev: Hər halda "Kastel" Azərbaycanda pivə zavodundan başladı, mən də bundan çox məmnun
idim. Ona görə də lazımi imkanlar yaradılması barədə göstərişlər verildi.
Ancaq bu gün burada hər şeyi açıq demək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bunun üçün üç il vaxt gedibdir.
"Kastel" elə bir şirkətdir ki, onlar lazım olan zavodu bir il içərisində yüksək səviyyəyə çatdıra bilərlər. Mən
bunu doğru deyirəm. Ancaq niyə belə olubdur? Çünki, - burada açıq demək lazımdır, - Azərbaycanda bəzi
qüvvələr xarici şirkətlərin ölkəmizdə iş görməsinə maneçilik törədirlər, şəxsi mənafelərini təmin etmək üçün
cürbəcür yollarla onların qarşısını alırlar. Bu məsələ Azərbaycanda "Kastel"in də, bu pivə zavodunun da başına
gəlibdir.
Dövlət əmlakı naziri, zavodun nümayəndəsi indi burada çıxış etdilər. Onlar elə təsvir etdilər ki, hər şey
necə deyərlər, yağ kimi gedibdir. Amma belə deyildir. Bu şirkət respublikamızda bir çox çətinliklərlə rastlaşıb,
amma mənim bunlardan xəbərim olmayıbdır. Bu məsələni bilin kimi mən bu cənabı - Jan Pol-Lanfrankini qəbul
etdim. Ona dedim ki, utanmayın, mənə hər şeyi açıq deyin. Xatirindədir, sən də mənə hər şeyi dedin. Soruşdum
ki, niyə sən bunları gəlib mənə deməmisən?
Jan-Pol Lanfranki ("Kastel" Şirkətinin vəkili): Cənab prezident, o vaxt elə bir çətinlik var idi ki, biz
sözümüzü deyə bilməzdik.
Heydər Əliyev: Bəli. İndi mən həmin çətinliyin nə olduğunu açıq deyim. Bu işə prokurorluq qarışmışdı.
Hətta baş prokuror bunu çağırıb qorxutmuşdu. Bu da qorxub geri çəkilmişdi. O, bunları mənə dedi. Elədirmi,
yoxsa yox?
Jan-Pol Lanfranki: Bəli, cənab prezident.
Heydər Əliyev: Ondan sonra mən bu işə qarışdım. Görürsünüz, qısa bir müddətdə - biz altı ay bundan
əvvəl görüşmüşdük - hər şey qaydasına düşdü.
Jan-Pol Lanfranki: Bəli, cənab prezident. Siz hər şeyi o dəqiqə həll etdiniz.
Heydər Əliyev: Məsələlər o dəqiqə həll olundu. Görürsünüz, bunlar bu məsələləri qısa müddətdə həll
etdilər. İndi özləri də sevinirlər, biz də sevinirik və buraya gəlmişik, bu yeni zavodun açılışında iştirak edirik.
"Kastel" Şirkəti tərəfindən bu zavoda nə qədər investisiya qoyulduğu və bundan sonra nə qədər sərmayə
qoyula bilməsi barədə burada deyildi. Biz əvvəlcədən danışmışdıq - bu zavodda istehsal edilən pivənin
keyfiyyəti çox yüksək olmalıdır. Söz veriblər ki, keyfiyyət çox yüksək olacaqdır. Bu zavodun məhsulları həm
Azərbaycanı təmin etməlidir, həm də qonşu ölkələrə ixrac edilməlidir. Çünki məndə olan məlumatlara görə,
Azərbaycanın tələbatı ildə təxminən 2 milyon dekalitrdir. Ancaq hörmətli prezident cənab Kastel burada dedi ki,
onlar ildə 6 milyon dekalitr istehsal edəcəklər, hətta istehsalı ildə 10 milyon dekalitrə də qaldıra bilərlər. Mən
buna inanıram. Ancaq biz gərək şərait yaradaq ki, onlar istehsalı artırsınlar və Azərbaycanda hamı Xırdalan
pivəsi, Azərbaycan pivəsi, "Kastel" pivəsi içsin.
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Baxın, orada şüar yazıblar: "Xırdalan pivəsi - bizim pivə, adı da bizim. Dadı da bizim". Amma mən ona
bir düzəliş vermək istəyirəm, "Xırdalan pivəsi - bizim pivə, adı da bizim, dadı da hamının". Qoy təkcə
Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də bu pivənin dadı hamını cəlb etsin ki, "Kastel" Şirkəti burada pivə
istehsalını artıra bilsin və biz bu məhsulu ixrac edə bilək. Təbiidir ki, bunun üçün də biz imkanlar yaradacağıq.
Mən çox məmnunam ki, son vaxtlar görülən tədbirlər nəticəsində bu işin birinci mərhələsi başa çatıbdır və
bu gün biz buraya toplaşmışıq. Bilirəm ki, "Kastel" Şirkətinin prezidenti xüsusi təyyarə ilə respublikamıza
gəlibdir. O, saat 3-də Bakıda olmalı idi, bir az gecikib, biz də onu gözlədik. Amma xaricdən buraya xüsusi
təyyarə ilə gəlmək nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, "Kastel" Şirkəti Azərbaycanda özəlləşdirilmiş pivə
zavoduna çox böyük əhəmiyyət verir.
Mən bu münasibətlə hamınızı bir daha təbrik edirəm və ümidvaram ki, "Kastel" Şirkəti sizinlə, kollektivlə
birlikdə bu zavodun istehsal həcmini artıracaq, məhsulun keyfiyyəti də gündən-günə yüksələcəkdir.
Ancaq bizə məlumdur ki, istehsalın həcminin artması üçün gərək biz birinci növbədə Azərbaycanın daxili
bazarını qoruyaq. Ümumiyyətlə, mən bu gün bəyan etmək istəyirəm, - bunu əvvəllər də demişəm, - indi
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı o səviyyəyə gəlib çatıbdır ki, biz bu məsələləri uyğunlaşdırmalıyıq. Biz
Azərbaycanda istehsal edilən malların qorunmasına, istehsalın artırılmasına şərait yaratmalıyıq. Onun üçün də
əgər "Kastel" Şirkəti Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli pivə istehsal edirsə və respublikamızın əhalisinin
tələbatını ödəyirsə, başqa ölkələrdən pivənin Azərbaycana idxalına qoyulan rüsumlar qaldırılmalıdır.
Kim Azərbaycan, "Kastel", Xırdalan pivəsi içmək istəyirsə, burada onun qiyməti var, içsin. Amma kim
istəyirsə ki, Çexiya pivəsi, yaxud da ki, Rusiya pivəsi içsin, o pivələrin rüsumlarını qaldırmaq lazımdır. Əgər
rüsumlar qalxandan sonra bu pivələr Azərbaycan bazarına gələ bilərsə, qoy gəlsin. Amma rüsumlar
qaldırılmasa, idxalçılar onu gətirəcək, Azərbaycan bazarını indi necə tutublarsa, eləcə də tutacaqlar. Təbiidir ki,
bizim öz istehsalımız da bazarın bir hissəsini itirmiş olacaqdır.
Bu təkcə pivəyə deyil, bütün məhsullara aiddir. Mən bu barədə göstəriş vermişəm. Bu gün sizin və bütün
ictimaiyyətin qarşısında bu göstərişi bir daha verirəm. Mən respublikanın baş nazirinə tapşırmışam və bu gün
bir daha tapşırıram. Azərbaycanda daxili istehsalın inkişaf etdirilməsi üçün, özəl sektora imkanlar yaratmaq
üçün gərək biz yaxın zamanlarda xüsusi tədbirlər görək. Bu tədbirlər ondan ibarətdir ki, daxili istehsal
qorunmalıdır, istehsalı inkişaf etdirmək üçün özəl sektora şərait yaradılmalıdır. Azərbaycanda hansı mallar
yüksək keyfiyyətdə istehsal olunursa, onlara oxşar malların ölkəmizə idxal edilməsinə rüsumlar artırılmalıdır.
Beləliklə, biz Azərbaycanda istehsalı inkişaf etdirməliyik.
Bütün özəlləşdirmənin əsas məqsədi, nəticəsi ondan ibarətdir ki, keçmişdə dövlət mülkiyyətində olan
müəssisələr ayrı-ayrı şirkətlərə, iş adamlarına satılsın, verilsin, özəlləşdirilsin. Amma bu, məsələnin bir tərəfidir.
Əgər kimsə, hansısa müəssisəni alıb, orada mal istehsal etməyə başlayırsa, eyni zamanda belə məhsulu xaricdən
gətirib bütün bazarı doldururlarsa, o, istehsalını təmin edə bilməyəcəkdir.
İndi respublikamızda daxili istehsal inkişaf dövründədir. Biz buna şərait yaratmalıyıq və Azərbaycan
bazarını qorumalıyıq. Respublika Nazirlər Kabineti bu barədə lazımi tədbirlər görməlidir.
Mən pivə zavodunun istifadəyə verilməsinin gecikdirilməsinin səbəbləri barədə danışdım. Mən bunu
əvvəl də demişəm, bu gün də deyirəm. Hüquq-mühafizə orqanları, xüsusilə prokurorluq özəl sektorun işinə
qarışmamalıdır. Özəl sektor məhsul istehsal edir və öz işini özü görməlidir. Özəl sektorun əsas işinə Vergilər
Nazirliyi nəzarət etməlidir. Özəl sektorda insanlara imkan yaratmaq lazımdır ki, onlar işləsinlər, məhsul istehsal
etsinlər, vergilərini versinlər. Qalan məsələlərlə bizim işimiz yoxdur.
Açıq demək lazımdır, hüquq-mühafizə orqanları, xüsusən prokurorluq indiyə qədər Azərbaycanda bazar
iqtisadiyyatının inkişafına çox zərərlər vurublar. Mən bu barədə fərmanlar vermişəm, bu işlərə qarışmağı
qadağan etmişəm. Mən qadağan edirəm, amma gedib əlaltdan o şirkəti, bu şirkəti yoxlayırlar. Bu, nəyə
lazımdır? Onların hamısını ancaq Vergilər Nazirliyi yoxlaya bilər. Əgər həmin şirkət qanunsuz iş görürsə,
istehsal etdiyi, satdığı malı vergidən gizlədirsə və yaxud başqa qanunsuz işlər edirsə, onda Vergilər Nazirliyinin
lazımi tədbirlər görməyə səlahiyyəti vardır.
Hər bir hüquq-mühafizə orqanı, - bir yandan prokuror, o biri yandan polis, yaxud başqası, - icra
hakimiyyəti başçısı və sairə gəlib şirkətin işinə qarışsa, onda biz Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirə bilmərik. Ona görə də mən bu barədə fikrimi bir daha bildirirəm, xəbərdar edirəm və iş adamlarına da
deyirəm ki, belə halların qarşısını alın, ala bilmirsinizsə, şikayət edin, qorxmayın, biz sizin arxanızdayıq.
Bilirsiniz ki, ikinci özəlləşdirmə proqramı qəbul olunubdur. O, həyata keçirilir. İndi atılan ilk addımlar
onu göstərir ki, bu, yaxşı həyata keçirilir. Biz bu məsələni bir neçə dəfə müzakirə etmişdik, ancaq bəzi səbəblərə
görə onu həll edə bilməmişdik. Bir neçə gün bundan öncə biz toplaşdıq, müzakirə etdik. Mən qəti qərar qəbul
etdim ki, özəlləşdirilən müəssisələrin, kolxozların, sovxozların, başqa müəssisələrin indiyə qədər olan
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borclarının hamısı silinsin.
Bilirsiniz, bu da özəlləşdirməni əngəlləyən amillərdən biridir. Doğrudur, mən bir il, iki il bundan öncə bu
məsələni qaldırmışdım. Amma bəzi iqtisadçılar, mütəxəssislər deyirdilər ki, necə ola bilər, axı, bu müəssisənin
borcu var. Axı, reallıq odur ki, bu borc 10-20-30 ildir yığılıbdır. Bu borc sovet hakimiyyəti dövründən
yığılıbdır. Bu müəssisəni özəlləşdirən adam əgər bütün borcları versə və həmin müəssisənin haqqını ödəsə, onda
özünə nə qalır ki? Bunun xeyri nədir?
Mən ona görə Milli Məclisə qanun layihəsi göndərmişəm. Həmin qanun layihəsi bu günlərdə qəbul
olunacaqdır. Kim özəlləşdirmədə iştirak edə bilərsə və etmək istəyirsə, bilsin ki, bütün müəssisələrin borclarının
hamısı silinəcəkdir. Yəni kim hansı müəssisəni özəlləşdirirsə, o necə deyərlər, ağ vərəqdən başlayacaqdır.
Müəssisənin indiyə qədər nə qədər borcu varsa silinir, beləliklə, müəssisəni alıb inkişaf etdirəcəklər.
Hesab edirəm ki, bu, özəlləşdirmənin sürətləndirilməsi üçün çox mühüm, hətta çox cəsarətli bir addımdır.
Biz bu addımı atmışıq və özəlləşdirmənin sürətlə inkişaf etdirilməsi üçün böyük imkanlar yaratmışıq. Kim
özəlləşdirmədə iştirak etmək istəyirsə, - həm xarici şirkətlər, həm də Azərbaycanın daxili iş adamları, buyursun, gəlsin, bu imkanlardan istifadə etsin.
Hörmətli dostlar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün biz pivə zavodunun açılışı, eyni zamanda, Fransa-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün yeni böyük bir addımın atılması ilə əlaqədar buraya toplaşmışıq. Mən Fransanın iş adamlarına
və bu ölkənin Azərbaycandakı səfirinə üzümü tutaraq deyirəm ki, Fransa şirkətlərinin respublikamızda sərmayə
qoyub çox iş görmələri üçün böyük sahələr vardır. Bu sahələrdən istifadə etmək lazımdır. "Kastel" Şirkəti bu
barədə nümunə göstərir.
Təbiidir ki, neft sektorunda iştirak edirlər və onların da gözəl nəticələri vardır. Amma bizim qeyri-neft
sektorunda Fransanın iş adamları üçün çox böyük imkanlar vardır. Qoy, "Kastel" Şirkətinin bu addımı Fransanın
bütün şirkətləri üçün, təkcə Fransa yox, başqa xarici ölkələrin bütün investorları üçün də nümunə olsun. Mən
onları bir daha, bir daha Azərbaycana dəvət edirəm.
Bu əlamətdar hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
"Kastel" Şirkəti belə nümunələri daha da artıracaq, hörmətli prezidentə dediyim kimi biz şərabçılıq sahəsində də
yeni-yeni işlər quracağıq. Sağ olun.
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«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİ
İŞTİRAKÇILARI ARASINDA TRANZİT ƏRAZİSİNƏ MALİK ÖLKƏNİN HÖKUMƏTİ İLƏ
SAZİŞ»İN VƏ «BAKI–TBİLİSİ–CEYHAN XAM NEFT KƏMƏRİ LAYİHƏSİNİN
MÜHƏNDİS İŞLƏRİ VƏ LAYİHƏLƏŞDİRİLMƏSİ ÜÇÜN MALİYYƏLƏŞDİRMƏ VƏ
ƏMƏKDAŞLIQ SAZİŞİ»NİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ* NİTQİ
Prezident sarayı
17 oktyabr 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sabah, oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul
olunmasının 9-cu ildönümüdür. 9 il bundan öncə Konstitusiya aktı qəbul olunandan sonra Azərbaycan öz
müstəqilliyini əldə edib və 9 ildir ki, müstəqil dövlət kimi yaşayır. Mən bu bayram, Azərbaycanın istiqlaliyyət
günü münasibətilə sizi, bütün xalqımızı, vətəndaşlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan xalqına sülh,
əmin-amanlıq, rifah, dövlətimizin müstəqilliyinin əbədi olmasını arzulayıram.
Biz bu gün buraya tarixi bir hadisə münasibətilə toplaşmışıq. Məlumdur ki, 1994-cü ilin sentyabr ayında
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün dünyanın bir çox böyük
neft şirkətləri ilə ilk müqavilə imzalanmışdır. Biz o vaxtdan bu müqavilənin həyata keçirilməsi ilə məşğuluq.
Beləliklə, Azərbaycanın yeni neft strategiyası başlamışdır. 1994-cü ilin sentyabr ayında «Əsrin müqaviləsi»nin
imzalanması məhz Azərbaycan xalqının azadlığının, dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir.
Bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, imzalanmış bu neft müqaviləsi ardıcıl surətdə həyata keçirilir,
öz nəticələrini verir.
Birinci müqavilə Xəzər dənizinin böyük neft və qaz imkanlarını dünyaya açıbdır. İndi Azərbaycanda 20
böyük neft müqaviləsi imzalanıbdır.
«Əsrin müqaviləsi»ndə – Xəzərin Azərbaycan sektorundakı «Azəri», «Çıraq» yataqlarının və «Günəşli»
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi barədə müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin
11 xarici ölkə neft şirkəti ilə birgə əməkdaşlıq etməsi nəzərdə tutulurdu. Bu əməkdaşlıq uğurla həyata keçirilir,
«Çıraq» yatağından 1997-ci ildə neft hasil olunubdur. Həmin yataqdan alınan neft dünya bazarlarına ixrac edilir.
Beləliklə, biz imzaladığımız müqavilənin əməli nəticəsini görürük.
Təbiidir ki, belə bir müqavilənin həyata keçirilməsi zamanı böyük miqdarda neft hasil olunması nəzərdə
tutulduğuna görə, bu neftin dünya bazarlarına ixracı da müqavilədə nəzərə alınmalı idi. Ona görə də ilk
müqavilədən hasil edilən neftin dünya bazarlarına ixrac olunması üçün müxtəlif neft borularının, o cümlədən
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
Biz xarici neft şirkətləri ilə birlikdə elə o vaxtdan, 1994-cü ildən başlayaraq əsas ixrac neft kəmərinin – Bakı–
Ceyhan kəmərinin, sonra biz onu Bakı–Tbilisi–Ceyhan adlandırdıq – yaradılması üçün çox işlər gördük.
Məlumdur ki, bu istiqamətdə apardığımız işlər çox böyük müqavimətlərlə, çətinliklərlə rastlaşmışdı. Çoxları
belə bir ixrac kəmərinin tikilməsinin real olmadığını bəyan edirdilər. Hər halda, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri
ötən illər bütün dünya ictimaiyyətinin nəzər-diqqəti altında olubdur. Lakin biz – Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan
dövlətləri, konsorsiumda iştirak edən neft şirkətləri Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi işi ilə ardıcıl
məşğul olmuşuq, mübarizə aparmışıq və buna da nail olmuşuq.
Gördüyümüz bütün bu işlərin zirvəsini də 1999-cu ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü zamanı
imzalanmış saziş təşkil edir. Həmin sazişi Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti, Gürcüstan prezidenti, Qazaxıstan prezidenti imzalamışlar və o sazişə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti cənab Bill Klinton da öz imzasını qoymuşdur.
Beləliklə, bizim çoxillik işlərimiz belə bir siyasi sənədin qəbul olunması ilə başa çatmışdır. Ancaq ondan
sonrakı dövrdən bu günədək o qədər də asan olmamışdır. Çünki Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi,
onun qiyməti, başqa kommersiya-texniki məsələləri ilə əlaqədar müxtəlif fikirlər olmuşdur. Bu, müxtəlif fikirlər
hətta konsorsiuma daxil olan şirkətlər arasında da mövcud idi. Ona görə də bu sahədə də çox işlər görmək lazım
idi.
Mərasimdə imzalanacaq sənədlərin mahiyyəti haqqında, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev
və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti Devid Vudvord məlumat verdilər.
*
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Bu işlər Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan dövlətləri və onların müvafiq orqanları tərəfindən aparılmışdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti, hökuməti də bu prosesə daim dəstək vermişdir. Bütün texniki,
kommersiya məsələləri barəsində razılıqlar əldə edilmişdir. Bunların nəticəsində Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan şirkətlər birlikdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft kəmərinin tikilməsi haqqında kommersiya-texniki sazişlər hazırlamışdır. Bu gün biz bu sazişlərin
imzalanması üçün buraya toplaşmışıq.
Nəzərdə tutulur ki, həmin sazişlər bu gün Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda, sabah Gürcüstanda,
Tbilisidə, o biri gün isə Türkiyədə imzalanacaqdır. Təbiidir ki, sazişlərin imzalanması bu sahədə yeni bir
mərhələ açacaqdır, Bakı-Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin əməli surətdə tikilməsinə başlanacaqdır.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Bu gün hamımız həqiqətən eyni fikirdəyik ki, tarixi bir gün yaşayırıq, tarixi dəqiqələr keçiririk.
1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycanda ilk neft müqaviləsi imzalananda biz böyük qürur, xoşbəxtlik hissi
keçirirdik, bu istiqamətdə Azərbaycanın gözəl gələcəyini görürdük.
Məlumdur ki, buna şübhə ilə yanaşanlar da, inanmayanlar da, mane olanlar da var idi. Azərbaycanın həm
daxilində, həm də xaricində bu müqavilə bir tərəfdən qısqanclıq, o biri tərəfdən narazılıq doğurmuşdu. Ancaq
Azərbaycan xalqı, hər halda onun tam əksəriyyəti, bu hadisəni tarixi hadisə və müstəqil ölkəmizin gələcəyi üçün
ən önəmli, ən mühüm iş kimi qiymətləndirir.
Ondan sonrakı dövr bizim üçün asan olmadı. Biz xaricdən çox təzyiqlərə məruz qaldıq. Bir sıra ölkələrin
mətbuatında, qəzetlərində bu barədə müxtəlif fikirlər – əksəriyyəti isə əks fikirlər dərc olunurdu. Beləliklə,
bizim gördüyümüz bu işlərə həm beynəlxalq ictimaiyyətdə, həm də Azərbaycanda şübhə yaratmaq istəyirdilər.
Ölkəmizin həm xaricdə, həm də daxildə olan düşmənləri yaxşı dərk edirdilər ki, bu müqavilə Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün ən mühüm hadisələrdən biridir. Təsadüfi deyil ki, bu müqavilə
imzalanandan bir gün sonra Azərbaycana qarşı böyük bir təxribat baş verdi. Respublikamızın Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında cəza çəkən çox təhlükəli cinayətkar məhbuslar müxtəlif qüvvələrin
köməyi ilə oradan çıxarıldı, qaçırıldı və Azərbaycanın daxilində sabitliyin pozulması üçün müəyyən imkanlar
yarandı. Bundan bir həftə sonra Azərbaycanda iki dövlət xadiminə, siyasi xadimə qarşı terror baş verdi, onlar
qətlə yetirildi.
Bunların məntiqi davamı olaraq, 1994-cü il oktyabrın 3–4-də Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişinə cəhd
göstərildi. Biz bu cəhdin qarşısını xalqımızın, millətimizin birliyi, gücü ilə aldıq. Ancaq Azərbaycanın daxili və
xarici düşmənləri ölkəmizin bu qədər müstəqil siyasət aparmasına, müstəqil inkişaf etməsinə maneçilik
törətməkdən əl çəkmirdilər.
Həmin hadisədən altı ay sonra Azərbaycanda yenidən silahlı dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi. Bu həm
xaricdən idarə olunurdu, həm də daxildəki cinayətkar qüvvələr tərəfindən təşkil edilmişdi. Çox təəssüflər olsun
ki, bu gün müxalifətdə olan bəzi siyasi partiyalar da həmin dövlət çevrilişinə cəhddə fəal iştirak edirdilər. Biz bu
dövlət çevrilişinə cəhdin də qarşısını aldıq. Qan töküldü, şəhidlər verdik, ancaq Azərbaycanın müstəqilliyinin,
dövlətçiliyinin əleyhinə çıxan qüvvələri darmadağın etdik.
Sonrakı illərdə də Azərbaycanın qarşısına bir çox çətinliklər çıxmışdı. Bunlar hamısı sizə məlumdur. Bunların
hamısının bir səbəbi vardır. Həm xaricdə, həm də daxildə olan düşmənlər görürdülər ki, Azərbaycan müstəqil bir
dövlət kimi yaşayır, ölkəmizin müstəqilliyi gündən-günə möhkəmlənir, respublikamızın yeni dövlət neft strategiyası
böyük gələcəkdən xəbər verir. Məhz həmin adamlar bunların qarşısını almaq, Azərbaycanı zəiflətmək və ayrı-ayrı
cinayətkar qruplar tərəfindən ölkəmizi ələ keçirmək üçün bu cür dəhşətli yollara düşdülər.
Biz ötən illər çox ağır, çətin yollar keçdik, Azərbaycan xalqını bir çox təhlükələrdən xilas etdik və ölkəmizin
müstəqilliyini, dövlətçiliyini qoruduq. Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün dövlət neft
strategiyasını ardıcıl surətdə həyata keçirdik.
Burada deyildi ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin yaradılması da dövlət neft strategiyamızın əsas
hissəsini təşkil edir. Bütün təxribatlar, xaricdən bizə qarşı olan təzyiqlər heç bir nəticə vermədi. Son illər isə
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin çəkilməsinə qarşı müxtəlif təbliğatlar aparıldı, təxribat
hərəkətləri edildi. Amma bizim iradəmiz, müstəqil, demokratik Azərbaycanın iqtisadi, xarici siyasəti və
dünyanın böyük dövlətləri, onların neft şirkətləri ilə əməkdaşlığı – bütün bunlar bizi bugünkü günə gətirib
çıxardı.
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Beləliklə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ağır bir yol keçibdir. Amma bu gün artıq hamı görür
ki, biz bu yolu uğurla keçmişik. Biz – Türkiyə Cümhuriyyəti, Gürcüstan, Azərbaycan Amerika Birləşmiş
Ştatlarının daimi dəstəyi nəticəsində bu ağır, çətin yolu birlikdə uğurla keçdik və bu gün artıq son sazişlər
imzalandı.
İndi yeni mərhələ açılır. Bu gün burada verilən bəyanatlar və xüsusən Devid Vudvordun verdiyi bəyanatlar
onu göstərir ki, biz əməli işə başlayırıq, bu əməli iş də uğurla həyata keçiriləcək və 2004-cü ildə Bakı–Tbilisi–
Ceyhan əsas ixrac neft kəməri ilə Xəzər dənizinin nefti Aralıq dənizinə axacaqdır. Biz buna inanırıq. Biz
hamımız birlikdə – Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, xarici neft şirkətləri, onların təmsil etdikləri dövlətlər
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi ilə bu proqramı da gələcəkdə uğurla həyata keçirəcəyik.
Bizim bu işlərimizə maneçilik törədənlərə – həm daxildə, həm xaricdə – mən bildirmək istəyirəm ki, qoy
onlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin son illər, son 7 ildə keçirdiyi ağır, çətin, amma çox uğurlu yolu düzgün
qiymətləndirə bilsinlər və özlərinə nəticə çıxarsınlar.
Biz bütün bu işləri Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün edirik. Biz bütün bu işləri Azərbaycan
xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün edirik. Biz bütün bu işləri Azərbaycana parlaq gələcək yaratmaq üçün
edirik. Biz bütün bu işləri müxtəlif dövlətlərlə uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün edirik. Ona görə də mən inanıram
ki, bizim bütün bu işlərimiz uğurla həyata keçiriləcəkdir.
Mən bu sənədlərin imzalanması münasibətilə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətini, Azərbaycan dövlətini, hökumətini, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.
Biz estafeti Gürcüstana, sonra isə Türkiyəyə veririk. Mən cənab Vudvorddan xahiş edirəm ki, bizim
salamlarımızı, mənim xüsusi salamımı, hörmət və ehtiramımı Gürcüstanın prezidenti, mənim dostum Eduard
Şevardnadzeyə və bütün gürcü xalqına çatdırasınız.
Bizim salamlarımızı və xoş arzularımızı Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət
Sezərə, Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri hörmətli Bülənd Ecevitə, qardaş türk xalqına çatdırasınız.
Mən hamınızı bir daha təbrik edirəm və bu yolda hamıya uğurlar arzulayıram.
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AVSTRALİYANIN SİDNEY ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLƏN XXVII YAY OLİMPİYA
OYUNLARINDA İŞTİRAK ETMİŞ İDMANÇILARIMIZLA GÖRÜŞDƏ NITQİ
Prezident sarayı
18 oktyabr 2000-ci il
Əziz idmançılar!
Hörmətli xanımlar, cənablar və dostlar!
Bu gün Azərbaycan xalqının böyük bayramıdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında qəbul olunmuş
Konstitusiya Aktının 9-cu ildönümüdür. Bu möhtəşəm bayram münasibətilə mən sizi, bütün Azərbaycan xalqını,
Azərbaycan vətəndaşlarını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm, xalqımıza, millətimizə sülh, əmin-amanlıq, rifah,
tərəqqi və daimi müstəqillik arzulayıram.
Bu gün eyni zamanda bizim idmanımızın bayramıdır. Xalqımızın idman qələbələri ilə əlaqədar olan
bayramıdır. Biz bu gün buraya Sidneydə XXVII yay olimpiya oyunlarında iştirak etmiş, böyük nailiyyətlər əldə
etmiş və böyük qələbə ilə vətəninə, Azərbaycana qayıtmış idmançılarımızı salamlamaq üçün, onlarla görüş üçün
toplaşmışıq. Tamamilə təbiidir ki, müstəqillik günü bayramımızda biz müstəqilliyin Azərbaycana bəxş etdiyi bir
çox nemətlər və əldə etdiyimiz bir çox nailiyyətlər sırasında idman sahəsində də böyük nailiyyətlər əldə etmişik.
Bu gün bu nailiyyətlərin bayramını biz müstəqillik bayramı münasibətilə bir yerdə keçiririk.
Biz avqustun 25-də Zuğulbadakı «Gənclik» kompleksində XXVI yay olimpiya oyunlarına gedən
idmançılarımız ilə görüşdük, onlara öz məsləhətlərimizi, tövsiyələrimizi verdik və öz arzularımızı bildirdik.
Bizim arzularımız onların arzuları idi. Bizim arzularımız bütün Azərbaycan xalqının arzuları idi. O da ondan
ibarət idi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti, Azərbaycanın nümayəndələri müstəqil Azərbaycanı dünyanın ən
böyük idman yarışında təmsil edərək qələbələr, nailiyyətlər əldə etsinlər. Azərbaycan bayrağını uzaq
Avstraliyada qaldırsınlar.
Mən bu gün bütün xalqımızın iftixar hissini ifadə edərək deyirəm ki, Azərbaycan idmançıları, Azərbaycanı
təmsil edən bizim nümayəndə heyəti verdikləri sözə sadiq olmuşlar, çalışmışlar, yarışmışlar, vuruşmuşlar və
böyük qələbələr əldə etmişlər.
Azərbaycan xalqının tarixində bu böyük qələbə ilk qələbədir. Biz indiyə qədər heç vaxt idman sahəsində bu
qədər yüksək zirvələrə çatmamışıq. 200-ə qədər ölkənin nümayəndələrinin, idmançılarının – demək, bütün
dünyanın, bütün Yer kürəsinin idmançılarının toplaşıb yarış keçirdiyi bir prosesdə gənc müstəqil Azərbaycanın,
o qədər də böyük olmayan bir ölkənin idmançıları iki qızıl medal, bir bürünc medal aldılar və bir neçə
idmançımız da çox yaxşı yerlər tutdu. Onlar Azərbaycanın şan-şöhrətini qaldırdılar. Onlar buradadırlar. Biz
onlarla görüşə gəlmişik.
Əziz dostlar!
Əziz idmançılar!
Əziz gənclərimiz!
Mən sizi bu qələbə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqı adından, millətimiz adından, dövlətimiz adından
ürəkdən təbrik edirəm və sizə hədsiz minnətdarlığımızı və təşəkkürümü bildirirəm.
Ötən doqquz ildə Azərbaycanın müstəqillik dövründə bizim nailiyyətlərimiz az olmayıbdır. Ancaq indiyə
qədər bütün xalqımızı, bütün vətəndaşlarımızı bu qələbə qədər, bu nailiyyət qədər sevindirən heç bir şey
olmamışdır. Bütün xalq sevinmişdir. Siz bizə sevinc gətirmisiniz. Siz bizim xalqımızda böyük ruh yüksəkliyi
yaratmısınız. Siz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan övladının nəyə qadir olduğunu bütün dünyaya nümayiş
etdirmisiniz. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizi bir daha təbrik edirəm.
Amma eyni zamanda siz avqustun 25-də verdiyiniz sözlərin yerinə yetirilməsi haqqında yəqin ki, raport vermək
istəyirsiniz. Doğrudur, siz raportunuzu uzaq Sidneydə verdiniz və oradan gələn sədalar artıq sizin verdiyiniz sözlərə
sadiq olduğunuzu göstərdi. Eyni zamanda bu gün biz sizinlə görüşə gəlmişik. Sizi görmək istəyirik və sizin
sözlərinizi eşitmək istəyirik.
YEKUN NİTQİ
Əziz idmançılar, əziz olimpiyaçılar!
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Mən sizə dedim ki, verdiyim sözə artıqlaması ilə əməl etdim. Sizə verilən zərflərin içərisindəki kağızdır,
çekdir. Çünki o qədər pulu oraya yerləşdirmək mümkün deyildir. Bilirsiniz ki, gedib müəyyən yerlərdən,
bankdan alacaqsınız. Mən bunları ona görə etdim ki, siz bizim gözlədiyimizdən də artıq nailiyyətlər əldə
etmisiniz.
Siz Sidneyə yola düşərkən mən dedim ki, hər bir idmançımız qızıl medal alsın. Bu, təbii bir arzudur. Bu təkcə
mənim yox, bütün millətimizin arzusudur. Ancaq eyni zamanda, biz yaxşı dərk edirik ki, 199 dövlətin, bütün Yer
kürəsinin idmançılarının bir yerə toplaşdığını, bəzi ölkələrin idmançılarının olimpiya yarışlarının başlanmasından
indiyə qədər bu oyunlarda iştirak etməsini və bu ölkələrin əksəriyyətinin çox böyük, nəhəng olmasını nəzərə alaraq,
gənc, müstəqil Azərbaycanın idmançılarının hamısının medal alması, təbiidir ki, real deyildi, bu bizim arzumuz idi.
Biz bunu arzulayırdıq. Ancaq siz Sidneydə çıxış edən zaman ürəyimiz tıp-tıp vururdu ki, necə, nə cür olacaq? Mən
hər gün maraqlanırdım, məlumat alırdım. Nəhayət, siz xalqımızı, bizi, vətənimizi sevindirdiniz.
Zemfiranın birinci qızıl medal alması böyük bir ruh yüksəkliyi yaratdı, bayram oldu. Ondan sonra Vüqar
bürünc medal aldı. Amma biz yenə də gözləyirdik. Namiq Abdullayevin, demək lazımdır ki, çox çətin bir
yarışda dünya çempionuna, Amerika kimi böyük bir dövlətin güləşçisinə qalib gəlməsi və qızıl medal əldə
etməsi təbiidir ki, bizim sevincimizin ən yüksək zirvəsi oldu. Buna görə də mən bir daha deyirəm ki, siz
dövlətimizin, xalqımızın etimadını doğrultdunuz. Siz bizim arzularımızı çin etdiniz. Siz müstəqil Azərbaycana
böyük nemət bəxş etdiniz. Siz Azərbaycan xalqının nə qədər böyük işlərə qadir olduğunu dünyaya bir daha
nümayiş etdirdiniz. Məhz buna görə də sizin hamınız mükafata layiqsiniz və hətta pul mükafatından əlavə,
gördünüz ki, dövlət orden və medalı ilə də təltif edildiniz. Siz bunlara layiqsiniz. Hesab edirəm ki, siz və bütün
idmançılarımız bundan sonra daha da həvəslə, əzmlə idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olacaq, həm dünya
yarışlarında Azərbaycanın bayrağını qaldıracaqsınız, həm də millətimizin gənclərinin fiziki, mənəvi
möhkəmliyini təmin edəcəksiniz.
Ən qədim zamanlardan idman bəşəriyyətin sevdiyi və çox hörmət etdiyi bir sahədir. İdman, bədən tərbiyəsi
çox böyük məna daşıyır. Təsadüfi deyildir ki, hələ çox qədim zamanlarda idman icad olunub, ona qayğı
göstərilibdir. Bütün bunların nəticəsində dünyada birinci olimpiya oyunları mövcud olubdur. Ona görə də
idman, bədən tərbiyəsi Azərbaycan gənclərinin hamısı üçün lazımdır. Bu bizim millətimizin fiziki sağlamlığı,
müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün lazımdır. Bu heç də kiminsə xoşuna gəlmək üçün deyildir.
Mən hesab edirəm ki, sizin bu qələbəniz idmana, bədən tərbiyəsinə daha çox gənclər cəlb edəcək, idman daha kütləvi,
Azərbaycan gəncliyi fiziki və mənəvi cəhətdən daha da sağlam olacaqdır.
Sizin hər biriniz böyük zəhmət çəkmisiniz, yarışda iştirak etmisiniz. Siz dövlətin idmançılara qayğısı
haqqında burada danışdınız, bizə öz təşəkkürlərinizi bildirdiniz. Ancaq bu bizim borcumuzdur. Bu, dövlətin
borcudur. Dövlətin, hökumətin hər bir sahədə çox böyük vəzifələri vardır. Əgər biz hansı sahədəsə nəyəsə nail
ola biliriksə, demək, biz öz borcumuzu yerinə yetirə bilirik. Mən bu gün böyük qürur hissi ilə deyirəm ki, biz
idmana, bədən tərbiyəsinə qayğı göstərərək millət, xalq, vətən qarşısında öz borcumuzu yerinə yetiririk.
Təbiidir ki, hər bir kütləvi iş təşkilatçılıqdan da çox asılıdır. Bizim qayğımızı hiss edən hər bir idmançı
təbiidir ki, öz nailiyyətlərini artırmaq istəyir. Ancaq eyni zamanda, təşkilatçılıq idmançıları, gəncləri bir-birinə
daha da yaxınlaşdırır, onlara yardım edir.
Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsinin yaranması ölkəmizin dövlət müstəqilliyinin xüsusi
əlamətlərindən biridir. Milli Olimpiya Komitəsi əvvəlki illərdə, təəssüf ki, öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirə
bilmirdi. Son illər Milli Olimpiya Komitəsi fəaliyyətini artırıb, genişləndirib, idmançıları, gəncləri daha da
səfərbər edib, həvəsləndirib, onlara yardımlar göstəribdir. Ona görə də qələbələri qeyd edərkən Milli Olimpiya
Komitəsinin üzvlərinin və onun prezidenti İlham Əliyevin xüsusi xidmətlərini vurğulamaq lazımdır.
Biz bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Gənclər və İdman Nazirliyi yaratdıq. Bu, təsadüfi
hal deyildir. Biz bu nazirliyi yaradarkən onu nə üçün yaratdığımızı bilirdik. Ona görə yaradırdıq ki, gənclərin
tərbiyəsi, gənclərin işi ilə xüsusi məşğul olan bir nazirlik olsun. Biz bunu ona görə yaradırdıq ki, Azərbaycanda
bədən tərbiyəsinin, idmanın inkişafı ilə məşğul olan bir nazirlik olsun.
Bizim bu təşəbbüsümüz özünü doğrultdu. Gənclər və İdman Nazirliyi də bu sahədə çox işlər gördü və
XXYII olimpiya oyunlarına hazırlıq zamanı da onların fəaliyyəti yüksək olmuşdur. Ona görə də mən Gənclər və
İdman Nazirliyinin və nazir Əbülfəs Qarayevin də xidmətlərini qeyd edirəm.
Təbiidir ki, idmançıların bu nailiyyətlərinin qazanılmasında onların məşqçilərindən də çox şey asılıdır. Böyük
məmnuniyyətlə demək olar ki, indi Azərbaycanda yüksək peşəkar biliyə, təcrübəyə malik məşqçilər dəstəsi
yetişmişdir. Onlar olimpiya oyunlarında idmançılarımızın nailiyyətlər qazanması üçün çox xidmətlər göstərmişlər.
Təsadüfi deyildir ki, onlar da mükafatlandırıldı və onlara da dövlət mükafatı verildi. Bunlar hamısı tam əsaslıdır.
Hörmətli dostlar, siz bunlara layiqsiniz.
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Bu gün idman sahəsində bizim əldə etdiyimiz nailiyyət Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ilə birbaşa bağlıdır.
Əgər Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edə bilməsəydi, əgər respublikamız azad olmasaydı, ölkəmiz milli
azadlığa çıxmasaydı, bu nailiyyətlər əldə edilə bilməzdi. Mən bunu bir dəfə demişəm və bir daha təkrar etmək
istəyirəm. Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibində olanda da respublikamızda çox səriştəli gənclər, idmançılar
vardı. Onlar Ümumittifaq yarışlarında iştirak edirdilər, beynəlxalq yarışlarda SSRİ yığma komandasının
tərkibində yarışırdılar. Ancaq o vaxt onlar bugünkü nailiyyətləri əldə edə bilməyiblər. Birincisi, ona görə ki,
onlar öz xalqına, öz dövlətinə xidmət etmək hissini hələ bilmirdilər. Çünki müstəqil dövlət yox idi. İkincisi, açıq
demək lazımdır ki, bizim idmançılara çox vaxt ədalətsiz münasibət göstərirdilər.
Xatirinizdədir, o dövrdə çempion, olimpiya çempionu adını bir çox başqa müttəfiq respublikalardan olan
idmançılar alırdı, azərbaycanlı idmançılar isə yox. Əgər Cənubi Qafqaz respublikalarını götürsək, bu qonşu
ölkələrin idmançıları həmişə bizim idmançılardan daha çox medallar alırdılar, görkəmli yerlər tuturdular. Amma
indi Azərbaycan müstəqil dövlət olubdur. Görürsünüz, Azərbaycan öz müstəqilliyindən istifadə edərək və
xalqımız öz millətinə, vətəninə xidmət göstərdiyini hiss edərək, nə qədər böyük sıçrayışa nail olmuşdur.
İlham Əliyev bu barədə dedi ki, ən önəmli nəticələrdən biri odur ki, Azərbaycan idmançıları Ermənistan
idmançılarını çox geridə qoydular. Amma təkcə bu deyil. Azərbaycan idmançıları olimpiya oyunlarında MDB
ölkələri arasında beşinci yerə çıxdılar. Bizdən irəlidə MDB-nin dörd böyük respublikası, müstəqil dövləti vardır.
Əziz dostlar, bunların hamısı bizim müstəqilliyimizin, milli azadlığımızın bəhrəsidir.
Mən sizin hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Milli Olimpiya Komitəsinə, Gənclər və İdman Nazirliyinə,
komandanın hər bir üzvünə təşəkkür edirəm. Mən qızıl medal almış idmançılarımıza xüsusi minnətdarlığımı
bildirirəm. Digər idmançılarımıza təşəkkür edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bunlarla
arxayınlaşmayacaqsınız.
Milli Olimpiya Komitəsinin böyük planları vardır. İlham Əliyev burada dedi ki, Milli Olimpiya Komitəsi
üçün böyük bir kompleks tikilibdir. Biz bir neçə gündən sonra onun açılışında iştirak edəcəyik. Güclü madditexniki baza yaradılıbdır. Təbiidir ki, hər bir iş üçün müvafiq maddi-texniki bazanın yaranması əsas şərtlərdən
biridir. Milli Olimpiya Komitəsinin böyük xidmətlərindən biridir ki, komitə bu işlə ciddi məşğul olur və
dövlətdən heç bir vəsait almadan, öz imkanları ilə idman üçün, olimpiyaçılar üçün yeni-yeni böyük müəssisələr
yaradır. Biz bunu alqışlayırıq, dəstəkləyirik. Biz lazım olan köməyi bundan sonra da edəcəyik. Yenə də
deyirəm, ümidvaram ki, siz bu nailiyyətlə qane olmayacaqsınız, çalışacaqsınız, gələn olimpiya oyunlarına qədər
olan müddətdə müxtəlif dünya yarışlarında iştirak edəcəksiniz və böyük nailiyyətlərinizlə bizi daim
sevindirəcəksiniz.
Bu gün Azərbaycanın müstəqilliyinin, yəni müstəqillik haqqında qəbul olunmuş Konstitusiya Aktının 9-cu
ildönümüdür. Xalqımız bunu bayram edir. Biz bayram əhval-ruhiyyəsindəyik. Siz bizim bayramımızı daha da
yüksəklərə qaldırdınız, bəzədiniz, gözəlləşdirdiniz. Ona görə də sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Bu doqquz il ərzində Azərbaycan xalqı ağır, çətin, eyni zamanda, çox şərəfli yol keçibdir. Doqquz il bundan
öncəki Azərbaycanın vəziyyətini xatırlayın. İlham Əliyev burada doğru dedi ki, bugünkü idmançılarımız – 18–
19 yaşında olan, qələbə qazanmış idmançılarımız o vaxt 10–11 yaşında idilər, yaşları bəlkə bundan da az idi.
Demək, onlar Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə böyümüş və bu səviyyəyə çatmış gənclərdir. Ancaq doqquz
il bundan öncə Azərbaycanda belə şeylər üçün şərait yox idi. Çünki Azərbaycan od içində yanırdı, dağılırdı,
parçalanırdı.
İndi müstəqilliyimizin doqquzuncu ildönümünü hamımız iftixar hissi ilə qeyd edirik. Amma bir az arxaya
baxmaq lazımdır. Bu doqquz illik tarixin hər ilinə, hər ayına baxmaq lazımdır. Onda hamı üçün aydın olar ki, bu
müstəqillikdən sonra keçdiyimiz yol nə qədər ağır, çətin, eyni zamanda, nə qədər şərəfli olmuşdur. Biz
xoşbəxtik ki, o ağır, çətin dövrdən uğurla keçdik, indi Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır və inkişaf edir.
Bu illərdə bizim ən böyük nailiyyətimiz o olub ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yarada bildik, 1993cü ildə ölkəmizi vətəndaş müharibəsindən xilas etdik, Azərbaycanın parçalanmasının qarşısını aldıq,
respublikamızda daxili çəkişmələrə, silahlı dəstələrin bir-biri ilə hakimiyyət mübarizəsinə son qoyduq.
Qarşımıza çıxan çətinliklər çox olubdur. Amma ən böyüyü ondan ibarət idi ki, bilirsiniz, 1994-cü ilin
oktyabrında və 1995-ci ilin martında Azərbaycan yenidən böyük təhlükə altında idi. Çünki dövlətimizə,
müstəqilliyimizə qarşı dövlət çevrilişi cəhdi göstərilirdi. Həmin qüvvələr çox güclü, silahlı idi. Amma xalq buna
imkan vermədi. Xalq dövlət çerilişi cəhdinin qarşısını aldı. Dövlət bunların qarşısını ala bildi. Nə üçün? Çünki
dövlət ilə xalqın birliyi yaranmışdı. Çünki xalq dövləti dəstəkləyirdi, apardığımız siyasəti bəyənirdi və ona görə
də dövlətin, dövlətçiliyin mübarizəsində sinəsini qabağa verdi.
Azərbaycan ötən doqquz il ərzində böyük inkişaf yolu keçibdir. Bəli, altı il bundan öncə atəşin
dayandırılması böyük nailiyyətdir. Çünki təsəvvür edin, əgər müharibə, o vaxta qədər aparılan uğursuz
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müharibə davam etsəydi, bax bu gün oxuyan, təhsil alan, idmançı olan, istedadlarını göstərən nə qədər
gənclərimiz həlak, şəhid olmuşdu. Ona görə də 1994-cü ilin mayında atəşkəsin yaranması Azərbaycanın
gələcəyi, bu günü üçün ən böyük şərtlərdən biri idi.
Azərbaycan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlətdir. Biz bu yolu uğurla keçirik. Azərbaycanda demokratiya
inkişaf edibdir. Azərbaycanda bütün insanlara azadlıq verilibdir. Azərbaycanda söz, vicdan, insan azadlığı
tamamilə təmin olunubdur. Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1995-ci ildə tənəzzülə son qoydu, o vaxtdan indiyə qədər
inkişaf yolu keçibdir.
Bizim dövlət nümayəndələri, nazirlər ayrı-ayrı analitik materiallarda bu barədə çoxlu rəqəmlər göstəriblər.
Bütün bu inkişaf yolumuzun rəqəmləri, konkret sübutları göz qabağındadır, biz bu yolu uğurla gedirik və
gedəcəyik.
Təbiidir ki, biz əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə də kifayətlənmirik, razı deyilik. Bunlar Azərbaycanı ancaq
siyasi-iqtisadi böhrandan çıxartdı, ölkəmizin iqtisadiyyatında tənəzzülün qarşısını aldı, respublikamızın
iqtisadiyyatının inkişafını və Azərbaycan xalqının rifah halının ardıcıl, davamlı surətdə yaxşılaşdırılmasını
təmin etdi.
Bizim hələ görüləsi çox işlərimiz var. Biz Azərbaycanın güclü, hüquqi, demokratik, dünyəvi və iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş ölkə olmasına çalışırıq. Azərbaycanın Milli Ordusu yaranıbdır. Bu Milli Orduda bizim
gənclərimiz xidmət edir və çox da yaxşı xidmət edirlər.
Azərbaycan bir dövlət kimi artıq formalaşıbdır. Bu bizim doqquz illik nailiyyətimizdir. Xalqımız bunu bilir,
qiymətləndirir və ona görə də öz dövlətinə, vətəninə sədaqətini və Azərbaycanın demokratiya yolu ilə gedən
dövlətinə öz dəstəyini göstərir. Bu da bizi, Azərbaycan prezidenti kimi şəxsən məni daha da çox iş görməyə
məcbur edir, yəni mənim qarşımda, dövlətin, hökumətin qarşısında yeni-yeni vəzifələr qoyur. Mən sizi əmin edə
bilərəm ki, biz bu vəzifələri yerinə yetirəcəyik, Azərbaycan ilbəil inkişaf edəcəkdir.
Noyabrın 5-də Azərbaycanda növbəti parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. 1995-ci ilin noyabrında müstəqil
Azərbaycanın ilk demokratik Konstitusiyasının qəbul olunması tarixi hadisədir. O vaxt, eyni zamanda, müstəqil
Azərbaycanın yeni Milli Məclisi seçildi. Həmin Milli Məclis ötən beş ildə çox işlər gördü. İndi Azərbaycan
hüquqi dövlətdir, bizdə hər şey qanunla tənzimlənir. Amma bu qanunları yaratmaq, işlətmək lazımdır. Biz
bunları etmişik.
Bizim Milli Məclisimiz çox qanunlar qəbul edibdir, işini uğurla başa çatdırır. Azərbaycanın hakimiyyət, icra
orqanları bu qanunların yerinə yetirilməsi üçün çalışır və çoxlu nailiyyətlər əldə edibdir. Bu nailiyyətlər bundan sonra
daha da çox olacaqdır.
Mən inanıram ki, noyabrın 5-dəki seçkilərdə xalq yenə də ədaləti, haqqı, əldə olunan nailiyyətləri
dəstəkləyəcəkdir, ayrı-ayrı təxribatçıların, yaxud müxalifətçilərin yalan, böhtan sözlərinə uymayacaqdır. İndi
demokratiyadır. Bütün müxalifət partiyalarına imkan verilibdir ki, seçkiqabağı televiziyada çıxış etsinlər – onlar
onsuz da qəzetlərdə istədiklərini daim yazırlar – öz seçiciləri ilə görüşsünlər, danışsınlar. Ancaq nə müşahidə olunur?
Seçkilərə qoşulan partiyaların tam əksəriyyəti müxalifət mövqeyində duranlardır. Onların hamısı iqtidarı tənqid edir.
Tənqid bizə lazımdır, amma təhrif, yalan, böhtan lazım deyildir. Bu, xalqımıza, millətimizə lazım deyildir. Ancaq
onlar bu yola düşüblər. Bunların sözünün əvvəli də, axırı da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur.
Əgər demokratiya yoxdursa, müxalifət partiyaları nə üçün bu qədər qəzetlər çıxarırlar və bu qəzetlərdə
olmazın yalanlar, böhtanlar, iftiralar dərc olunur? Əgər demokratiya yoxdursa, müxalifət partiyaları
televiziyada, radioda necə sərbəst çıxış edir, iqtidara qarşı böhtan yağdırırlar?
Bəli, məhz Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabit olandan bir neçə vaxt sonra bu partiyalar yavaş-yavaş
canlandı və indi onlara bütün imkanlar yaradılıbdır. Amma onlar da, hamı da düşünməlidir ki, bu imkanları kim,
hansı hakimiyyət, iqtidar yaradıbdır? Bunu bizim iqtidar yaradıbdır. Bunu biz yaratmışıq.
Mən bu günlər televiziyada çıxış edənləri müşahidə edirəm. Müxalifət partiyalarının televiziyada çıxış edən
hər bir nümayəndəsi xalqı, milləti müstəqillik aktının doqquz illiyi münasibətilə təbrik edir. Çox gözəl. Bu
onların haqlarıdır. Mən bundan çox məmnunam. Amma onlardan soruşmaq lazımdır, bu doqquz illik müddətin
yeddi il beş ayı Azərbaycanın bugünkü iqtidarının üzərinə düşür. Əgər Azərbaycan 1991-ci ilin sonunda
müstəqilliyini əldə edibsə, ondan sonrakı bir il altı ay müddətində ölkəmizdə hakimiyyətsizlik, hərc-mərclik
davam edib və nəhayət, 1992-ci ilin iyununda Xalq Cəbhəsi – Müsavat hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanın dağıdılması daha da sürətləndi. Bunlar da axırda gətirib vətəndaş müharibəsinə çıxartdı.
1990-cı ilin yanvar hadisələrindən sonra, ondan qabaq da Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdu,
hərc-mərclik idi. Dövlətin on illərlə qazandığı sərvətlər dağıdılırdı və Azərbaycan bir neçə dəfə fövqəladə
vəziyyətdə, avtomatçıların qarşısında yaşayıbdır.
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1990-cı ilin 20 Yanvar hadisəsindən sonra Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət elan olundu. Bu fövqəladə
vəziyyət 1991-ci ilin axırınadək davam etdi. Yalnız müstəqillik elan olunandan sonra Azərbaycanda, Bakıda
fövqəladə vəziyyət aradan götürüldü. Ancaq ondan sonra nə oldu? Xalq Cəbhəsi – Müsavat hakimiyyətə gəldi,
bir ilin içərisində Azərbaycanda daxili sabitliyi daha da pozdu. Xatırlayın, əvvəllər fövqəladə vəziyyətin
əleyhinə çıxan adamlar 1993-cü ilin aprelində Kəlbəcər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal ediləndən
sonra, hakimiyyətdə ola-ola, bütün Azərbaycanda fövqəladə vəziyyət rejimi yaratdılar. Həmin fövqəladə
vəziyyət rejimində də hakimiyyəti saxlaya bilmədilər. 1993-cü ildə ölkəmizdə vətəndaş müharibəsi başlandı.
Ölkənin daxilində müxtəlif proseslər ola bilər. Əgər dövlət, hakimiyyət güclüdürsə və xalqın dəstəyinə
malikdirsə, o hər bir şeyin qarşısını ala bilər. 1993-cü ilin iyununda nə üçün Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi,
siyasi böhran başlandı, nəhayət, həmin hakimiyyət dağıldı? Ona görə ki, onlar xalqın dəstəyini, inamını əldə edə
bilmədilər. Əksinə, bir ilin içərisində xalqı özlərindən diksindirdilər, uzaqlaşdırdılar və xalq belə bir
hakimiyyətə artıq dözə bilmirdi.
Hakimiyyət dağıldı. Hakimiyyətdə olan şəxslər, yəni Azərbaycanın prezidenti, Baş naziri, Milli Məclisin
sədri, nazirlər qaçdılar, dağıldılar, gizləndilər. Bəziləri ayrı-ayrı yerlərdə 2–3–4 il gizləndilər. Əgər siz doğrudan
da hakimiyyət adamısınızsa, doğrudan da xalq uğrunda mübarizə aparırsınızsa, doğrudan da hakimiyyətə
gələrək Azərbaycanı idarə etmək istəyirdinizsə, niyə qaçırdınız, niyə gizlənirdiniz?
1995–1996-cı ildən sonra, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik tamam bərqərar olunandan sonra onlar
yavaş-yavaş peyda oldular, deyə bilərəm ki, gizləndikləri yuvalarından çıxdılar, indi sərbəstdirlər. Bu
sərbəstliyi, bu ictimai-siyasi sabitliyi kim yaradıb? Onu bugünkü iqtidar yaradıbdır. Bugünkü iqtidar bunu
yaradaraq, onlara imkan veribdir ki, yenidən həyata qayıtsınlar, öz siyasi fəaliyyətlərini aparsınlar, bunu da
qiymətləndirsinlər. Ancaq bunun əvəzində onlar öz çıxışlarında deyirlər ki, yeddi il müddətində heç bir şey görülməyibdir. Bəs onda bu müstəqillik dövründə nə görülübdür? Bəs onda bu müstəqillik münasibətilə siz xalqı
niyə təbrik edirsiniz?
Mən yenə də deyirəm, bu doqquz ilin yeddi il beş ayı bugünkü iqtidarın rəhbərliyi altında gedibdir. Ondan
əvvəl, müstəqillik elan olunandan sonrakı bir il yarım ərzində bir neçə hakimiyyət dəyişilib, hərc-mərclik
olubdur və Azərbaycan dağılırdı. Demək, bunları görməyən, yaxud görərək inkar edən adamlar, heç təsəvvür
etmək mümkün deyil ki, hansı psixologiyaya malikdirlər. Bir daha deyirəm ki, bu doqquz ildə Azərbaycanın
müstəqilliyini təmin edən, yaşadan bugünkü iqtidardır.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan olunması tarixi zərurətdən meydana gəlmiş bir hadisədir. Bu, o
illərdə, ondan əvvəlki bir neçə ildə SSRİ-də və bütün dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin məntiqi
nəticəsidir. Bu müstəqillik talenin bizə bəxş etdiyi nemətdir. Əgər SSRİ dağılmasaydı, heç bir qüvvə, heç bir
respublika heç bir müstəqillik əldə edə bilməzdi. Amma indi həmin müxalifətdə olan adamlar döşlərinə vururlar
ki, biz mübarizə etmişik, Azərbaycanın müstəqilliyini əldə etmişik. Onda Türkmənistan, Özbəkistan, Ukrayna,
Belarus, Qazaxıstan öz müstəqilliklərini necə əldə ediblər?
Bəli, SSRİ hökumətinin Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar ədalətsiz mövqeyinə görə xalq etiraz səsini
qaldırdı. Bu etiraz səsini təkcə özü yox, kütlələr bildirib, küçələrə, meydanlara çıxıbdır. Bəli, belə bir xalq
hərəkatı olubdur. Ancaq indi bəziləri döşünə döyür ki, biz milli azadlıq hərəkatının liderləri olmuşuq və bunun
nəticəsində Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olmuşuq. Bu cür yalan heç bir şeyə sığışmır.
Yenə də deyirəm, bizim xoşbəxtliyimizdir ki, SSRİ dağıldı. Təbiidir ki, SSRİ dağılanda bu ittifaqa daxil olan
bütün müttəfiq respublikalar öz müstəqilliklərini elan etdilər. Onu da bilməlisiniz ki, digər respublikalar öz
müstəqilliyini Azərbaycandan əvvəl – 1991-ci ilin iyununda, iyulunda, sentyabrında elan etdilər. Azərbaycan isə
1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqillik haqqında akt qəbul etdi. Amma həqiqi müstəqillik 1991-ci il dekabrın 30da ümumi referendum keçiriləndən sonra olubdur. Yəni biz o vaxt bu məsələdə də irəlidə deyildik. Əgər
müstəqillik uğrunda mübarizə aparılırdısa, burada da o biri respublikalardan geri qalmışdıq. Bax, həqiqət budur.
Gərək heç kəs bu tarixi həqiqətləri unutmasın və heç kəs də təhrif etməsin.
Bizim bugünkü nailiyyətimiz Azərbaycanda məhz son illər, yəni 1993-cü ilin iyunundan indiyədək aparılan işlərin
nəticəsidir və biz bundan sonra daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəyik.
Mən bu fikirlərimi sizə çatdıraraq, olimpiya oyunlarında əldə etdiyiniz qələbə münasibətilə sizi təbrik
edirəm. Mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bir daha deyirəm, sizin bu nailiyyətiniz Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir və 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan iqtidarının apardığı doğru, düzgün
daxili və xarici siyasətinin nəticəsidir.
Mən bütün Azərbaycan xalqını Müstəqillik günü münasibətilə təbrik edirəm və Azərbaycana bir daha, bir
daha əbədi müstəqillik arzulayıram. Sağ olun.
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1 NÖMRƏLİ BAKI İSTİLİK-ELEKTRİK MƏRKƏZİNİN BİRİNCİ NÖVBƏSİNİN
İSTİFADƏYƏ VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
19 oktyabr 2000-ci il
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz energetiklər, inşaatçılar!
Bu gün artıq tikilib başa çatmış və istismara verilən istilik-elektrik mərkəzinin açılışı münasibətilə sizin
hamınızı ürəkdən təbrik edir və bu gözəl elektrik enerjisi müəssisəsində çalışan və gələcəkdə çalışacaq insanlara
uğurlar arzulayıram.
Keçən ilin avqust ayında biz bura toplaşaraq yeni istilik-elektrik mərkəzinin tikintisinin təməlini qoyduq.
O vaxt bu elektrik mərkəzinin tikilməsi üçün maraq göstərmiş şirkətlər, - "ABB Alstom Pover" və başqa xarici
şirkətlər, banklar, maliyyə mərkəzləri və onlarla bərabər bizim energetiklər, inşaatçılar söz verdilər ki, bu böyük
elektrik müəssisəsinin inşasını qısa bir zamanda başa çatdıracaq və oktyabr ayında istismara verəcəklər.
Mən böyük minnətdarlıq hissi ilə bildirirəm ki, həm xarici şirkətlərin, həm də Azərbaycanın
energetiklərinin, inşaatçılarının, bu tikintiyə cəlb olunmuş təşkilatların hamısı verdikləri sözü yerinə yetirdilər,
uğur qazandılar və bu gün biz istilik-elektrik mərkəzinin açılışına toplaşmışıq.
Mən bu istilik-elektrik mərkəzinin tikilib müasir texnologiyaya malik, bu cür gözəl, yüksək keyfiyyətli
avadanlıqla Azərbaycana verilməsi üçün zəhmət çəkmiş, səylər qoymuş maliyyə mərkəzlərinə səmimi qəlbdən
təşəkkür edirəm. Bu tikintidə iştirak etmiş, zəhmət çəkmiş və qurğunu vaxtında istismara vermiş Azərbaycan
energetiklərinə və inşaatçılarına da təşəkkür edirəm.
Bizim bugünkü toplantımız və bu nəhəng istilik-elektrik mərkəzinin açılışı tarixi bir hadisədir. Burada,
həmin bu yerdə əsrin əvvəlində - 1902-ci ildə bax, orada gördüyümüz, artıq köhnəlmiş, çürümüş, qaralmış
istilik-elektrik mərkəzi tikilmişdir. Təbiidir ki, o zaman üçün bu böyük hadisə idi. O vaxt Azərbaycanda neft
sənayesi xarici şirkətlərin iştirakı ilə güclü inkişaf edirdi, neftayırma zavodları yaranmışdı, burada həm elektrik
enerjisinə, həm də buxara ehtiyac vardı. Təbiidir ki, o vaxta görə həmin stansiyanın öz dəyəri vardı. Ancaq o
vaxtdan 100 il keçibdir. Doğrudur, 50-ci illərdə, 70-ci illərdə stansiyanın modernləşdirilməsi üçün çox iş
görülübdür. O, öz missiyasını, demək olar ki, həyata keçirib, Azərbaycana xidmət göstəribdir. Artıq indi
qocalıb, daha xidmət göstərə bilmir.
Demək, bizim qarşımızda məsələ durmuşdu, nə etməli? Buna bizim ehtiyacımız var. Biz bu barədə
məsələni müzakirə edərkən, "ABB Alstom Pover" şirkəti, başqa şirkətlər və xarici banklar öz təkliflərini
verdilər. Biz bunlara baxdıq. Bu iş 55 milyon dollar vəsait tələb edirdi. Amma bizdə bu vəsait yox idi. Yəni
vardı, amma biz onu bura sərf edə bilməzdik. Çünki başqa işlər də vardır. Bundan vacib başqa işlər, sahələr də
vardır. Onlar kredit təklif etdilər. Bu kreditdən biz istifadə etdik. 55 milyon dollar kredit götürdük. Həmin
şirkətlər çox böyük həvəslə və maraqla bu tikintiyə başladılar. Dediyim kimi, vaxtında, hamınız bir yerdə bunu
başa çatdırdınız. İndi bizim gözümüzün önündə gözəl, müasir texnologiyaya malik, yüksək keyfiyyətli məhsul
istehsal edən bir müəssisə durur.
Ona görə də mən deyirəm ki, bu, bizim həyatımızda tarixi hadisədir. 100 ildən sonra biz belə bir yeni
elektrik stansiyası yaratdıq. Demək, XXI əsrə biz bax, belə gözəl, müasir texnologiyalı müəssisələrlə gedirik.
Onlardan biri də budur.
Bu istilik-elektrik mərkəzi nəyə xidmət edəcəkdir? Birinci növbədə, Azərbaycan xalqına, ölkəmizin
iqtisadiyyatına xidmət edəcəkdir. Mənə dedilər ki, bu stansiya işə düşən kimi, noyabrın 15-dən Əhmədli
qəsəbəsində 15 min mənzil birbaşa buradan istiliklə təmin olunacaqdır. Bizim burada olan nəhəng neftayırma
zavodumuz ona lazım olan buxarla təmin ediləcəkdir. Buxarla bizim başqa sahələr də təmin olunacaqdır. Bu,
böyük hadisədir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda 70-80-ci illərdə çox böyük elektrik enerjisi potensialı yaranıbdır. Bu gün mən
bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əgər o illər biz Sovetlər İttifaqının imkanlarından istifadə edib hazırda
mövcud olan elektrik stansiyalarını, su elektrik stansiyalarını yaratmasaydıq, indi müstəqil Azərbaycan böyük
enerji böhranı içində idi. O vaxt biz çox uzaqgörənlik etdik. O vaxt biz Sovetlər İttifaqının proqramına riayət
etmədik. Yəni ümumittifaq enerji sistemi yaranmışdı, SSRİ-nin hər bir respublikasını təmin edirdi. Stansiyaların
da əksəriyyəti şimalda - Rusiyada toplanmışdı. Əgər biz ona arxayın olsaydıq, təbiidir ki, SSRİ dağılandan
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sonra, Azərbaycan müstəqil olandan sonra biz oradan elektrik enerjisini ala bilməzdik. Almaq üçün də böyük
vəsait lazım olardı. Bu da indiki zamanda yoxdur.
Demək, 70-80-ci illərdə Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olan zaman ölkəmizdə böyük elektrik
enerjisi potensialının yaranması bizim tarixi nailiyyətimizdir və bu günümüzün, sabahımızın, müstəqil
Azərbaycanın müstəqil yaşaması üçün əsas şərtlərdən biridir.
Ancaq təbiidir ki, bu elektrik stansiyalarının bəziləri uzun müddət təmir olunmadığına, müəyyən dərəcədə
modernləşdirilmədiyinə görə öz əvvəlki gücünü bir qədər itiriblər. Ona görə də indi Azərbaycanda
elektroenergetika kompleksinin yenidən qurulmasının ikinci mərhələsi başlayıbdır. Onu da biz başlamışıq. Bunu
müstəqil Azərbaycan başlayıbdır. Bunu müstəqil Azərbaycanın bugünkü iqtidarı başlayıbdır.
Bildiyiniz kimi, bir neçə ay bundan öncə biz Yenikənd Su Elektrik Stansiyasını tikib başa çatdırdıq və
istismara verdik. Beləliklə, Azərbaycanın elektrik enerjisi sisteminə 112 meqavat əlavə elektrik enerjisi verdik.
Burada bugünkü istilik elektrik mərkəzi 55 meqavat elektrik enerjisi verəcəkdir və dedim ki, 16 min mənzilin
istiliklə təmin olunmasını həll edəcəkdir. Ancaq bunlar bizim bu sahədə gördüyümüz işlərin başlanğıcıdır. Biz
Şimal Dövlət Elektrik Stansiyasını Yaponiyadan alınmış çox güzəştli kreditlərlə yenidən tikəcəyik. Onun üçün
biz Yaponiya hökumətindən 40 il müddətinə 360 milyon dollar kredit alırıq. Mingəçevir Su Elektrik
Stansiyasının bir neçə məsələlərini həll edib, onun potensialını artırmaq üçün də tədbirlər görürük. Başqa işlər
də görürük.
Beləliklə, indiyə qədər görülən və bundan sonra görüləcək işlər təxminən 690-700 milyon dollar
həcmində görüləcək işlərdir. Təsəvvür edin, əgər biz iqtisadiyyatımızın bu hissəsinə bu qədər vəsait tapıb onu
istifadə edə biliriksə, onda görün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi nədir və ölkəmizin iqtidarı - biz müstəqil
dövlətimizi, ölkəmizi necə gözəl idarə edirik, həm iqtisadiyyatımızın inkişaf etdirilməsi üçün, həm də
xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılması üçün nə qədər böyük işlər görürük.
Bu ilin iyun ayında mən Azərbaycanda həm əhalinin, həm də bütün müəssisələrin elektrik enerjisi ilə
təminatını təhlil edəndən sonra böyük fərman imzaladım. O fərman böyük bir proqram təşkil edir. O fərman ilə
həm indi mövcud olan elektrik stansiyalarının təmiri, modernləşdirilməsi, həm də xarici kreditlər hesabına yeni
elektrik stansiyalarının tikilməsi nəzərdə tutulurdu. Burada Müslüm İmanov məlumat verdi və baş nazir də
təsdiq etdi ki, həmin fərman yerinə yetirilir. Bu məqsəd üçün biz dövlət vəsaitlərindən 18 milyon dollar, burada İmanov dedi, 90 milyard manat, - vəsait ayırmışıq və o, istifadə olunur. Bu gün sizin qarşınızda deyirəm,
vəsaitdən bundan sonra da səmərəli istifadə etmək lazımdır və sizin qarşınızda qoyulan vəzifəni yerinə
yetirmək, yəni 15 noyabra bu barədə mənə raport vermək lazımdır. Güman edirəm ki, əgər bizim energetiklər,
inşaatçılar, hökumət orqanları bu tədbirləri layiqincə yerinə yetirə bilsələr, biz ölkəmizin elektrik enerjisi ilə
təchizatını xeyli yaxşılaşdıracağıq. Amma qarşıdakı bir, iki, üç il ərzində həmin mən dediyim o proqramı yerinə
yetirəcəyik və beləliklə, Azərbaycanda daha elektrik enerjisi problemi olmayacaqdır.
Bu gün bizim qonaqlarımız öz çıxışlarında Azərbaycana yeni sərmayələr, kreditlər verilməsini və gəlib
burada iş görmələrini arzu etdilər. Bu, çox sevindirici haldır. Onlar da öz çıxışlarında qeyd etdilər və bu da
həqiqətdir ki, müstəqil Azərbaycanda bizim yaratdığımız ictimai-siyasi sabitlik olmasaydı, əgər müstəqil dövlət
kimi Azərbaycan dünya birliyində etibar qazanmasaydı, əgər xarici banklar, Avropanın çox böyük, nəhəng
şirkətləri Azərbaycan hökumətinə, dövlətinə inanmasaydılar, onları, necə deyərlər, zəncirlə də dartıb buraya
gətirmək mümkün deyildi. Amma indi özləri gəlirlər, xahiş edirlər, özləri müraciət edirlər. Çünki xarici
şirkətlərin Azərbaycanda səmərəli işləməsi üçün, təbiidir ki, özlərinin fayda götürməsi üçün və ölkəmizə vəsait
qoyması üçün çox gözəl, münbit şərait yaranıbdır. Bu şəraiti biz yaratmışıq. Bu da Azərbaycanın müstəqilliyinin
yeni böyük nailiyyətidir.
Burada bəyan edildi ki, bu istilik-elektrik mərkəzinin ikinci hissəsinin tikintisinə başlanacaqdır. O vaxt biz
bunun təməlini qoyanda mən düşünürdüm: nə cür edəcəklər? Görürsünüz, onlar bu yeri seçdilər, belə gözəl
müəssisə yaratdılar. Onun yanında da 100 il yaşayan istilik-elektrik mərkəzi durur. İndi ona da baxın, buna da
baxın. Fərqi görürsünüz. İndi o dağılacaq, elədirmi?
Müslüm İmanov: Yox. Ehtiyat üçün iki il saxlayacağıq. İki ildən sonra olmayacaq.
Heydər Əliyev: Deyirlər ki, ehtiyat üçün iki il saxlayacağıq. Amma sonra dağıdılacaqdır. Burada, biz
durduğumuz yerdə ikinci blok qoyulacaqdır. Onun da qiyməti 50 milyon dollardır. Deməli, biz 50 milyon dollar
da kredit götürürük. İndiki qədər gücü olan istilik-elektrik mərkəzi yaradırıq. Beləliklə, stansiyanın gücünü iki
dəfə artırırıq.
Ancaq energetiklərimiz bilməlidirlər ki, bu kreditləri biz qaytarmalıyıq. Özü də bu gün mən hər şeyi açıq
demək istəyirəm ki, bu kredit bizə 14 illiyinə verilibdir. Müəssisənin istismara verildiyi gündən 6 ay keçəndən
sonra kreditlərin geri qaytarılması 14 il müddətində təmin olunmalıdır. Ona görə də gərək bu istilik-elektrik

1003

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

mərkəzindən, birincisi, səmərəli istifadə edilsin. İkincisi də, bunun istifadəsindən əldə olunan gəlirlər hesabına o
kreditlər qaytarılmalıdır.
Heç kəs düşünməsin ki, biz kreditləri alırıq, onları qaytarmaq üçün başqa mənbələr axtarmalıyıq. Başqa
mənbələr yoxdur. Deməli, istehsal olunan, satılan elektrik enerjisinin, buxarın pulu gərək vaxtında ödənilsin,
dövlətə gəlsin və dövlət də ondan istifadə edərək kreditləri qaytarmağa başlasın. Bunu heç kəs unutmasın. Bunu
həm bizim energetiklər bilsinlər, həm də hər bir vətəndaş bilsin. Əgər biz Əhmədli qəsəbəsində 16 min mənzili
bu stansiya vasitəsilə istiliklə təmin ediriksə, onlar onun haqqını verməlidirlər.
Əgər bizim neftayırma zavodu buradan aldığı buxarla öz istehsalını daha da səmərələşdirəcək və ildə 100
min tondan artıq yanacaq az sərf edəcəksə, demək, bunların hamısının haqq-hesabı olmalıdır. İnanıram ki, bizim
insanlar, vətəndaşlarımız bu dediklərimi dərk edirlər. Biz həm istehsalı, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək üçün,
həm də əhalini elektrik enerjisi ilə, istiliklə təmin etmək üçün bax, bu işləri görürük. Ancaq bizim müəssisələr
də, vətəndaşlarımız da gərək bunları qiymətləndirsinlər. Bunun müqabilində öz üzərlərinə düşən vəzifələri
yerinə yetirsinlər.
Biz artıq bu cür böyük işləri görməyə başlamışıq. Qeyd etdiyimiz kimi, bizim böyük proqramımız vardır.
Bunu bütün xalqımız, millətimiz qiymətləndirir. Amma bəzi bədxahlar, bizim bu nailiyyətimizi istəməyənlər,
Azərbaycanı yenə 7-8 il bundan əvvəlki bərbad vəziyyətə qoymuş adamlar bunların hamısını inkar edirlər. İndi
bəziləri bu seçkiqabağı dövrdə çıxış edərək deyirlər ki, bu 7 ildə nə olubdur? Çox şey olubdur. İctimai-siyasi
sabitlik təmin olunubdur, iqtisadiyyat inkişaf edibdir. İnsanlar rahat yaşayırlar. Biz belə böyük müəssisələr
yaradırdıq. Budur bizim etdiklərimiz, budur bizim xalqa verdiklərimiz! Budur Azərbaycanın müstəqilliyinin
bəhrələri və gözəl nəticələri!
Mən bu hadisə münasibətilə bir daha hamınızı təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
burada verilən vədlərə əməl edilərək, istilik-elektrik mərkəzinin ikinci növbəsi də vaxtında tikilib istismara
veriləcək və biz yenə buraya toplaşacağıq, yenə də bir hadisəni qeyd edəcəyik.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, səadət, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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BMT-nin UŞAQ FONDUNUN MƏRKƏZİ VƏ ŞƏRQİ AVROPA, MDB VƏ BALTİK
ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ REGİONAL NÜMAYƏNDƏSİ FİLİP O'BRAYANI QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
20 oktyabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. YUNİSEF ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrə və
əməkdaşlığa biz çox böyük əhəmiyyət veririk. Ümumiyyətlə, YUNİSEF kimi bir təşkilatın Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı çərçivəsində yaranması, təbii ki, çox böyük hadisədir. Onun gördüyü işlər olduqca əhəmiyyətlidir.
Azərbaycanın YUNİSEF-lə əməkdaşlığı 1993-cü ildən başlayıbdır. Xatirimdədir, 1994-cü ildə NyuYorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində olarkən mən YUNİSEF ilə Azərbaycan arasında bir
sənədə imza atdım. Son illər Azərbaycanda bir çox məsələlərə, xüsusən, difteriyanın, poliomielitin qarşısının
alınmasına və başqa sahələrə YUNİSEF yardımlar edibdir. Mən YUNİSEF-in bu fəaliyyətini də yüksək
qiymətləndirirəm.
YUNİSEF-in Azərbaycanla daha da səmərəli, Azərbaycan üçün çox faydalı əməkdaşlıq etmək üçün hələ
böyük imkanları vardır. Güman edirəm ki, siz bu səfəriniz zamanı respublikamızda vəziyyətlə tanış olarkən
mənim bu fikirlərimin nə qədər düzgün olduğunu da təsdiq edə bilərsiniz.
Biz istərdik ki, YUNİSEF ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı daha da geniş olsun. Çünki buna böyük ehtiyac
vardır. Xüsusən, qaçqın, köçkün vəziyyətində olan uşaqların, çadırlarda olan uşaqların vəziyyəti ilə əlaqədar.
Buyurun.
Filipp O'brayan: Zati-aliləri, təşəkkür edirəm. Bu gün burada olmağımdan böyük şərəf duyuram. Sizin
ölkənizdə bir çox sahələrdə YUNİSEF-in missiyasının həyata keçirilməsində təşkilatımıza qarşılıqlı yardımçı
oldunuz. Mən hər şeydən öncə Sizi iki hadisə münasibətilə təbrik etmək istəyirəm.
Birincisi, müstəqilliyinizin 9-cu ildönümünü bayram etməniz münasibətilə Sizi təbrik edirəm. Çox
məmnun oldum ki, Siz müstəqillik bayramınızı qeyd etdiyiniz dövrdə mən də Sizin ölkənizdə olmuşam.
İkinci təbrikim olimpiya oyunlarında Azərbaycanın yaxşı yer tutması ilə əlaqədardır.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm.
Filip O'brayan: Bilirəm ki, bizim təşkilatımızın yardımçı olduğu, kömək göstərdiyi bir çox layihələrin
Azərbaycanda həyata keçirilməsində Siz şəxsən iştirak etmisiniz. Azərbaycanda çoxsaylı qaçqın uşaqlarının
olması ilə əlaqədar Sizin keçirdiyiniz narahatçılıqları biz bölüşürük.
Mən Azərbaycanın BMT-dəki təmsilçiliyinin YUNİSEF-in Direktorlar Şurasında sədr müavini
vəzifəsində göstərdiyi müsbət fəaliyyətinə görə də Sizə YUNİSEF Təşkilatının icraçı direktorunun adından
təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. YUNİSEF-in uşaqların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan daimi
komitəsində Azərbaycanın daimi yer əldə etmək üçün namizədliyini irəli sürdüyünü eşidəndə çox məmnun
oldum.
Zati-aliləri, Sizə məlum olduğu kimi, YUNİSEF gələn ilin sentyabr ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
çərçivəsində uşaqların hüquqlarına aid sammit, zirvə görüşü keçirəcəkdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş
katibi Sizi bu zirvə görüşündə iştirak etmək üçün dəvət edibdir. Mən də öz növbəmdə YUNİSEF Təşkilatının
icraçı direktoru adından bu dəvəti Sizə bir daha təkrar etməkdən, yetirməkdən məmnunluq duyuram. Hesab
edirik ki, bu zirvə görüşü XXI əsrdə uşaqların hüquqlarının daha yaxşı qorunması və onların həyatının daha
yaxşı təmin olunması baxımından fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkan olacaqdır. Mən ümidvaram ki,
qarşıdan gələn bir neçə il ərzində indiki vəzifəmdə Azərbaycan ilə daha sıx təmaslar saxlayacağam və
Azərbaycanı, Sizin ölkənizi daha yaxından tanımaq imkanı əldə edəcəyəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Əvvəla, Müstəqillik günü bayramı münasibətilə və Azərbaycanın olimpiya
oyunlarında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə təbrikinizlə bağlı təşəkkür edirəm. Həqiqətən, Azərbaycan ilk dəfə
olaraq XXVII yay olimpiya oyunlarında belə yüksək səviyyəyə gəlib çatmışdır. Şübhəsiz ki, bu, Azərbaycanda
uşaqlara, gənclərə göstərilən qayğının nəticəsində olmuşdur. Çünki olimpiadanın iştirakçıları və xüsusən uğurlu
nailiyyətlər əldə edənlər hamısı gənclərdir. Biz iki qızıl medal və bir bürünc medal almağımızdan fəxr edirik.
199 ölkənin içərisində 34-cü yer tutmuşuq. Azərbaycandan həm ərazi nöqteyi-nəzərdən, həm əhalinin sayına,
həm də iqtisadi vəziyyətinə görə güclü olan bir çox dövlətlər bizdən arxada qalıblar.
Bizim bürünc medal alan boksçumuz Vüqar Ələkbərovun cəmi 19 yaşı var. Qızıl medalı alanlar da
gəncdirlər. Demək, Azərbaycanda gənclərə qayğı var, diqqət var və gənclər də öz imkanlarını nümayiş etdirə
bilirlər.
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Eyni zamanda, siz bilirsiniz ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının
20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. Bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı işğal
edilmiş torpaqlardan zorla çıxarılıb və çox ağır şəraitdə, əksəriyyəti isə xeyli vaxtdır, 7-8 ildir ki, çadırlarda
yaşayır.
Təsəvvür edin, XX əsr sona çatır, amma bizim insanların bir hissəsi çadırda yaşayır, çadırda uşaqlar
doğulur, çadırda gənclər böyüyür, çadırda təhsil alırlar, ailə qururlar. Bütün bunlara görə Azərbaycandakı
uşaqların vəziyyəti sizin əhatə etdiyiniz bir çox ölkələrdə olan uşaqların vəziyyətindən daha da ağırdır.
Biz bilirik, Afrikada, Asiyada elə ölkələr var ki, orada həm böyüklər, həm uşaqlar çox ağır xəstəliklərə
düçar olurlar, çətinliklər keçirirlər. Bunlar bizə məlumdur. Ancaq Avropa qitəsində yerləşən Azərbaycan kimi
bir ölkənin ərazisində olan bu vəziyyət təbiidir ki, dözülməzdir. Ona görə sizin təşkilatınız, yəni YUNİSEF
gərək ölkələrin hamısına bərabər gözlə baxmasın. YUNİSEF hər bir ölkəyə onun vəziyyətinə görə münasibət
göstərməlidir, yardım etməlidir.
Mən çox arzu edərdim ki, siz üç-dörd saat vaxt sərf edib, - bunu vertolyot vasitəsilə etmək olar, - çadır
şəhərciklərinin birini gedib görəsiniz. Onda sizi dəhşət bürüyər. İndi görürsünüz, küçədə yağış yağır və bu,
birinci gün deyildir. Sabah qar yağacaqdır. Sonra yay gələndə qızmar istilər başlayacaqdır. Çadırlarda yaşayan
insanlar üçün hər fəslin öz çətinliyi vardır. Yağışın altında çadırda yaşamaq və çadırdan çıxan kimi palçığın
içində hərəkət etmək böyüklər üçün çətindir, amma uşaqlar üçün nə qədər çətindir!
Mən bilirəm ki, bu problemlərin həll edilməsində sizin imkanlarınız yoxdur. Ancaq köçkün vəziyyətində
yaşayan, çadırlarda yaşayan uşaqlara xüsusi diqqət göstərmək, onlara xüsusi qayğı göstərmək və onlara yardımı
artırmaq, hesab edirəm ki, sizin üçün mümkündür. Arzu edərdim ki, siz, ümumiyyətlə, YUNİSEF Azərbaycan
ilə əlaqədar proqramında mənim dediyim bu səbəblərə görə müəyyən dəyişikliklər etsinlər.
Siz bəyan etdiyiniz kimi, 2001-ci ilin sentyabr ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaqlarla əlaqədar
sammit keçirməsi çox təqdirəlayiq haldır. Mən bu dəvəti qəbul edirəm və mütləq bu sammitdə iştirak edəcəyəm.
Çünki bizim orada deyiləcək sözlərimiz vardır. Bütün bunları nəzərə alaraq, bir daha deyirəm, sizin bu gün
Azərbaycanda olmağınız, ölkəmizlə daha da yaxından tanışlığınız bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ancaq arzu
edərdim ki, sizin bu səfəriniz, mənim dediyim sözlər nəzərə alınmaqla, Azərbaycana olan münasibətinizi, yəni
yardımınızı, burada iş fəaliyyətinizi genişləndirməyinizi təmin etsin. Mən bu arzularımı sizə bildirirəm.
Filip O'brayan: Zati-aliləri, mən Sizin bu arzularınızı məmnuniyyətlə təşkilatımızın icraçı direktoruna
çatdıracağam. Onu da demək istəyirəm ki, Sizin olduqca səmimi şəkildə, xüsusən Azərbaycanda olan qaçqın
uşaqların dözülməz şəraiti barədə söylədikləriniz bizə çox təsir etdi. Elə bu sözləri söyləməyiniz onu göstərir ki,
Siz o uşaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması işinə sadiqsiniz. Hesab edirəm ki, Siz bu sadiqliyinizi NyuYorkda olarkən bizim təşkilatımızla əlaqədar iki sənədə imza atmanızla bir daha təsdiq etmisiniz.
Zati-aliləri, arzu edərdim ki, YUNİSEF-in regional direktoru kimi mənim elə bir gücüm, qüvvəm olaydı
ki, bütün bu münaqişələrə son qoyaydım. Amma doğru buyurdunuz ki, bu işlərin hamısını görmək heç də
mənim imkanım daxilində deyildir. Müharibənin uşaqların vəziyyətinə etdiyi təsir göz önündədir və bu, bizi
ağrıdır.
Siz doğru dediniz. Əslində, YUNİSEF-də elə biz də ayrı-ayrı ölkələrə, hətta uşaqlara eyni gözlə baxmırıq.
Təşkilatımızın gücünü göstərən amillərdən biri də məhz ondan ibarətdir ki, biz ehtiyacı olan uşaqlara yardım
əlimizi uzadırıq. Təşkilatımızın burada təmsil olunmuş nümayəndələri, mənim həmkarlarım sizin hökumətinizlə
sıx əlaqələr quraraq, azərbaycanlı qaçqın uşaqların ehtiyaclarının öyrənilməsi və onlara yardım edilməsi işinə
səylə çalışırlar. Mən Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bu gün burada qaldırdığınız ağrılı, ciddi problemlərin həll
olunması üçün öz tərəfimizdən əlavə ehtiyatların tapılması və Azərbaycana yardımların artırılması üçün də
əlimizdən gələni edəcəyik.
Əminəm ki, YUNİSEF Təşkilatının icraçı direktoru və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi zirvə
görüşündə iştiraka dəvəti qəbul etməyiniz barədə xəbəri məmnuniyyətlə qarşılayacaqlar. Mən də çox
məmnunam ki, Siz bu dəvəti qəbul etdiniz. Çünki indi burada mənə dediyiniz kövrəkliklə, həssaslıqla
danışdığınız, azərbaycanlı qaçqın uşaqların vəziyyətini təsvir etdiyiniz kimi, həmin zirvə görüşündə də çıxış
etsəniz, əminəm ki, bizim ümumi tədbirimizə töhfə vermiş olacaqsınız. Bir daha təkrar edirəm ki, YUNİSEF-in
Bakıdakı ofisi Azərbaycan hökuməti və qeyri-hökumət təşkilatları ilə bərabər çalışaraq azərbaycanlı uşaqların
həyatının inkişaf etdirilməsini, onların həyatına yenilik gətirilməsini istəyir. Mən də Sizi əmin edirəm ki, şəxsən
bu işlərlə yaxından məşğul olacağam. Sağ olun.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Sizin bu sözləriniz məndə ümid yaradır. Arzu edirəm ki, bu ümidlər
yerinə yetsin.
Təbiidir, siz dediniz ki, arzu edirsiniz münaqişələr həll olunsun, münaqişələrə son qoyulsun. Bunu
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hamıdan çox biz istəyirik, Azərbaycan istəyir. Çünki Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü pozulubdur.
Qeyd etdiyim kimi, ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal altındadır və darmadağın olunubdur. Bir milyon
insan yerindən-yurdundan didərgin düşübdür. Biz bunlara son qoymaq istəyirik və Ermənistanla sülh əldə etmək
istəyirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək istəyirik. Köçkünlərin, qaçqınların öz yerlərinə
qaytarılmasını təmin etmək istəyirik. Ancaq təəssüf ki, Ermənistan bu barədə çox anlaşılmaz və təcavüzkar bir
mövqe tutur.
Sizə onu da bildirmək istəyirəm ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını geniş şəkildə işğal etdiyi zaman,
1992-1993-cü illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası bu məsələləri dəfələrlə müzakirə
edibdir və dörd qətnamə çıxarıbdır. Təəssüf ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, - hansılar ki, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş rayonlardan dərhal, qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir, - indiyə qədər
Ermənistan tərəfindən həyata keçirilmir. Dözülməz vəziyyət haqqında mən bu yaxınlarda, sentyabr ayının 7-də
Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tribunasından yenə də Azərbaycanın sözünü dedim və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatını, onun Təhlükəsizlik Şurasını tənqid etdim ki, onlar özlərinin qəbul etdiyi qətnamələrin
yerinə yetirilməsini təmin edə bilmirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, təbiidir ki, tarixi əhəmiyyətə malik bir
təşkilatdır. Biz buna inanırıq. Ancaq onun qərarları, qətnamələri hansı ölkə tərəfindən yerinə yetirilmirsə,
demək, o, bunun üçün müəyyən imkanlar tapmalıdır. Xahiş edirəm, mənim bu sözlərimi də çatdırasınız.
Mən gələn il sentyabr ayında gələcəyəm. Allah etsin ki, o vaxta qədər biz Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə son qoya bilərik. Əgər buna nail olsaq, ondan sonra hələ bir neçə il də lazımdır ki, yerindənyurdundan didərgin düşmüş insanlar öz torpağına qayıtsınlar. Amma onların torpağında hər şey dağıdılıbdır,
hər şey viran olubdur. Yaşayış məntəqələri, yaşayış evləri yenidən yaranmalıdır. Hələ bizim qarşımızda nə
qədər vəzifələr durur. Mən mütləq gələcəyəm.
Filip O'brayan: Zati-aliləri, mən bundan olduqca məmnunam. Çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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MİLLİ OLİMPİYA KOMİTƏSİNİN BAKIDA YENİ İDMAN-SAĞLAMLIQ
KOMPLEKSİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
21 oktyabr 2000-ci il
Əziz idmançılar, olimpiyaçılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi - Azərbaycanın bütün idman ictimaiyyətini Milli Olimpiya Komitəsinin qısa bir müddətdə tikib başa
çatdırdığı və bu gün istifadəyə verdiyi gözəl olimpiya kompleksinin açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Milli Olimpiya Komitəsinə, bütün idmançılarımıza idmanda yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Hörmətli cənab Jak Roq, xanım Roq, hörmətli cənab Mario Peskanteni, mən sizi Azərbaycanda səmimi
qəlbdən salamlayıram. Sizin ilk dəfə ölkəmizə gəlməyinizin, bir tərəfdən, Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin nailiyyətləri ilə bağlı olduğunu düşünürəm, ikinci tərəfdən də, bunu daha çox sizin Azərbaycana,
bizim ölkəmizə, xalqımıza, idmanımıza diqqətiniz kimi qəbul edirəm. Sağ olun.
Bu il dünyada, o cümlədən müstəqil Azərbaycanda ən sevindirici, ən əlamətdar hadisələrdən biri XXVII
Sidney yay olimpiya oyunları oldu. Bütün dünyanın nəzər diqqəti Sidneyə cəlb edilmişdi. Dünyanın bütün
televiziya şirkətləri olimpiya oyunlarının gedişini Yer kürəsinin hər bir guşəsinə canlı yayımlayırdılar. Bəlkə də
dünyada heç bir hadisə bütün ölkələrin, Yer kürəsinin insanları tərəfindən bu qədər maraq doğurmamışdır.
Təbiidir ki, biz də Azərbaycanda oraya göndərdiyimiz nümayəndə heyətinin, idmançıların hər addımını
izləyirdik və yarışlarda onların nailiyyətlər, qələbə əldə etməsini səbirsizliklə gözləyirdik. Ona görə gözləyirdik
ki, Azərbaycanda idman, olimpiya hərəkatı yüksək səviyyəyə çatıbdır. Bizim çox gözəl, güclü və bacarıqlı
idmançılarımız vardır. Biz ona görə gözləyirdik ki, yola salarkən onlar Azərbaycan dövlətinə, xalqına söz
vermişdilər ki, qələbə qazanacaqlar, qələbə ilə də Vətənə dönəcəklər.
Bizim arzularımız, istəklərimiz və Milli Olimpiya Komitəsinin, idmançılarımızın verdiyi söz yerinə
yetirilibdir. Azərbaycan idmançıları, müstəqil Azərbaycan ilk dəfə dünya olimpiya oyunlarında, XXVII Sidney
yay olimpiya oyunlarında misli görünməmiş nailiyyətlər əldə etdilər, qələbə qazandılar.
İki qızıl medal, bir bürünc medal, bir neçə oyunçumuzun onuncu yerə qədər müxtəlif yerlər tutması bunlar həqiqətən böyük nailiyyətdir, böyük qələbədir. Bizim idmançılar bununla fəxr edirlər və buna da haqları
vardır. Xalqımız bununla fəxr edir və müstəqil Azərbaycan indiyə qədər həmin hadisənin təsiri altında, bayram
əhval- ruhiyyəsində yaşayır.
Müstəqil Azərbaycan son illər bütün sahələrdə dünya miqyasında özünü layiqincə təmsil etdiyi kimi,
bizim idmançılarımız da ölkəmizi layiqincə təmsil etdilər və xalqımıza, millətimizə sevinc gətirdilər.
Bu kompleks Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin bizim idmançılara yeni bir hədiyyəsidir. Mən
XXVII yay Sidney olimpiya oyunlarında uğurlar, medallar qazanmış idmançılarımızı, Milli Olimpiya
Komitəmizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm və onlara yeni-yeni qələbələr, nailiyyətlər arzu edirəm.
Milli olimpiya hərəkatı Azərbaycanda yeni yaranmağa başlamışdır. Keçmişdə Azərbaycanda belə hərəkat,
belə təşkilat olmamışdır. Milli olimpiya hərəkatının və Milli Olimpiya Komitəsinin yaranması Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin, xalqımızın milli azadlığının bəhrəsidir, onun nəticəsidir.
Amma dəfələrlə deyildiyi kimi, mən bu gün də bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra bir çox çətinliklərlə rastlaşmışdı və bu yolu asan keçməmişdi. Bu yol bu gün
də asan deyildir. Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsi 1992-ci ildə yaranmışdı. Ancaq bu gün hamı görür və
hamı etiraf etməlidir ki, təəssüflər olsun, o illərdə bütün başqa sahələrdə pozuculuq quruculuqdan daha da üstün
olduğuna görə, elə Milli Olimpiya Komitəmiz də bir iş görmürdü və idmanın çox nailiyyətlərini dağıdıbdır,
parçalayıbdır. Ona görə də o vaxt Azərbaycan idmançıları Olimpiya Komitəsində olan bütün bu hərc-mərcliyə
son qoymağı qərara aldılar.
Xalqa məlum olduğu kimi, o vaxt, o illər - Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olduğu zaman Olimpiya Komitəsi
və onun rəhbərləri Azərbaycanın daxili işlər naziri İsgəndər Həmidov kimi yaramazın əlində oyuncağa
çevrilmişdi. Bu böyük komitə ayrı-ayrı mafioz qrupların əlində idi. Bizim idmançılar buna dözürdülər. Çünki o
vaxt başqa yolları yox idi. Amma dözüm də gəlib müəyyən dərəcəyə çatdı və idmançılarımız, Olimpiya
Komitəsinə daxil olan idman federasiyaları artıq buna dözə bilmədilər, seçki apardılar və Milli Olimpiya
Komitəsinin yeni tərkibini, yeni rəhbərliyini seçdilər. İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti
seçildi.
O vaxtdan çox keçməyibdir. Ancaq bu qısa bir zamanda Azərbaycanda Milli Olimpiya hərəkatı böyük
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vüsət alıbdır, yüksək nailiyyətlər əldə edibdir. Son illər idmanın müxtəlif növləri üzrə Avropa və dünya
yarışlarında Azərbaycan idmançılarının əldə etdiyi nailiyyətlər buna əyani sübutdur. Bunların hamısının da
zirvəsini XXVII yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarının, Milli Olimpiya Komitəsinin əldə etdiyi
nailiyyətlər təşkil edir.
Azərbaycanda idmana qısa bir zamanda yüz minlərlə gənc cəlb olunubdur. Ancaq bütün gənclər idmana
həvəs göstərir, idmanla məşğul olmaq istəyirlər. Bunun üçün maddi-texniki baza lazım idi. Keçmişdə yaranmış
maddi-texniki bazanı vaxtilə dağıtdılar.
Mən bir dəfə demişəm. Xatirimdədir, 1952-ci ildə burada, bu yaxınlıqda Azərbaycanın mərkəzi stadionu
açıldı. Mən o vaxt gənc olarkən həmin açılışda iştirak etmişdim. Ondan sonrakı illərdə o stadion Azərbaycan
xalqına, gənclərinə, futbola xidmət etmişdir. Amma sonra nə oldu? 1990, 1991, 1992-ci illərdə və 1993-cü ildə,
hətta 1994-cü ildə də o stadionu bazara döndərdilər, orada kababxanalar açdılar. Stadionu dağıtdılar və elə
vəziyyətə gətirdilər ki, mən xatırlayıram, bir dəfə hansısa beynəlxalq yarış keçirilməli idi, beynəlxalq hakimlər
gəlib dedilər ki, burada yarış keçirmək olmaz. Yarışı Sumqayıt stadionunda keçirdilər. Bax, biz bu cür keçmişi
də görmüşük. Əvvəllər yaranmış idman potensialını, yəni idmanın maddi-texniki potensialını inkişaf etdirmək
əvəzinə, onun dağıdılmasını, tarimar edilməsini görmüşük. Ancaq biz bunların qarşısını aldıq və indi həmin
stadion bərpa edilibdir. Orada yarışlar gedir, istifadə olunur. Amma hesab edirəm ki, hələ onu tam yüksək
səviyyəyə gətirib çıxara bilməmişik. Bizim Futbol Federasiyamız da hələ günün tələblərinə cavab verə bilmir.
İndi isə Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanlarından istifadə edərək, dövlətdən heç bir vəsait almayaraq
Azərbaycanda müxtəlif yerlərdə Olimpiya Komitəsinin idman komplekslərini tikməyə başlamışdır. Mən indi
burada, bu salonda onların bir neçəsinin layihəsi ilə tanış oldum və İlham Əliyev məlumat verdi ki, o yerlərin
hamısında tikintilər gedir. Burada qısa bir müddətdə, mənə dedilər, bir il içərisində bu cür müasir, beynəlxalq
standartlara uyğun olan belə gözəl kompleks yaradılmışdır.
Biz bura gələrkən kompleksin birinci zalını gəzdik. Ondan sonra idmançılar üçün yaradılmış şəraitə
baxdıq. Burada həm soyuq vaxtda istilik, həm də isti vaxtda sərinlik təmin edən böyük aqreqatlar qurulubdur.
Yəni burada ilin 12 ayında idmançılarımız öz məşqlərini keçirə bilərlər, idmanla məşğul ola bilərlər, özlərini
hazırlayıb inkişaf etdirə bilərlər. Mən qonşu zalda bizim gənclərimizi, 7-8 yaşında uşaqları gördüm. Onlar
güləşirlər, onlar cüdo, karate ilə məşğul olurlar. Onlar ağırlıq qaldırırlar. Onlar öz əzələlərini möhkəmləndirirlər.
Mən bir idmançıya yanaşdım. Əzələsi elədir ki, onu heç iki əlimlə də tuta bilmədim. Görürsünüz, bizdə nə
qədər güclü insanlar vardır. Soruşdum, neçə yaşın var? 18 yaşı. Demək, bax, bu adam müstəqil Azərbaycan
dövründə böyüyüb, 18 yaşına çatıbdır. Əgər bu adam yaxşı yaşamasa, bunun güzəranı yaxşı olmasa, necə
deyərlər, gəlib burada əzələlərini nə qədər tərpətsə də, bu vəziyyətə çatmaz. Demək, gənclərimizə həm yaxşı
yaşamaq şəraiti yaratmışıq, həm də onların fiziki cəhətdən möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi üçün və böyük
idmanda iştirak etməsi üçün şərait yaradılıbdır.
Mən bir uşağa yanaşdım ki, neçə yaşın var? Dedi, 8 yaşım var. Güləşir, özü də elə güləşir ki, mən təəccüb
edirəm, rəqibini qaldırıb yerə vurur. Nə qədər sevindirici haldır. Bilirsiniz, bir insan kimi, vətəndaş kimi, eyni
zamanda Azərbaycan prezidenti kimi, mənim sevincim heç yerə sığmır. Çünki qısa bir zamanda, görün, biz necə
nailiyyətlər əldə etmişik. Ancaq hesab edirəm ki, bu, Milli Olimpiya Komitəsinin işinin hələ başlanğıcıdır. Milli
Olimpiya Komitəsi əldə etdiyi təcrübədən və təbiidir ki, ictimaiyyətin bu işlərə verdiyi yüksək qiymətdən
ruhlanaraq, bundan sonra öz iş dairəsini genişləndirəcək, maddi-texniki baza yaratmaq sahəsində çox işlər
görəcəkdir. Hesab edirəm ki, gələn olimpiya oyunlarına qədər Azərbaycanda idman daha da yüksələcək, daha
da inkişaf edəcəkdir.
Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Jak Roq burada öz nitqində idmanın insana nə verdiyini,
onun nə olduğunu çox gözəl dedi. Mən onun sözləri ilə tamamilə razıyam. Onu da demək lazımdır ki, əgər
Avropa ölkələrində, Amerikada, inkişaf etmiş bir neçə başqa ölkələrdə idman çox yüksək səviyyədədirsə, bizim
ölkəmizdə, Azərbaycanda, təkcə bizdə deyil, yəni Şərq ölkələrində hələ ki, bu səviyyəyə çatmayıbdır. Amma
Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan insanının potensial gücü çox böyükdür. Həm fiziki gücü böyükdür, həm də
onun mənəvi iradəsi böyükdür. Ona görə də əgər biz hamımız bu işə kömək etsək, idmanın inkişafına şərait
yaratsaq, idmanı kütləvi etsək və bütün insanlar üçün bədən tərbiyəsini mütləq onların həyatının bir hissəsinə
çevirsək, xalqımızın fiziki sağlamlığını, mənəvi sağlamlığını təmin edəcəyik.
Azərbaycan gənclər ölkəsidir. Allaha şükürlər olsun ki, bizdə ailələr çoxuşaqlıdır, yeni-yeni uşaqlar
dünyaya gəlir, bizim əhalimiz artır. Bir neçə il bundan öncə məlumat verirdik ki, 7 milyon əhalimiz var. İndi
son siyahıyaalmada məlum oldu ki, Azərbaycanda 8 milyon əhali var. Kiçik bir ölkədə 8 milyon əhali az
deyildir.
Təəssüf ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bizim torpaqlarımızın bir qismi işğal altındadır və
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gənclərimizin bir hissəsi çadırlarda yaşayır, ağır şəraitdə yaşayır və idman üçün yaranmış bu imkanlardan lazımi
qədər istifadə edə bilmirlər. Ancaq mən bilirəm, o çadırlarda olmuşam, görürəm ki, gənclər hətta ağır şəraitdə
yaşasalar da, möhkəm fiziki gücə, iradəyə malikdirlər. Bilirlər ki, onlar öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar, öz
evlərinə, yurdlarına qayıdacaqlar.
İdmanın, bədən tərbiyəsinin kütləvi olması xalqımızı dünyada mövcud olan bir çox bəlalardan da xilas
edəcəkdir. Bu bəlaları bilirsiniz - spirtli içkilərdən istifadə edilməsi, narkotiklərin qəbul olunması, yaxud da
başqa mənfi həyat tərzi keçirən gənclər. insanlar. Təəssüflər olsun ki, dünyada bu mənfi proses çox inkişaf
edibdir və bir çox ölkələrə sirayət edir.
Bizdə də pozucu adamlar, dağıdıcı adamlar vaxtilə gəncləri təhsilə, tərbiyəyə, idmana cəlb etmək əvəzinə,
hərəsi öz şəxsi məqsədləri üçün onları o siyasi işə, bu siyasi işə qoşub həm təhsildən, həm mədəniyyətdən, həm
də idmandan ayırdılar və çoxları da, təəssüflər olsun ki, həmin mənfi proseslərin təsiri altına düşdü.
Biz bunların qarşısını almalıyıq. Bunların qarşısını almaq üçün bizim vəzifəmiz Azərbaycanda təhsili
inkişaf etdirməkdir, bütün gəncləri təhsilə cəlb etməkdir. Bunun qarşısını almaq üçün bizim vəzifəmiz insanların
rifah halını yaxşılaşdırmaqdır. Bunun qarşısını almaq üçün bizim vəzifəmiz idman hərəkatını genişləndirmək,
idmanı kütləvi etmək və bütün insanlara anlatmaqdır ki, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olsunlar. Budur, bizim
vəzifəmiz.
Mən bu gün deyə bilərəm ki, Azərbaycan dövləti bu vəzifələri ardıcıl surətdə həyata keçirir və
keçirəcəkdir. Bizim apardığımız iqtisadi, xarici, daxili siyasət, iqtisadi islahatlar, təhsil, səhiyyə sahələrində
həyata keçirdiyimiz islahatlar bu vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edəcəkdir.
Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar indi Azərbaycan çətin bir dövr yaşayır. 1988-ci ildən Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü başlayıbdır. Heç də o qədər daxili gücə malik olmayan Ermənistan müxtəlif obyektiv və
subyektiv səbəblərdən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edib və işğal olunmuş torpaqlarımızdan bir
milyon vətəndaşımız didərgin düşüb, çadırlarda yaşayır.
Biz neçə ildir ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq. Bunun üçün 1994-cü ilin may ayında biz
atəşkəsi təmin etdik. Təsəvvür edin, 1994-cü ildən indiyə qədər biz gənclərimizi o uğursuz müharibədən,
şəhidlikdən, qan tökülməsindən xilas etdik.
Biz münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bu gün də məşğul oluruq, sabah da məşğul olacağıq. Bütün
gənclər, Azərbaycan xalqı bilsin ki, hər gün bizim işimizin böyük bir hissəsi məhz Ermənistanın təcavüzünə son
qoyulması, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi və bölgədə sülh yaranması, insanların öz yerinə-yurduna
qayıtması ilə bağlıdır. Biz bununla məşğul olmuşuq, hər gün məşğul oluruq və bundan sonra da məşğul
olacağıq.
İndi bizdə bəzi siyasətçilər müxalifətdə olaraq, özlərinə seçkiqabağı xal qazanmaq üçün çıxış edərək
deyirlər ki, proqramları var. Biri deyir 10 proqramımız var, o biri deyir 20 proqramımız var, digəri deyir, nə
bilim, 30 proqramımız var. Nə proqramınız var, ortaya qoyun. Onların çoxu 1992-ci ildə və 1993-cü ilin
əvvəllərində hakimiyyətdə idilər, Azərbaycan dövlətində, hökumətində vəzifə tutdular bəs, o vaxt bu
proqramları niyə yerinə yetirmədilər, Azərbaycanın müstəqilliyini niyə saxlaya bilmədilər, ölkəmizdə niyə
vətəndaş müharibəsi başladı, niyə onlar qaçıb dağıldılar? İndi müxalifətdə oturublar, heç bir şey etmirlər, ancaq
və ancaq Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti qeyri-normal hala salmağa öz şəxsi məqsədlərinə nail olmağa
çalışırlar.
Bu qüvvələr işğal olunmuş torpaqlar haqqında guya öz proqramlarının olduğunu bəyan edərək və qısa bir
müddətdə bunu həll edəcəyinə söz verərək, çalışırlar ki, kimsə onlara səs versin. Ancaq eyni zamanda, onların
hərəkətlərinin çoxu Azərbaycanın düşmənlərinə ölkəmizə qarşı sanksiyalar qəbul etməkdə, respublikamızı
əzməkdə kömək edir.
Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində, başda konqresmen Smit olmaqla ermənipərəst
konqresmenlər Azərbaycana qarşı qanunlar qəbul edirlər. Onlar həmişə Azərbaycana qarşı cürbəcür ədalətsiz
qanunlar qəbul edirlər. 1992-ci ildə həmin o 907-ci düzəliş konqresmen Smitin təşəbbüsü ilə qəbul olunubdur.
İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövləti Azərbaycana heç bir kömək edə bilmir, çünki bu, qadağandır. Onlar
indi də ermənilərə kömək edirlər, Azərbaycanın əleyhinə iş görürlər.
Ermənipərəst konqresmenlər o dərəcəyə çatıblar ki, Türkiyə kimi böyük bir dövlət haqqında Konqresə
Qətnamə layihəsi çıxarıblar. Guya 85 il bundan öncə Türkiyə erməni xalqına qarşı soyqırımı edibdir. Bu, yalan,
uydurma bir şeydir. Bu, olmayıbdır. Bu, tarixdən bizə məlumdur. Əksinə, ermənilər Azərbaycana, türklərə qarşı
soyqırımı ediblər.
Mən bu prosesləri bilirəm. Türkiyənin ictimaiyyəti, dövləti son bir ayda böyük narahatlıq keçirir. Biz də,
Azərbaycan da, Azərbaycanın prezidenti kimi mən də dost, qardaş Türkiyəyə qarşı bu qədər ədalətsizliyin
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olduğunu görərək, əlbəttə ki, çox narahat idik. Mən əlaqə saxlayırdım, işin nə yerdə olduğunu öyrənirdim.
Ermənipərəst konqresmenlər o qətnamə layihəsini Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsindən keçirdilər.
Sonra isə Konqresin ümumi iclasına çıxardılar. Hökumət tərəfindən neçə dəfə onlara müraciət olundu ki, bunu
etməsinlər, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının etibarlı müttəfiqidir, Türkiyə Şərq aləmində, Qərb ilə Şərqin
arasında böyük, güclü bir dövlətdir. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi
tərəfindən Türkiyəyə qarşı bu cür ədalətsiz hərəkət, əlbəttə ki, Türkiyədə də, bizdə də, şəxsən məndə də çox
narazılıq hissi doğurmuşdu.
Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Klintonun və hökumətin başqa üzvlərinin son iki
gündə cəsarətli hərəkəti sayəsində həmin qətnamə layihəsi Konqresin gündəliyindən çıxarıldı. Amma
ermənipərəst konqresmenlər Amerikada və başqa ölkələrdə bu əməllərindən əl çəkmirlər. Onlar Türkiyədən,
Azərbaycandan əl çəkmirlər.
Təəssüflər olsun ki, mən indi haqqında söhbət açdığım respublikamızın bəzi müxalifət nümayəndələri bir
neçə ay bundan əvvəl gedib bizim düşmənimiz olan konqresmen Smitin qarşısında Türkiyənin, Azərbaycanın
əleyhinə çıxış edirdilər, ölkəmiz haqqında olmazın yalanlar deyirdilər. Keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəy, dörd
ildir Azərbaycandan qaçıb Amerikada gizlənən Rəsul Quliyev, İsa Qəmbərov, Nazim İmanov gedib
konqresmen Smitin qarşısında uşaq kimi oturublar, ona yaltaqlanıblar, Azərbaycanda demokratiyanın
olmamasını ona sübut etməyə çalışıblar. Ona sübut etmək lazım deyildir. Azərbaycanda demokratiya nə qədər
yüksək olsa da, həmin Smit buna razı olmayacaqdır. Çünki o, Azərbaycanın düşmənidir. Amma bunlar həmin o
düşmənlərə kömək edirlər. Demək, onlar həmin düşmənlərin Türkiyəyə qarşı bu cür hərəkətlərinə kömək
edirlər.
Mən qardaş Türkiyənin, türk xalqının Azərbaycan xalqı ilə, ölkəmizlə qardaşlığını böyük məmnuniyyət
hissi ilə bu gün bir daha təsdiq edirəm. Türk xalqına qarşı edilən hər bir təcavüz, yaxud hər bir ədalətsizlik,
Azərbaycana qarşı edilən ədalətsizlikdir. Azərbaycana qarşı edilən hər bir ədalətsizlik, Türkiyəyə qarşı edilən
ədalətsizlikdir. Təsadüfi deyildir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlayandan Türkiyə
Azərbaycanla bir yerdədir. Türkiyə Ermənistanı təcavüzkar sayıb, onunla heç bir əlaqə qurmayıb, erməni
işğalçıları Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca, Ermənistanla sərhədlərini açmır.
Mən həmin o ermənipərəst konqresmenlərə və başqa qüvvələrə Azərbaycan xalqının etirazını bu gün bir
daha bildirirəm, qardaş Türkiyə ilə bizim əbədi dostluğumuzu bəyan edirəm və özlərini siyasətçi adlandıran bəzi
adamlara demək istəyirəm ki, bizim dostumuzun, düşmənimizin kim olduğunu bilsinlər, gedib düşmənimizin
qarşısında yaltaqlıq etməsinlər.
Əziz dostlar!
Əziz idmançılar!
Mən bu gün sizinlə çox böyük sevinc hissi ilə görüşdüm. Ümumiyyətlə, gənclərlə görüşmək hər bir insana
ruh verir, hər bir insanı sevindirir, məni isə xüsusi olaraq sevindirir. Bu cür gözəl bir kompleksin yaranması,
təbiidir ki, Azərbaycanda quruculuq, yaradıcılıq işlərinin nümunəsidir. Biz bu quruculuq işlərini aparmışıq,
aparırıq və gələcəkdə daha da sürətlə aparacağıq.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycan idmanına yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ ƏLİRZA BİKDELİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
24 oktyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük. Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
Ə l i r z a B i k d e l i: Cənab Prezident, hər şeydən əvvəl, sabah müsəlmanların ən gözəl bayramı – həzrəti
peyğəmbər Salavatullahın Merac günüdür.
Müsəlmanlar üçün çox böyük bayramdır. İcazə verin, bu bayram münasibətilə Sizi və Sizin simanızda qardaş
Azərbaycan xalqını təbrik edim. Sizə təşəkkür edirəm ki, məni qəbul etdiniz. Həmişə olduğu kimi, nə vaxt xahiş
etmişəm, Siz xahişimi qəbul etmisiniz və bu dəfə də Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Bilirsiniz ki, mən beş ildən çoxdur Azərbaycanda səfir kimi çalışıram. Çox xoşbəxtlik hissi duyuram ki, bu
beş il ərzində burada mənim fəaliyyətim yalnız Sizin, cənab Heydər Əliyevin, dünyada tanınmış siyasətçi və
şəxsiyyətin prezident olduğu dövrə təsadüf edir. Mən bu illər Sizinlə birlikdə çalışmışam və bu məni çox
sevindirir. Biz diplomatların işi bir gün başlayır və bir gün də qurtarır. Ancaq hiss edirəm ki, mən elə bu
gündən öz yeni işimə Azərbaycanla başlamalıyam. Çünki İranın Xarici İşlər Nazirliyində mənə yeni vəzifə –
MDB ölkələri üzrə idarə rəisi vəzifəsi təklif edilibdir. İnşallah, mən yenidən bu vəzifəmdə Azərbaycan
Cümhuriyyəti ilə və Azərbaycan xalqı ilə yaxın təmasda olacağam.
Hər şeydən öncə Sizə və Sizin simanızda Azərbaycanın bütün məsul şəxslərinə təşəkkür edirəm ki, beş il
ərzində mənim fəaliyyətimə dəstək, kömək və qayğı göstərilibdir. Eyni zamanda bu illərdə Allah-təala bizə
kömək edibdir və biz də əlaqələrin inkişaf etməsinə nail ola bilmişik. Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Əsas məqsədim Sizə təşəkkür etmək, Azərbaycanı tərk etmək ərəfəsində Sizinlə görüşmək, danışmaq idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sizi və bütün İran xalqını, bütün müsəlmanları bu bayram
münasibətilə təbrik edirəm. Sizin ölkənizə, İran xalqına səadət, sülh, əmin-amanlıq arzulayıram. Bu bayramlar
bizim ümumi bayramlarımızdır. Çünki biz bir kökə və bir dinə malikik. Ona görə də bu bayram hamımızın
bayramıdır.
Sizin burada işləməyiniz elə tez keçibdir ki, elə bil heç beş il deyildir. Ona görə mən düşünürdüm ki, bəlkə
siz bir müddət də burada işləyəsiniz. Ancaq bilirəm, hər ölkədə Xarici İşlər Nazirliyinin qanunu vardır. Bəzi
ölkələrdə səfir üç ildən artıq işləmir. Amma yaxşı ki, sizin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana güzəşt edibdir.
Siz burada beş il işləmisiniz. Ancaq eyni zamanda məni sevindirən odur ki, siz dediniz, İranın Xarici İşlər
Nazirliyində MDB ölkələri üzrə idarənin rəisi olacaqsınız. Bu, təbii, bundan da yüksək bir vəzifədir. Ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bu vəzifədə də İran – Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsinə
çalışacaqsınız.
Bizim üçün bu çox əhəmiyyətlidir, ona görə ki, bütün MDB ölkələrinə cavabdeh olacaqsınız. Amma
bildiyimə görə, Siz Qazaxıstanda da işləmisiniz.
Ə l i r z a B i k d e l i: Cənab Prezident, Moskvada da işləmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir də Moskvada. Amma digər ölkələri o qədər yaxşı tanımırsınız. Amma hamısından
çox Azərbaycanda işləmisiniz. Elədirmi?
Ə l i r z a B i k d e l i: Bəli, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə Azərbaycan sizə başqa ölkələrə nisbətən daha çox tanışdır. Hesab edirəm
ki, daha yaxındır, belə deyə bilərəm ki, bəlkə də daha doğmadır. Ona görə də sizin o vəzifədə işləməyiniz bizim
üçün çox yaxşı xəbərdir. İnanıram ki, siz burada çalışdığınız dövrdə olduğu kimi, o böyük vəzifəni alandan
sonra İran – Azərbaycan əlaqələrini inkişaf etdirməyə daha da çox səylər göstərəcəksiniz.
Hər bir dövlət özünün dövlət mexanizmini yaxşı bilir. Ümumi prinsiplər var. Bəzən dövlətin xarici siyasəti
dövlətin müşavirləri, onun şöbələrinin təşəbbüsü, yaxud təklifi, onların verdiyi analitik materiallar əsasında
qurulur. Ancaq siz o vəzifədə olanda, hesab edirəm ki, heç vaxt öz rəhbərliyinizə Azərbaycan haqqında səhv,
yaxud da əsası olmayan məruzələr etməzsiniz. Mən demirəm ki, o biriləri qəsdən edirlər. Bəzən bilmirlər.
Çünki, hər halda, mənim bu barədə keçmişdən də, indi də təcrübəm çoxdur.
Xatirimdədir, Moskvada işləyəndə bəzən ayrı-ayrı ölkələrdəki səfirlər o ölkənin vəziyyəti haqqında, bu
ölkənin Sovetlər İttifaqı ilə əlaqələri haqqında məlumatlar yazırdılar. Amma biz başqa yerdən öyrənəndə
görürdük, həmin məlumatlar o qədər də düz deyil, səhvdir, yaxud da subyektiv fikirlərdir və s. Siz artıq burada
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beş il işləmisiniz, beş il burada yaşamısınız. Bu ölkənin prezidentini anlayırsınız. Burada kim kimdir, onu da
yaxşı bilirsiniz. Ona görə də çox məmnunam ki, əgər siz buranı tərk etmək məcburiyyətindəsinizsə, demək, o
idarənin rəisi olmaq da bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Beş il müddətində bizim əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi üçün hər iki tərəfdən – həm İran tərəfindən, həm
də Azərbaycan tərəfindən səylər göstərilibdir. Ancaq deyə bilmərəm ki, bu səylər bizi istənilən səviyyəyə
qaldırıbdır. Buna mane olanlar da olub, yaxud başqa səbəblər də olubdur. Hər şeyi açıq, həqiqəti demək
lazımdır.
Ancaq Siz də bilirsiniz və güman edirəm ki, İranın hökuməti, dövlət başçısı da bilir ki, Azərbaycan
prezidenti kimi, mən Azərbaycan – İran əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verirəm. Hesab edirəm ki, ölkələrimiz birbiri ilə dost olmalıdır, qardaş olmalıdır və ölkələrimiz arasında heç bir nifaq, heç bir başqa şey olmamalıdır.
Bəzi səbəblər var, məsələn, ona görə bizdə narazılıq törəyir, yaxud da Tehranda narazılıq törəyir. Ancaq bu
səbəbləri də aradan götürmək olar. Əgər götürmək mümkün deyilsə, hər halda, bunu da qarşılıqlı anlaşma yolu
ilə müəyyən bir məcraya salmaq olar. Amma strateji nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanın dövlət siyasəti,
Azərbaycan prezidenti kimi, mənim siyasətim bundan ibarətdir. Burada müxtəlif qüvvələrin, ayrı-ayrı şəxslərin,
yaxud da siyasi qurumların və s. fikri Azərbaycan dövlətinin fikri deyildir.
Mənə bu gün bir məqalə verdilər. «Nezavisimaya qazeta»da bir erməni şayiələrlə dolu məqalə yazıbdır. Onu
sənə verərlər, oxuyarsan, baxarsan. Təbiidir, bu müəllif nəyə xidmət edir. İran ilə Azərbaycanın arasını vurmağa
xidmət edir. Doğrudur, o da istinad edir ki, guya Azərbaycanın «Zerkalo» qəzeti hansısa sorğu keçiribdir.
Amma hesab etmirəm ki, «Zerkalo» qəzetinin də yazdığı hamısı düzdür. Bu qəzet o qədər səhvlər buraxır, o
qədər yalanlar, olmayan şeylər yazır. Əgər bunlar – təkcə «Zerkalo» qəzeti deyil, başqaları da – öz dövləti,
xalqı, ölkəsi haqqında yalanlar, böhtanlar yazırsa, onlar bizim əlaqələrimizi pozmaq üçün belə addımlar da
atırlar. Amma bilmirəm, həqiqətənmi bu, «Zerkalo» qəzetindəndir, yaxud da erməni müəllif bunu özü
uydurubdur və əsas kimi qələmə verir.
Yəni, bilirsiniz, bizim ölkələrimizin arasındakı əlaqələrin normal yolla və dostluq, mehribanlıq əlaqələri kimi
inkişaf etməsinə qısqancluq edənlər çoxdur. Bu bizim ölkənin içərisində də var. Siz bunları beş ildə görmüsünüz.
Başqa ölkələrdə də vardır. Bir çox qüvvələr istəmirlər ki, bizim ölkələrimizin əlaqələri daha da yaxın olsun,
əməkdaşlığımız daha da geniş olsun, bir-birimizə çox dayaq olaq. Belə qüvvələr çoxdur.
Mən sizə deyə bilərəm ki, bəlkə də bunu elə Azərbaycana da, İrana da düşmən qüvvələr edir. Xüsusən İran –
Azərbaycan əlaqələrini pozmağa çalışırlar. Bu barədə çox səylər göstərirlər. Həmin Moskva qəzetlərində çıxan
o məqalələrin müəllifləri əksər hallarda ermənilərdir. Onlar, təbiidir ki, bu məqsədə xidmət edirlər. Ancaq mən
bu gün bəyan edirəm ki, onlar heç bir şeyə nail ola bilməzlər, heç bir şey edə bilməzlər. Bizim İranla
münasibətlərimiz dostluq münasibətidir, qardaşlıq münasibətidir, mehribanlıq münasibətidir.
Əgər sizin burada işlədiyiniz beş il müddətində bəzi məsələlər barəsində hər iki tərəfin istəyini, arzusunu
yerinə yetirə bilməmişiksə, bu ondan irəli gəlmir ki, nə siz, nə də biz bunu yerinə yetirmək istəməmişik. Bu
ondan irəli gəlir ki, buna müəyyən obyektiv səbəblər mane olubdur. İnanıram ki, biz bu səbəbləri getdikcə
aradan qaldıracağıq. Bizim münasibətlərimiz inkişaf edəcək və mən İrana rəsmi səfərimi mültəq həyata
keçirəcəyəm. Bilirsiniz, obyektiv səbəblərə görə bu bir az təxirə salındı. Mütləq həyata keçirəcəyəm. Güman
edirəm ki, noyabr ayında Qətərdə İslam Konfransı Təşkilatının zirvə görüşü olacaqdır. Yəqin ki, İran prezidenti,
hörmətli Xatəmi də orada olacaqdır. Biz orada da görüşüb söhbət edə biləcəyik və əlaqələrimizin inkişaf
etdirilməsi üçün biz çox yeni-yeni addımlar atacağıq.
Ə l i r z a B i k d e l i: Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Mən Sizin dəyərli sözlərinizlə tamamilə razıyam.
Çox şadam, artıq bizim xalqlarımız Sizin dilinizdən eşidir ki, əlaqələrimizi pozanlar, istəməyənlər çoxdurlar.
Hesab edirəm, xalqlarımız bu dəyərli sözlərə söykənərək gərək hər bir münasibətə, əlaqələrimizin əleyhinə
çalışanlara fikir versinlər ki, onlar kimlərdir və bunun arxasında nə məqsəd durur.
İranın xarici siyasətində münasibətləri tənzimləyən iki prinsip vardır. Birincisi, qonşu ölkələrlə yaxın əlaqə saxlamaq, ikincisi, islam ölkələri ilə yaxın əlaqə saxlamaqdır. Azərbaycan Cümhuriyyəti bizim üçün həm qonşu, həm də
müsəlman ölkəsidir. Ona görə gərək biz Azərbaycanla münasibəti daha sıx saxlayaq. İran – Azərbaycan əlaqələri
gərək MDB ölkələri çərçivəsində nümunə xarakteri daşısın. Bəlkə də əlaqələrimizin düşmənlərinin, bunu
istəməyənlərin səyi elə bu nöqtədən başlayır. Bilirlər ki, həm Sizin, həm də bizim tərəfdən bu məqsədə doğru hərəkət
vardır və onlar bu hərəkətin qarşısında dururlar. Çünki bilirlər ki, əgər Azərbaycan Cümhuriyyətinin İran İslam
Cümhuriyyəti ilə əlaqələri genişlənsə və əksinə, İran İslam Cümhuriyyətinin Azərbaycan ilə əlaqələri genişlənsə,
onların mənafeləri bu ölkələr arasında heç olmasa, bir faiz bölünəcəkdir. Ona görə də istəyirlər ki, bütün payı özləri
götürsünlər.
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Biz bunu dəfələrlə demişik. Siz, cənab Heydər Əliyev də bunu dəfələrlə qeyd etmisiniz. Siz indi də buyurdunuz
və bu mənim üçün çox dəyərli analizdir. Mən həqiqətən bunu yüksək qiymətləndirirəm.
İstərdim ki, beş il ərzində iki ölkənin əlaqələrində müvəffəqiyyətlərə nail olmuş sahələri xatirinizə çatdırım.
Əlbəttə, Siz hər şeydən xəbərdarsınız. Bu əlaqələrin memarı kimi Siz özünüz işləmisiniz. Həmişə demişəm ki,
İran ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında olan münasibəti
elə edə bilək ki, bundan nümunə götürsünlər. Bu Sizin əldə etdiyiniz nailiyyətdir.
Beş il ərzində mənə tapşırılan vəzifəni müvəffəqiyyətlə həyata keçirmişik. Birincisi, xalqlarımızın əlaqələrini
asanlaşdırmaq idi.
Allaha şükür olsun ki, bu əlaqələr ilbəil asanlaşıb və bizim xalqlarımız çox gözəl təmasdadırlar, bir ölkədən
digərinə rahat gedib-gəlirlər. Artıq onlar hər şeyi görürlər, başa düşürlər, gedən əks-təbliğat düzgün deyildir,
vəziyyət başqa cürdür. İndi ildə bir milyondan çox camaatımız qarşılıqlı səfər edir. Eşidənlərin çoxu buna
inanmır. Bunun üçün getmək və görmək lazımdır.
Mən keçən həftə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə vidalaşmaq üçün oraya getdim. Cənab Vasif Talıbov ilə görüşdüm. Sağ olsunlar, bizi çox səmimiyyətlə qəbul etdilər. Sonra Culfaya getdim. Orada həm o tayda, həm bu tayda
olan gömrük işçiləri ilə görüşdüm. Mənə deyirlər ki, camaat o qədər gedib-gəlir ki, onlara cavab verməyə gücümüz
çatmır. Xahiş edirlər ki, İran məmurlarının sayını artırmaq barədə təklifi mən İran prezidenti cənab Xatəmiyə
çatdırım. Onların xahişi bundan ibarətdir. Orada hər şey şəffaf, normal şəkildədir. Dediyim budur ki, əgər Culfada bu
şəraiti yarada biliriksə, nə üçün Biləsuvarda, Astarada belə vəziyyət olmasın? İnşallah, bunları etməliyik. İndi gedişgəliş çox asanlaşıb və bu, müsbət haldır. Mən sevinirəm ki, birinci vəzifə kimi bunu yerinə yetirmişəm.
Azərbaycanda İran səfirliyinin qarşısına iqtisadiyyat sahəsində mühüm vəzifə qoymuşdular. Bu illərdə ticarət
bir az aşağıya düşsə də, kapital qoyuluşu artıbdır. Yəni əlaqələrimiz bir az sıxlaşıb və dərinləşibdir. Keçən ilin
statistikası göstərir ki, istər İrandan, istərsə də başqa ölkələrdən gələn iranlılar Azərbaycana 600 milyon dollar
sərmayə qoymuşlar. Bu, neftdən kənar sahələrə yönəldilibdir.
Neft sahəsində İranın «OİEK» şirkəti çalışır, o da sərmayə qoyur.
Gələn sərmayələr dərman, maşınqayırma, mebel, yol, tikinti və digər sahələrə qoyulmuşdur. Sizin himayəniz
altında bizim tacirlərimiz burada çalışırlar. Həqiqətən, Sizin qayğınız, İran tacirlərinə göstərilən səmimiyyət
onları cəlb edir. Bizim yaxşı tacirlərimiz yavaş-yavaş Azərbaycana gəlirlər.
Biz mədəniyyət sahəsində üstünlüyü alimlərimiz arasında olan əlaqəyə vermişik və buna da nail olmuşuq.
Hər il Azərbaycandan İrana və İrandan Azərbaycana dəstə-dəstə alimlər gəlirlər, gedirlər.
Azərbaycanda böyük elmi potensial vardır. Bu yalnız Azərbaycanın deyil, bütün islam dünyasının, Şərq
ölkələrinin sərvətidir. Gərək biz bundan istifadə edək. Çalışmışıq ki, Sizin ölkənizdə olan bu gözəl sərvətdən
istifadə edək və Sizin alimləriniz buna zəmanət verə bilərlər.
Bizim üzərimizə düşən, bizə tapşırılan vəzifələrdən biri də İran ilə Naxçıvan arasında Sizin tərəfinizdən
təməli qoyulmuş əlaqələri davam və inkişaf etdirmək idi. Allah-təalaya şükür edirik ki, bu sahədə də gözəl işlər
görmüşük. Keçən həftə cənab Vasif Talıbov dedi ki, İran ilə nə imzalamışıqsa, hamısını həyata keçirmişik.
Artıq yeni sahələr axtarırıq. İndi Şərqi Azərbaycan ostandarı Culfa – Naxçıvan arasında yeni yol çəkir. Orada
yol bərbad vəziyyətdə idi. Sağ olsunlar, əməkdaşlıq edirlər, onu çəkirlər və başqa sahələrdə də yaxşı işlər
görürlər. Biz gərək bütün sahələrdə əlaqələrimizi bu səviyyəyə çatdıraq.
Konsulluq sahəsində də işlər görülmüşdür. Keçən illər ərzində çox mühüm əhəmiyyət daşıyan üç əsas
müqavilə imzalanmışdır. Məhkumların təhvil verilməsi, hüquqi yardım haqqında və cinayətkarların
mübadiləsinə dair imzalanmış müqavilələr qanun kimi həyata keçirilir və İran ilə Azərbaycanın konsulluq
əlaqələrini tənzimləyir.
Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz, baxmayaraq ki, səkkiz ildə çox işlər görülüb, ancaq hələ görüləsi işlər də
çoxdur. Bu illərdə bir neçə arzum var idi. Onların hamısına nail olmamışam. Birincisi bu idi ki, səfir kimi
Sizinlə İrana rəsmi səfərə gedim. Bu mənə nəsib olmadı.
H e y d ə r Ə l i y e v: İrana getmişik.
Ə l i r z a B i k d e l i: Getmişik, ancaq rəsmi səfər olmayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi mən oraya gələndə siz məni idarə rəisi kimi qarşılayacaqsınız.
Ə l i r z a B i k d e l i: Bəli, inşallah. Bizim hörmətli yeni səfirimiz ağayi Əhəd Qəzayini Siz yaxşı tanıyırsınız.
İranda nüfuzlu bir şəxsiyyətdir və onu azərbaycanşünas kimi tanıyırlar. Bu, inşallah, ona qismət olacaqdır. Biz
onunla danışanda dedi ki, Allah-təala Sizinlə İrana getməyi onun adına yazıbdır.
Bundan başqa, ölkələrimiz arasında viza məsələsinin aradan götürülməsi mənim arzum olubdur. Camaat da
bunu çox tələb edir. Bunun razılığını ağayi prezident Xatəmidən və cənab Xərrazidən almışam. Arzu edirik ki,
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yaxın gələcəkdə Sizin tərəfinizdən buna müsbət cavab verilsin. Gərək elə olsun ki, insanlar sərhəddən sərbəst,
rahat gedib-gəlsinlər. Bu, İran və Azərbaycan xalqlarının istəyidir.
Nəhayət, həqiqətən Azərbaycan xalqına hörmətimi və minnətdarlığımı bildirməliyəm. Mən ilk dəfə 1986-cı
ildə Moskvadan Azərbaycana gəlmişəm. O zaman Azərbaycana gələrkən gördüklərimə inanmırdım. Çünki
İranda deyirdilər ki, hamı kommunistdir, yəni Allahı tanımırlar, məzhəbləri, dinləri yoxdur. Bunu da heç kəs
təkzib etmirdi. Hətta şura hökuməti bunu dəstəkləyirdi.
Mən Moskvada olan zaman orada bazarda olanlara deyirdim ki, əgər siz müsəlmansınızsa, məhərrəmlikdə
haraya gedirsiniz? Deyirdilər ki, Bakıya gedirik. Soruşurdum ki, orada mərasim keçirilir? Deyirdilər, bəli.
Soruşurdum ki, bəs kommunistlər mane olmurlar? Deyirdilər ki, mane olurlar, ancaq buna baxmayaraq biz
keçiririk.
Sonra mən 1986-cı ildə Bakıya gəldim. İnanın ki, o səfər zamanı Azərbaycanda gördüklərim barədə öz
hökumətimə göndərilən raport mənim Azərbaycana səfir təyin olunmağıma kömək etmişdi. Azərbaycan xalqı
həmin vaxtdan mənə məhəbbət göstəribdir.
Mən o zaman bir dəfə qatarla İrana səfərə çıxdım. Bilirsiniz ki, qatar Naxçıvandan Culfa vasitəsilə İrana
gedirdi. Mən Culfaya çatanda saat altı idi. Dedilər ki, İran tərəfi körpünü bağlayıbdır və Culfada qalmalı oldum.
Yanımda xanımım və iki qızım da var idi. Bir sürücü xahiş etdi ki, gedək bizdə qalaq. Mən isə onu tanımırdım.
Çox yalvarandan sonra biz onun evinə getdik. Bizi çox hörmətlə qarşıladılar. O gecə hamını dəvət etdi, bizə
qoyun kəsdilər. Həmin vaxt Moskvada İran səfirinin müavini idim. Amma o məni tanımırdı.
Demək istəyirəm ki, mən bunu heç vaxt unutmuram. Arzum idi ki, səfir işlədiyim vaxt o adamı tanıyım.
Ancaq onu tanıya bilmədim. Yəni o, tanımaya-tanımaya mənə hörmət edibdir. Bu xalq həmişə belə olubdur.
Beş il ərzində burada bizə güldən ağır bir söz deməyiblər.
Məsələn, biz qardaşlarımız, bacılarımız demişik, onlar da bizə cavab olaraq can, qardaş deyiblər.
Xanımlarımıza bacı deyiblər. Artıq elə bir səmimiyyət var ki, bu heç vaxt qəlbimizdən, başımızdan çıxmaz.
Xalqlar, mədəniyyətlər asimandır, siyasət buluddur. Siyasət gəlib gedir. Amma xalq öz yerində qalır. Gərək
biz xalqları nəzərə alaq.
Mən təşəkkür edirəm ki, bu xalqın nümayəndəsi kimi, Sizin İrana məhəbbətiniz səmimi olubdur. Heç vaxt
heç kəs deyə bilməz ki, cənab prezident Heydər Əliyev İran – Azərbaycan əlaqələrinə aid mənfi bir söz
deyibdir. Buna əsas yoxdur. İnşallah, bundan sonra da həm prezident Xatəminin, həm də Sizin rəhbərliyiniz
nəticəsində əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə nail olacağıq. Artıq bu sahədə zaman da öz rolunu
oynayır və camaatımız başa düşür ki, biz bir-birimizə söykənməliyik, bir-birimizdən enerji və güc almalıyıq.
Əgər İran Azərbaycanla, Azərbaycan İranla bir yerdə olsa, deyə bilərəm ki, heç kəs nə Sizə, nə də bizə təcavüz
edə bilər. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sizə həm bizim ölkələrimizin, xalqlarımızın arasındakı əlaqələrə
dair, həm də sizin burada səfirlik fəaliyyətinizin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dediyiniz xoş sözlərə görə
təşəkkür edirəm. Mən əvvəl də dedim, bunlar hamısı təbiidir.
Belə də olmalıdır və bundan sonra da belə olacaqdır.
Hesab edirəm ki, siz beş il müddətində İran – Azərbaycan əlaqələrinin genişlənməsində, inkişaf etməsində
çox işlər görmüsünüz. Bunu sizin ölkəniz də yüksək qiymətləndirir, biz də yüksək qiymətləndiririk.
Görülən işlərə görə, xidmətlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bundan sonra da İran – Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi
üçün öz səylərinizi qoyacaqsınız. Yenə də deyirəm, bəlkə də bu sahədə siz İranda Azərbaycanın nümayəndəsi
olacaqsınız. Çünki sizin qədər orada, Tehranda Azərbaycanın bugünkü reallığını öz gözü ilə görən, özü hiss edən
adam yoxdur. Kitablardan, televiziyadan, radiodan və s. çox şey bilmək olar. Amma insan özü yaşayanda, özü hiss
edəndə, özü görəndə, özü bu dövrü yaşayanda onun təəssüratları tamamilə başqa cür olur.
Deyə bilərəm ki, əksər hallarda doğru, düzgün, obyektiv olur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, biz bundan
sonra da əməkdaşlıq edəcəyik.
İndiyə qədər gördüyünüz işlərə görə bir daha təşəkkür edirəm.
Ə l i r z a B i k d e l i: Cənab Prezident, mən bu barədə Sizə söz verirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASININ ÖLKƏMİZDƏKİ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ
NİKOLAY RYABOV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
24 oktyabr 2000-ci il
N i k o l a y R y a b o v: Cənab Prezident, Sizinlə görüşmək imkanına görə təşəkkür edirəm.
Mənim üçün xoş olan bir sıra tapşırıqları yerinə yetirməkdən – Xarici İşlər nazirinizin Rusiya Federasiyasına səfərinin yekunları barədə Rusiya tərəfinin rəyi haqqında Sizə məlumat verməkdən və Rusiya prezidenti Vladimir
Vladimiroviç Putinin buraya, Sizin ölkənizə səfəri ilə bağlı bəzi məsələləri müzakirə etməkdən ötrü qiymətli vaxtınızı
almağı özümə rəva gördüm.
Hər şeydən öncə Vladimir Vladimiroviç Putinin təşəkkür teleqramını Sizə çatdırmaq istəyirəm, icazə verin onu
oxuyum:
«Hörmətli Heydər Əliyeviç! Ad günüm münasibətilə göndərdiyiniz teleqrama görə ürəkdən təşəkkür edirəm. Sizin
belə bir inamınıza şərikəm ki, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma
Qafqazda sülh, sabitlik və təhlükəsizlik işinə bundan sonra da kömək edəcəkdir. Hörmətli Heydər Əliyeviç,
Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlmək barədə dəvətinizə görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
Qonaqpərvər Azərbaycan torpağında Sizinlə tezliklə görüşəcəyimə ümid bəsləyirəm.
Hörmətlə,
Vladimir Putin
Moskva, Kreml,
17 oktyabr 2000-ci il»
Bu, Sizə yetirmək istədiyimin birincisidir. İkincisi, Rusiyanın birinci prezidentinin özünün qısa avtoqraf
yazılmış xatirələr kitabını Azərbaycan Respublikasının böyük prezidentinə təqdim etmək xahişidir:
«Demokratik MDB uğrunda birgə mübarizəmiz barədə Heydər Əliyeviçə müəllifdən yadigar.
16 oktyabr 2000-ci il. Boris Yeltsin».
Baxın, kitabın 191-ci səhifəsində Sizin haqqınızda çox səmimi sözlər deyilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç Putinin məktubuna görə də, Boris Nikolayeviç Yeltsinin
kitabına görə də çox sağ olun. Əlbəttə, belə bir kitabın çıxdığını bilirdim, ancaq bu kitabı onun öz şəxsi
avtoqrafı ilə almaq mənim üçün çox xoşdur. Biz bir çox illər – keçmiş vaxtlarda, Sovetlər İttifaqı dövründə də,
1993-cü ildən başlayaraq müstəqil dövlətlər kimi əməkdaşlıq etdiyimiz vaxtlarda da birgə işləmişik.
N i k o l a y R y a b o v: Çox mürəkkəb və çətin dövr idi, lakin o, kitabında prezident vəzifəsində Sizin
səylərinizə və fəaliyyətinizə yüksək qiymət verir.
Hörmətli cənab Prezident, hər şeydən öncə, Xarici İşlər nazirinizin Moskvaya səfərini mümkün bildiyinizə
görə Sizə təşəkkür etmək istərdim. Rusiya tərəfi, ilk öncə Rusiya prezidenti Putinin buraya səfərinə hazırlıq
baxımından, bunu çox vaxtında həyata keçirilmiş və faydalı səfər sayır. Siz bilirsiniz ki, Qafqaz regionu və
ölkələrimizin beynəlxalq aləmdə qarşılıqlı fəaliyyəti çərçivəsində ikitərəfli, çoxtərəfli münasibətlərlə bağlı bir çox
məsələlər müzakirə olunmuşdur. Əgər bu səfərin ümumi nəticəsindən danışsaq, onu səmimilik, açıqlıq, hər cür
anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması, nəzakət leytmotivi səciyyələndirir. Mən bu göruşlərdə, danışıqlarda iştirak
edirdim, oraya mən də getmişdim və bunu real şəkildə duyurdum.
Hesab edirəm ki, bu yaxşı əlamətdir və zənnimcə, o, münasibətlərimizdə ənənəvi olaraq möhkəmlənəcəkdir.
Şübhəsiz, Qarabağ problemindən başlamış iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə qədər çox mühüm məsələlər
müzakirə olunmuşdur. Mən, hər şeydən öncə, konkret söhbətə keçməzdən əvvəl demək istərdim ki, Vilayət
Quliyev Xarici İşlər Nazirliyində də, parlamentin yuxarı palatasında da, aşağı palatasında da, hökumətdə də
görüşlər keçirdi, Moskva meriyasında Lujkovla da görüşdü. Heydər Əliyeviç, bilirsinizmi, mən Rusiya – Azərbaycan münasibətlərində təzə adamam, mən heyran qalmışdım, sadəcə olaraq, özüm üçün qeydlər edirdim.
Parlamentimizin yuxarı palatasının sədri Yeqor Semyonoviç Stroyevlə görüş zamanı o, hər şeydən öncə, Sizə
özünün salamını və ən dərin ehtiramını yetirməyi məndən xahiş etdi. Mən onun sözlərini yazdım: «Heydər
Əliyeviçin müdrik siyasəti şərəfinə! Heydər Əliyeviçin xidməti bundadır ki, o, müharibəni dayandırdı və heçliyə
aparan yolu bağladı, minlərlə gəncin həyatını xilas etdi və vəziyyəti – Qarabağ probleminə dair vəziyyət
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nəzərdə tutulur – çətin və uzun sürən siyasi dialoqa, sülhə yönəltdi. Bunu hamı dərhal hiss etdi». Bunlar
Stroyevin sözləridir: «O vaxt Heydər Əliyeviç dedi ki, biz gələcək nəsillər haqqında düşünməliyik. Yəni,
müharibənin dayandırılması üçün səylər göstərilməsi nəzərdə tutulur. Mən Naxçıvana, ona zəng etdim». Mən
bunu bilmirdim. O bir qədər fikirləşib dedi: «Yadımdadır, o, Qorbaçovun onu təqsirləndirməsinə imkan vermədi. O
çox müdrik və güclü insandır və indi də belə olaraq qalır. Məndən ona salam yetir. Mən Azərbaycan prezidentinə
dərin hörmət bəslədiyimi bir daha bildirirəm». Bunlar bizim parlamentin yuxarı palatası sədrinin sözləridir və
mən onları Sizə çatdırdım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. O çox gözəl insandır. Biz bir-birimizi hələ Sovetlər İttifaqı
dövründən yaxşı tanıyırıq. O, Vilayət Partiya Komitəsinin, sonra isə Sov.İKP MK-nın katibi olmuşdur. O
vaxtlar mən Siyasi Büronun üzvü idim. Budur, o, Qorbaçovun Sov.İKP MK-nın 110 üzvünü, o cümlədən Siyasi
Büronun bir çox üzvlərini, məsələn, Qromıkonu, Tixonovu, məni və başqalarını birdəfəyə oradan çıxardığını
xatırlayır. O vaxt bəziləri bir çox illər birgə işlədiklərinə görə təşəkkür etdilər, mən isə Qorbaçova tutarlı sözlər
dedim və bildirdim ki, vaxt gələcək, siz hər şeyə görə cavab verəcəksiniz. Stroyev bunu xatırlayır. Bunu o
mənə ilk görüşümüz zamanı söyləmişdi. Ümumiyyətlə, deməliyəm ki, o, Rusiyanın ən müdrik adamlarından
biridir, ən müdriklərindən biridir. O öz vilayətində olduqca böyük nüfuza malikdir, vilayət Partiya Komitəsinin
birinci katibi, sonralar dəfələrlə seçildiyi qubernator kimi işlədiyi dövrdə də belə nüfuza malik olmuşdur. O,
təkcə Federasiya Şurasında deyil, həm də Rusiya Federasiyasının rəhbərliyini sıx birləşdirmək üçün böyük iş
görür. Mən ona təşəkkür edirəm, mənim salamımı və ən xoş arzularımı ona yetirin.
N i k o l a y R y a b o v: Yuri Mixayloviç Lujkov məni təəccübləndirdi. Mən onu yaxşı tanıyıram və o
məni özünün dostu adlandırır. O, ilk növbədə Sizin haqqınızda, özü də mübaliğəsiz, eyhamlarsız danışdı, dedi:
«Mən münasibətlərimizin inkişafı üçün hər şeyi edəcəyəm, lakin hər şeydən əvvəl ona görə ki, Azərbaycanda
Heydər Əliyeviç Əliyev var. O, böyük və müdrik insandır. Mən MDB-nin digər dövlət başçılarının xətrinə
dəymək istəmirəm. Amma o çox böyük dövlət intellektinə malik insandır, təbiətin yüksək ilhamlı dövlət
təfəkkürlü kompüterdir – bağışlayın, bu onun sözüdür. Bilirsinizmi, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri kimi,
fəaliyyət göstərəcəyim ölkənin rəhbəri haqqında bu cür sözlər eşitmək mənim üçün necə xoşdur. Bu, təminat
verir ki, bizim münasibətlərimizdə Moskva fəal iştirak edəcəkdir. Lujkov Sizin həmkarlarınızın xahişinə cavab
olaraq, elə mənim yanımda mədəniyyət mərkəzi üçün Moskvada torpaq ayrılmasına razılıq verdi. Orada teatr,
restoran, kitabxana, sərgi salonu da olacaqdır. Bu gözəldir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Biz Yuri Mixayloviçlə də bir-birimizi çoxdan tanıyırıq. Mən onun
Sovetlər İttifaqı dövründəki dövlət və təsərrüfat fəaliyyətini həmişə qiymətləndirmişəm. O, Moskvanın meri
olduqdan sonra isə şəhərin simasını dəyişdirmişdir. Onun nə qədər ağıllı, bacarıqlı insan olduğunu təsəvvür
etmək, sadəcə, çətindir. O dövrün adamı olsa da, müasir şəraitdə özündə cəsarət taparaq, Moskva şəhərinin
potensialından istifadə etdi və uğurlar qazandı. O burada olubdur, biz onunla Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti
günləri keçirdik, mən Moskvada ona tez-tez baş çəkirəm. Odur ki, mənim salamımı, ən xoş arzularımı yetirə
bilərsiniz, o, Azərbaycanda həmişə əziz qonaqdır.
Azərbaycan – Rusiya münasibətlərini məhz belə adamlar möhkəmləndirir.
N i k o l a y R y a b o v: Biz Moskvadan olan qonaqları burada gördük.
Onun birinci müavini Bakı ilə Moskva arasında əlaqələri inkişaf etdirmək və möhkəmlətmək üçün buraya
gəlmişdi. Dedi, Heydər Əliyeviçə çatdırın ki, mənim limanlarım Azərbaycandan gətirilən yüklərin nəqli üçün
açıqdır, biz 5 min tonadək yük götürən gəmiləri günü bu gün qəbul etməyə hazırıq. Moskva gəmiləri özü üçün
də, yükləri daha uzağa daşımaq üçün də qəbul etməyə hazırdır.
İcazə versəydiniz, prezidentimizin səfəri ilə bağlı bəzi məsələlərə keçərdim və eyni zamanda Xarici İşlər
nazirinin görüşlərində qaldırılmış məsələlərə toxunardım.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
27 oktyabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mənə verilən məlumatlara görə, siz bir neçə gündür
buradasınız. Təbiidir ki, biz buna çox müsbət münasibət bəsləyirik. Çünki gənc, müstəqil dövlət kimi
Azərbaycan həmişə çalışır ki, öz ölkəsini tanıtsın. Bu da böyük və uzun sürən bir prosesdir. Hansısa bir ölkə öz
müstəqilliyini əldə edəndən sonra elə düşünməlidir ki, müstəqilliyini elan etdisə, onu bütün dünyada tanıya
bilərlər. Biz belə düşünmürük.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini 9 ildir ki, elan edibdir. Deyə bilərəm, biz bu illərdə çox işlər
görmüşük ki, Azərbaycan dünya birliyində layiqli yer tutsun, ölkəmizi, onun həm tarixi keçmişini, həm müasir
həyatını, həm zəngin mədəniyyətini, elmini, həm də yeni demokratik dövlət quruculuğu prosesini olduğu kimi
tanısınlar.
Azərbaycanın prezidenti kimi mən hər bir qonağın ölkəmizə gəlməsinə sevinirəm. Doğrudur, bəzi
qonaqlar gəlib Azərbaycanda yalnız mənfi şeyləri görürlər, müsbət işləri görmək istəmirlər. Çalışırlar ki,
mənsub olduqları ictimaiyyətdə Azərbaycan haqqında mənfi fikir yaratsınlar. Ancaq onlar azlıq təşkil edir.
Hər bir ölkədə mənfi cəhət vardır. Kim desə, yoxdur, bu, yəqin ki, ədalətli olmaz. Amma həmişə ölçmək
lazımdır ki, nə qədər mənfi, nə qədər müsbət var. Mən qərəzli fikirli insanların Azərbaycana gəlməsinə də heç
vaxt etiraz etməmişəm. Təbiidir, Azərbaycana gələn qonaqların əksəriyyəti ölkəmiz haqqında ədalətli
təəssüratlar toplayırlar, bu da ölkəmizi daha yaxşı tanımağa imkanlar yaradır.
Sizin bu ziyarətiniz adi, turist ziyarəti deyildir. Sizin bu ziyarətiniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir və
siyasi xarakter daşıyır. Ona görə də mən sizin bu ziyarətinizi başqa ziyarətlərlə müqayisə etmək fikrində
deyiləm.
Azərbaycan demokratik dövlət qurur, demokratik təsisatları təmin etməyə çalışır. Bu, bizim qurduğumuz
yoldur. Bizi bu yolu tutmağa heç kəs məcbur etməyibdir. Biz vaxtilə sovet hakimiyyəti dövründə yaşamışıq. O
vaxt xalqdan soruşmayıblar ki, siz bu sistemi istəyirsiniz, yoxsa yox. 1917-ci ildə oktyabr inqilabı baş verib,
bolşeviklər qalib gəliblər. Onlar keçmiş rus imperiyasının yerində yeni bir dövlət qurublar. Doğrudur, onlarla
mübarizə aparanlar çox olmuşdur. Ancaq mübarizə aparanlar məğlub olublar, sistem qalib gəlibdir. Biz də bu
sistemin içərisində dünyaya gəlmiş, yaşamış insanlarıq.
O vaxt bizim seçimimiz yox idi, həmin sistem nə idisə, biz də onun içində yaşayırdıq və ona öyrənmişdik.
Biz başqa sistemlərə, aparılan təbliğatlara da o qədər müsbət münasibət göstərmirdik. Ancaq hamımızı narahat
edən o idi ki, biz müstəqil millət, müstəqil dövlət deyildik. Təbiidir ki, müstəqillik əldə edəndən sonra keçmiş
sistemdən imtina etdik. Hansı yolla getməliyik? Dünyada müxtəlif yollar var. Amma biz demokratiya yolunu
seçdik. Bu yol asan yol deyildir. Özünü demokratik ölkə elan edib düşünmək olmaz ki, artıq bu ölkədə
demokratiya tətbiq edildi və hər yerdə yayıldı.
Hər bir ictimai-siyasi proses, o cümlədən demokratik prinsiplər heç də asan həyata keçirilmir. Biz bir
tərəfdən bunu öyrənirik. Çünki bu, bizim üçün o qədər də yaxın, tanış bir sistem deyildir. İkinci tərəfdən, biz
bunu tətbiq edirik. Tətbiq etmək isə tədrici xarakter daşıyır, bu, birdən-birə ola bilməz. Belə olsa, qeyri-təbii
alınar. Ancaq bu yolda bizim nailiyyətlərimiz vardır. Biz bu yolla gedərək indi yeni bir mərhələyə, parlament
seçkilərinə gəlib çatmışıq.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan birinci demokratik parlament seçkilərini 1995-ci ildə keçirdi. Biz ilk
müstəqil, demokratik Konstitusiyamızı yaratdıq və ötən beş ildə bütün demokratik prinsipləri tətbiq edirik.
Azərbaycanda hakimiyyətin bütün qanadları öz yerini tapıbdır. Ölkəmizin Milli Məclisi bu beş ildə 900-ə qədər
qanun qəbul edilibdir. Onların böyük bir hissəsi Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə qəbul olunubdur.
Təbiidir ki, biz keçmişdə sovet qanunları ilə yaşayırdıq. Yeni qanunların, demokratik prinsiplərə söykənən
qanunların qəbul edilməsi əsas şərtlərdən biridir. Biz bu sahədə çox iş görmüşük.
Qanunu qəbul etmək dünya təcrübəsi, bilik, zəka tələb edir. Amma bu, o qədər çətin deyildir. Ancaq
qanunu yerinə yetirmək ondan çox-çox çətindir. Eləcə də Azərbaycanın müstəqilliyinin elan edilməsi çətinliklə
başa gəlməyibdir. Sovetlər İttifaqı dağıldı, onun tərkibində olan 15 müttəfiq respublikanın hər biri bu fürsətdən
istifadə edib öz müstəqilliyini elan etdi.
Burada birinci nümunəni Rusiya göstərdi. Sovetlər İttifaqının əsasını Rusiya təşkil edirdi. Sovetlər İttifaqı
Rusiyanın əlində idi. Ona görə də Sovetlər İttifaqına imperiya deyəndə, Rusiya imperiyası nəzərdə tutulurdu.
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Amma Rusiya bütün müttəfiq respublikalardan əvvəl öz müstəqilliyini, suverenliyini elan etdi. Beləliklə də,
başqa respublikalara, millətlərə yol açdı.
Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqillik o qədər də çətinliklə başa gəlməyibdir. Amma müstəqilliyi
saxlamaq, qorumaq və müstəqil dövləti inkişaf etdirmək, təbiidir ki, onu əldə etməkdən çox çətindir. Hesab
edirik ki, biz bu sahədə çox iş görmüşük, gələcəkdə daha da çox iş görmək üçün əsas yaratmışıq.
Biz müstəqillik dövründə ikinci parlament seçkilərinə hazırlaşırıq. Mən belə anlayıram ki, sizin də buraya
gəlişinizin məqsədi Azərbaycanda seçkiqabağı vəziyyəti öyrənməkdən ibarətdir. Sizə təşəkkür edirəm ki,
zəhmət çəkib buraya gəlmisiniz, bizim ölkəmizi görürsünüz. Güman edirəm, necə var, elə görürsünüz. Hesab
edirəm ki, sizin bu təəssüratlarınız və eyni zamanda, burada olduğunuz zaman verdiyiniz tövsiyələr,
məsləhətlər, təcrübəniz noyabrın 5-də olacaq parlament seçkilərinin uğurla keçirilməsinə kömək edəcəkdir. Mən
sizi bir daha salamlayıram.
Dadli Smit: Cənab prezident, hər şeydən öncə icazə verin, qiymətli vaxtınızı ayırıb bizi qəbul etdiyiniz
üçün Sizə təşəkkürümü bildirim. Bilirəm ki, dövlət başçısı kimi Sizin iş cədvəliniz çox gərgindir və bu günlər
Sizi görmək istəyənlərin sayı da yəqin ki, həddindən çoxdur.
Mən bu yaxınlarda oteldə bir köhnə tanışımla rastlaşdım. Biz görüşən kimi o, məndən soruşdu ki, burada
nə edirsiniz? Mən ona cavab verdim ki, Azərbaycana səfərə gəlmişəm. Dedim, bəs siz nə edirsiniz? Bildirdi ki,
mən prezidenti görmək istəyirəm. Ona dedim ki, sabah biz prezidentlə görüşəcəyik.
Cənab prezident, doğru buyurdunuz, ölkənizi ziyarət etməkdə bizim iki əsas məqsədimiz var. Birincisi,
biz – bu nümayəndə heyətinin üzvləri Avropa Şurasının fəxri üzvləriyik. Biz Azərbaycanın Avropa Şurasına
qəbul olunması üçün tövsiyə vermək və Sizi bu işə daha da ruhlandırmaq məqsədi ilə ölkənizə gəlmişik.
Səfərimizin ikinci məqsədi isə, Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə sıx təmaslar qurmaqdan
ibarətdir. Məmnuniyyətlə bildirmək istəyirəm ki, biz onlarla olduqca yaxşı, gözəl əməkdaşlıq münasibətləri
qurmağa nail olmuşuq. Ümidvarıq ki, görüşlərimiz və söhbətlərimiz zamanı verdiyimiz tövsiyələr qarşıdan
gələn parlament seçkilərinin müvəffəqiyyətlə keçirilməsi işində onlara yardımçı olacaqdır.
Cənab prezident, beş həftə bundan öncə biz Sizin ölkənizdə olmuşuq. O zaman Sizinlə görüşmək
arzusunda idik. Amma biz Bakıda olarkən Siz səfərdə idiniz və Amerika prezidenti cənab Bill Klinton ilə
görüşürdünüz. Görürsünüz, biz yenidən qayıtmışıq, məmnunuq ki, budəfəki səfərimiz zamanı Sizinlə görüşmək
imkanı yaranıbdır. Bildirmək istəyirəm ki, indi biz vətənimizə yola düşmək ərəfəsində olsaq da, noyabrın 5-nə
çox az qalmış yenidən Azərbaycana qayıdacağıq və seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak edəcəyik.
Yüz illərlə öncə öz müstəqilliyini qazanmış azad, suveren şəkildə yaşamış ölkələrin təmsilçiləri kimi bizə
bəzən anlamaq çətin idi ki, totalitar rejimdən yaxa qurtarmış, azadlığını əldə etmiş bir ölkə öz həyatını necə
qurur və hansı işləri görür. Totalitarizm şəraitində yaşamamış və belə bir təcrübəyə malik olmayan ölkələrin
təmsilçiləri üçün burada nailiyyətləri, müvəffəqiyyətləri əldə etməyin və işləri başa çatdırmağın nə qədər çətin
olduğunu anlamaq bəzən asan olmur.
Biz – ömrünü siyasətlə, dövlət işləri ilə məşğul olmağa həsr etmiş insanlar yaxşı anlayırıq ki,
demokratiyaya gedən yol asan deyildir. Bu yol tufanlı, boranlı yollardır və burada çox böyük çətinliklər
meydana çıxır.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, əgər biz ölkənizin indi qarşılaşdığı obyektiv çətinlikləri nəzərə almasaq,
Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə müqayisə etməyə cəhd göstərsək, yanılmış olarıq. Bəyan
etmək istəyirəm ki, biz müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri, müvəffəqiyyətləri
görməkdən çox məmnun olmuşuq, ruhlanmışıq. Ölkənizə hər iki ziyarətimiz Azərbaycanın bu nailiyyətləri
barədə təsəvvürümüzü bir daha təsdiqlədi.
Onu da bildirim ki, bir həftə bundan əvvəl mən Londonda olarkən Sizin region – Azərbaycan, Gürcüstan
barədə yazılmış bir məlumat bülleteni ilə tanış oldum. Bu, məni yaxşı mənada çox təsirləndirdi. Həmin
bülletendə Əfqanıstanda baş verən hadisələr barədə də məlumat var idi. Bülletenin Azərbaycanla bağlı
hissəsində deyilir ki, sovet dövrünün xarabalıqları üzərində qurulmuş bir məmləkətdə böyük tərəqqi var və
insanlar gələcəyə nikbinliklə baxırlar.
Məhz bütün bunlara görə də biz bu fikri dəstəkləyirik ki, Azərbaycan Avropa Şurasının fəal, tam hüquqlu
üzvünə çevrilsin. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması Sizin ölkə üçün geniş
imkanlar açmaqla bərabər, eyni zamanda, Avropa və dünya üçün də əhəmiyyətlidir.
Bildirmək istəyirəm ki, biz öz ölkələrimizdə müxtəlif siyasi partiyaların nümayəndələriyik. Məsələn, mən
mühafizəkarlar partiyasındanam, sol tərəfimdə əyləşən cənab Almaniya sosialistlərini təmsil edir, bu xanım
liberal-demokratdır, sağ tərəfimdə əyləşən cənab isə xristian-demokratdır. Amma biz dünyada bir şeyə –
azadlığa inanırıq. Hesab edirik ki, bu azadlığa nail olmaq üçün biz hər hansı bir dəstəyi verə biliriksə, yardım
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göstəririksə, demək, onun uğrunda mübarizə aparmaq işində eyni mövqedən çıxış edirik. Amma Azərbaycana
səfərimizdə isə biz siyasi cəhətdən bitərəf mövqedəyik, yəni Azərbaycanda hər hansı bir siyasi partiyanı
dəstəkləmirik.
Cənab prezident, ona görə də tam bitərəflik mövqeyindən çıxış edərək, biz noyabrın 5-də ölkənizdə
keçiriləcək parlament seçkilərinin müvəffəqiyyətlə başa çatmasını arzulayırıq. Arzu edirik ki, bu seçkilər
Azərbaycan üçün müvəffəqiyyətli seçkilər olsun.
Ümidvar olduğumuzu bildiririk ki, bu seçkilər Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması
prosesinə öz töhfəsini, yardımını verəcəkdir. Beləliklə də biz gələcəkdə Sizinlə əməkdaşlığımızı daha yaxından,
sıx surətdə davam etdirəcəyik.
Cənab prezident, bu gün bizimlə görüşə vaxt ayırdığınıza görə Sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk.
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab Smit, dediyiniz bu sözlərə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Məni çox
sevindirən odur ki, deyirsiniz, bitərəf mövqedən çıxış edirsiniz. Sizin ondan öncə dediyiniz sözlər də məndə
belə təəssürat yaradır ki, Azərbaycandakı vəziyyəti həqiqətən obyektiv təhlil edə, qiymətləndirə bilirsiniz.
Bunlar bizim üçün bəsdir. Mən nə üçün belə deyirəm? Çünki təəssüflər olsun ki, biz bir çox hallarda qərəzli
fikirlərlə rastlaşırıq. Biz o qədər qərəzli fikirlərlə rastlaşmışıq ki, obyektiv, bitərəf bir fikir eşidəndə o, bizim
üçün böyük sevinc gətirir.
Siz doğru dediniz, Londonda bülletendə oxumusunuz ki, totalitar rejimin dağıntıları içərisində demokratik
bir dövlət qurmaq və burada müəyyən nailiyyətlər əldə etmək özlüyündə böyük bir hadisədir.
Mən sovet hakimiyyətinin tarixi haqqında sizə qısaca olaraq bir neçə kəlmə söz dedim. Bildirdim ki, o
vaxt bu rejimi insanlara zorla qəbul etdiriblər. İnsanlar bunu qəbul edib amma həqiqi demokratiyanı, – çünki
hesab edirdik ki, sovet rejimi də demokratikdir və biz də belə təsəvvür edirdik, – görməyiblər. Həmin rejimə
uyğunlaşmaq necə çətin idisə, eləcə də bugünkü demokratiyaya, zorla olmasa da, uyğunlaşmaq asan deyildir.
İndi insanların şüurunda, beynində dəyişikliklər prosesi gedir. Əsas odur ki, bu proses bizim istədiyimiz
istiqamətdə gedir və zor işlədilmir. Sadəcə, insanlara anlatmaq, onları köhnə fikirlərdən yeni bir fikrə gətirmək
lazımdır. Biz də bunu edirik.
Siz doğru dediniz ki, yüz illərlə demokratiya şəraitində yaşamış, inkişaf etmiş ölkələri yeni müstəqillik
qazanmış, demokratiya yolu ilə gedən ölkələrlə müqayisə etmək olmaz. Ancaq təəssüf ki, respublikamızın
daxilindəki bəzi qüvvələr öz şəxsi mənafelərinə görə, – demokratiya naminə yox, – hesab edirlər ki, məsələn,
İngiltərədə, Fransada, Amerikada olan demokratiya bu gün Azərbaycanda da olmalıdır. Onlara həqiqi
demokratiya lazım deyildir. Onlar sadəcə, bu şüardan istifadə edib öz mübarizələrini aparırlar. Amma bu,
sağlam mübarizə deyildir. Belələri ölkəmizin daxilindədir. Ancaq bəzi xarici qüvvələr, dairələr, mərkəzlər
Avropadakı, Amerikadakı demokratiyanın Azərbaycanda olmasını tələb edirlər, belə olmadığı halda, ölkəmiz
haqqında mənfi fikirlər söyləyirlər.
Keçmiş sovet elmində belə bir mülahizə var idi ki, hər bir şeyə dialektik nöqteyi-nəzərdən baxmaq
lazımdır. Amma bu, sovet fəlsəfəsi deyildir. Bu, ən qədim insan fəlsəfəsidir. Təbiidir ki, tarixdə hər bir ölkə
müəyyən bir yolla gedib, müəyyən bir mərhələyə çatıbdır. Dünyada təkcə əkizlərdən başqa bir-birinə bənzər iki
adam tapmaq mümkün deyildir. Amma bəzən əkizlərin arasında da fərq tapmaq olur. Eləcə də dünyada hamısı,
necə deyərlər, bir boyda, bir biçimdə, bir sifətdə, bir rəngdə olan ölkə tapmaq mümkün deyildir. Bunlar
obyektiv xüsusiyyətlərdir. Onları nəzərə almayan, yaxud da Azərbaycanın reallığını, xalqımızın tarixini,
millətimizin mentalitetini bilməyən, haradasa, Avropada, Amerikada oturan adam deyir ki, yox, Azərbaycanda
da belə olmalıdır.
Azərbaycanda isə elə adamlar var ki, öz kəndindən, Azərbaycandan kənara çıxmayıblar, başqa yeri
görməyiblər. Onlar xalqa, millətə, o cümlədən mənə də demokratiya dərsi vermək istəyirlər. Allaha şükürlər
olsun ki, mən bütün dünyanı görmüşəm. Mənim dünyada görmədiyim az ölkə vardır. Təkrar edirəm, dünyada
heç bir şey görməyən adam istəyir ki, mənə demokratiya dərsi versin. Bax, biz belə paradokslarla rastlaşırıq.
Yenə də deyirəm, bunların səbəblərindən biri də ayrı-ayrı xarici dairələrdə Azərbaycana göstərilən qərəzli
münasibətdir.
Dediniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvləri kimi siz Azərbaycanın Avropa
Şurasına daxil olmaq məsələləri ilə də məşğul olursunuz. Onu da deyim ki, Avropa Şurasına daxil olmaq prosesi
bizim üçün uzun çəkibdir. Hələ bir il bundan öncə belə bir qərar qəbul olunub ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycan
və Ermənistan eyni vaxtda Avropa Şurasına qəbul edilsin. Bu, çox yaxşı fikirdir. Çünki beləliklə, Avropa Şurası
Ermənistanla Azərbaycan arasında olan münaqişənin aradan götürülməsi üçün yeni bir addım ata bilər.
Siz bilirsiniz ki, biz bu münaqişəyə son qoyulmasını istəyirik. Çünki bizim torpaqlarımızın 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur. Azərbaycanın 8 milyon əhalisinin bir milyonu qaçqın
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vəziyyətində çadırlarda yaşayır. Bizim istəyimiz, arzumuzdur ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Bu
münaqişənin həll edilməsi də ondan ibarət olmalıdır ki, gərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilsin,
Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlarımızdan çıxsın və həmin bir milyon insan darmadağın
edilmiş o yerlərə qayıtsın, orada öz həyatını yenidən qursun. Ona görə də biz hər bir vasitədən istifadə edib
məsələni bax, bu yolla həll etmək istəyirik.
Avropa Şurasının bəzi komissiyalarında bu məsələ müzakirə edilərkən Ermənistan haqqında bir dənə də
etiraz olmayıbdır, ancaq Azərbaycan barədə etirazlar olubdur. Bu, bizi incidir. Kim deyə bilərsə ki,
Ermənistanda demokratiya Azərbaycandan üstündür, o, çox böyük səhv etmiş olar.
Bəzən Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması haqqında danışırlar. Belə hallar hər bir ölkədə vardır.
Mən istisna etmirəm, bizdə də vardır. Amma Ermənistan bir milyon azərbaycanlının hüququnu pozubdur,
mənliyini tapdalayıbdır. Ona görə də bu məsələdə insanların hüquqlarının pozulmasını görməyənlərin və bunu
görmək istəməyənlərin axtarıb Azərbaycanda həbsxanada bir nəfər cinayətkarın hüquqlarının pozulmasından,
onun azad edilməsindən danışması, əlbəttə, bizi incidir. Ona görə də biz, xüsusi qeyd edirəm, bəzi qüvvələr
tərəfindən Azərbaycana qarşı ikili standartlar tətbiq olunmasını görürük. Həmin qüvvələr səhv edirlər.
Biz Avropa Şurasına daxil olmaq istəyirik. Amma dərk edirik ki, bu, bizim üzərimizə daha da çox yeni
vəzifələr qoyacaqdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması Avropa Şurası üçün də çox
əhəmiyyətlidir. Çünki Şərq ilə Qərbin qovuşuğunda Avropanın son nöqtəsində yerləşən Şərq və Qərb
mədəniyyətlərinin sintezindən ibarət mədəniyyətə malik olan, öz milli, mənəvi dəyərləri ilə bərabər ümumbəşəri
dəyərləri Avropa dəyərlərini özündə əks etdirən bir xalqın, bir ölkənin Avropa Şurasından kənarda qalması bu
şuraya heç də böyük hörmət gətirməz. Biz bu qərəzli qüvvələrlə mübarizəyə çox vaxt itiririk. Biz o qədər qərəzli
hallara rast gəlirik ki, sizin kimi obyektiv adamları görəndə sevinirik.
Dediniz ki, seçkilərə hazırlıq prosesində artıq ikinci dəfədir buradasınız, ölkəmizin reallıqlarını
görürsünüz. Təbiidir, bu proses elədir ki, orada hər şey ideal ola bilməz. Kim deyirsə ki, onun ölkəsində hər şey
idealdır, o, səhv edir.
Biz əlimizdən gələni edirik ki, noyabrın 5-də Azərbaycanda parlament seçkiləri demokratik keçsin,
beynəlxalq standartlara uyğun olsun. Biz bunun üçün çalışırıq, qarşıdakı günlər də çalışacağıq.
Ümidvaram ki, siz yenidən Azərbaycana gəlib seçki prosesini müşahidə edəcəksiniz və öz obyektiv
fikirlərinizlə bizə kömək göstərəcəksiniz. Vaxt çox getsə də ürəyimdə olanları sizə dedim. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ ROSS UİLSON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
27 oktyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi salamlayıram. Necəsiniz? Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşa bilirsiniz, yoxsa
yox?
R o s s U i l s o n: Çox yaxşıyam və hədsiz məmnunam ki, bu gün axşam da olsa məni qəbul etməyə imkan
tapdınız.
Üç həftədir ki, çox gərgin iş şəraitində çalışıram. Azərbaycan hökumətinin üzvləri, xalqınızın təmsilçiləri ilə
çoxsaylı görüşlər keçirmişəm. Görüşlərin hamısında mənə çox mehriban münasibət göstərilibdir. Buna görə də
özümü çox yaxşı hiss edirəm və Sizə təşəkkürlərimi bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı.
R o s s U i l s o n: İddia etməzdim ki, ölkənizdə hər şeyi tam, axıra qədər anlayıram, amma çox yaxşı start
götürmüşəm və ümidvaram ki, əla başlanğıc müvəffəqiyyətli işimə gətirib çıxaracaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, gətirib çıxaracaqdır.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, qarşıdakı bir neçə həftə ərzində Amerika–Azərbaycan münasibətlərinin
işgüzar xarakteri artacaqdır. O mənada ki, bizim ölkəmizdən çoxsaylı ziyarətçilər Azərbaycana gələcəklər. Bu
səfər zamanı biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəzərə yönəlmiş enerji strategiyası barədə müzakirələrimizi və
məsləhətləşmələrimizi davam etdirəcəyik. Bizim hərbçilərlə Azərbaycan hərbçiləri arasında başlanmış dialoq
davam etdiriləcəkdir. Eyni zamanda biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar danışıqları davam etdirəcəyik.
Keçən həftə Sizinlə birlikdə Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının birgə istismar olunması və onların dünya
bazarlarına ixracı işində böyük mərhələ olan bir hadisənin şahidləri olduq. Bu da bizim Azərbaycana və Xəzərə
yönəlmiş enerji strategiyamızın tərkib hissəsidir. Prezident Bill Klinton da bu hadisəni eşidəndə son dərəcə
məmnun oldu. O öz məmnunluğunu ifadə etmək üçün Sizə məktub göndərmişdir. Mən bu gün həmin məktubu
Sizə təqdim etmək üçün gəlmişəm.
Prezident Klinton Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri ilə əlaqədar son sazişlərin imzalanması münasibətilə
həm Sizi, həm də Azərbaycan xalqını təbrik edir. Cənab Bill Klinton bu məktubunda keçən il İstanbulda
hamının keçirdiyi o sevinc hisslərini yaxşı xatırladığını və Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin gələcəyinə böyük
ümidlər bəslədiyini bildirir. Prezident öz məktubunda yazır: «Tranzit ərazisinə malik ölkələrin hökumətləri ilə
sazişlərin imzalanması Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin, eləcə də dünyanın bir neçə aparıcı neft şirkətlərinin ruhlandırıcı bir ideyanı reallığa çevirməyə sadiq olduqlarını əks etdirən mühüm bir mərhələdir».
Prezident Klinton bu məktubunda Sizin liderliyinizi xüsusilə vurğulayır.
O yazır: «Gürcüstanın da bu layihədə iştirakını təmin etmək üçün bu ilin yazında şəxsən atdığınız addımlar
da daxil olmaqla, dəfələrlə göstərdiyiniz liderliyinizə görə Sizə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm». Sizə
ünvanladığı məktubunda prezident onu da bildirir ki, bizim hələ qarşıda görəcəyimiz çox böyük işlərimiz vardır.
Xüsusilə, Qazaxıstanın bu layihəyə qoşulmasına onu ruhlandırmaq, həvəsləndirmək üçün birgə səylər
göstərməyimizə ehtiyac vardır.
Prezident öz məktubunda bəyan edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinə tamamilə
sadiq olaraq qalır və Sizinlə birlikdə üstünlük verdiyimiz sahələr və digər məsələlər üzrə Sizinlə birgə
tərəfdaşlığı bundan sonra da davam etdirmək əzmindədir.
Cənab Prezident, icazə verin, prezident Bill Klintonun təbriklərinə mən də öz təbriklərimi əlavə edim və Sizə
bildirim ki, bu layihə üzərində bilavasitə çalışmış insanlarla burada görüşümdən məmnun oldum. Biz bu
layihənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün birgə səylərimizi davam etdirmək əzmindəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Məktub səndə qalacaq, yoxsa məndə?
R o s s U i l s o n: Xeyr, Sizə çatacaq.
(Səfir Ross Uilson prezidenti Bill Klintonun məktubunu Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə təqdim etdi).
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Əvvəla, hörmətli cənab Bill Klintonun gördüyümüz işlərə yüksək
qiymət verməsini mən çox böyük hadisə hesab edirəm.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan 1994-cü ilin sentyabrında ilk müqaviləni imzalayarkən, o vaxt hasil olunan neftin
dünya bazarlarına çıxarılması haqqında düşünürdük və müqavilədə Bakı–Tbilisi–Ceyhan – indi buna Bakı–
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Tbilisi–Ceyhan kəməri deyirlər – kəmərinin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Biz o vaxt bu müqaviləni
imzaladıqdan sonra prezident Bill Klinton mənə təbrik məktubu göndərmişdi. O, ilk məktubunda bu müqaviləni
«Əsrin müqaviləsi» adlandırmışdı. Beləliklə, bu müqaviləyə «Əsrin müqaviləsi» adının verilməsinin müəllifi
prezident cənab Bill Klintondur. O vaxtdan indiyə qədər biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu barədə çox sıx
əməkdaşlıq etmişik və bərabər çalışırıq. Xatirimdədir, Bakı–Novorossiysk boru xətti bərpa olunandan sonra
prezident Bill Klintonla biz başqa bir marşrutun – Bakı–Supsa neft boru xəttinin tikilməsi haqqında çox geniş
fikir mübadiləsi apardıq. Bakı–Supsa boru xəttini də çəkdik. Biz 1997-ci ildə nefti iki xətt üzrə ixrac etməyə
başladıq.
Beləliklə, Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyası meydana çıxdı və onun həyata keçirilməsi ardıcıl təmin
olundu. Prezident Klinton məktubunda – Siz oxudunuz, mən də belə anlayıram – deyir ki, məhz Azərbaycan
tərəfindən Xəzər hövzəsinin neft və qaz yataqlarının işlənməyə başlanması Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya neft
strategiyasına böyük bir töhfəsi olmuşdur. Ancaq 1994-cü ildən Bakı–Ceyhan neft kəmərinin tikilməsi, demək olar,
böyük bir problemə dönmüşdü. Buna mane olanlar, buna inanmayanlar çox idi. Təbiidir ki, bizim üçün müxtəlif
çətinliklər yaradırdılar. Ancaq biz – Azərbaycan bu işə daim sadiq olduq. Öz sadiqliyimizi keçən ilin noyabrında
İstanbulda Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri haqqında sazişin imzalanmasında nümayiş etdirdik.
Siz deyirsiniz ki, keçən ilin noyabrından indiyə qədər bu layihənin reallaşması üçün çox ağır və çətin işlər
görülmüşdür.
Mən məmnunam ki, prezident Bill Klinton öz məktubunda bunu da göstərməyi unutmayıbdır ki, Gürcüstan
bizim müttəfiqimiz olduğu halda, eyni zamanda çox real olmayan tariflər istəyirdi və bu da layihənin həyata
keçirilməsinə mane olurdu. Mən layihənin reallaşması naminə Azərbaycanın tariflərini Gürcüstana, demək olar
ki, hədiyyə etdim. Biz öz sadiqliyimizi axıra qədər göstərdik və Bakıda, Azərbaycanda saziş imzalandı. Bundan
sonra saziş Tbilisidə, Ankarada da imzalandı. İndi isə biz əməli işə başlayırıq.
Mən bu gün iftixar hissi keçirirəm ki, bu böyük, tarixi hadisənin müəllifi məhz Azərbaycandır. Eyni zamanda
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bu barədə əməkdaşlığımız və Türkiyə hökuməti, xüsusən bu ölkənin doqquzuncu prezidenti Süleyman Dəmirəlin bu barədə ardıcıl siyasəti də bizə çox kömək etdi.
Gürcüstan bizimlə dost, qonşu və bu xətt üçün tranzit ölkədir. Onların da səyləri, prezident Şevardnadzenin bu barədə göstərdiyi xidmətlər də mənim tərəfimdən yüksək qiymətləndirilir.
Xatirinizdədirsə, bu barədə müqavilə imzalanarkən mən dedim ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının,
şəxsən prezident Bill Klintonun bu işə daim diqqəti, qayğısı və dəstəyi olmasaydı, bunu həyata keçirmək bizim
üçün çox çətin olardı. Buna görə də mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına və xüsusən prezident cənab Bill Klintona
bir daha təşəkkür edirəm. Mən onu da təbrik edirəm. Bu məktubdan sonra mən də cənab Bill Klintona təbrik
məktubu göndərəcəyəm.
Qazaxıstan İstanbulda bizim müqaviləmizi imzalayıbdır. Ancaq prezident Bill Klintonun məktubunda
göstərildiyi kimi, Qazaxıstanın bu işə əməli surətdə cəlb edilməsi çox lazımdır. Bu barədə biz Amerika
Birləşmiş Ştatlarına, prezident Bill Klintona daha çox ümidlər bağlayırıq. Biz də öz tərəfimizdən müəyyən işlər
görürük və görəcəyik.
Beləliklə, bizim 6 ildə gördüyümüz işlər yaxşı nəticələr verir. Bu, bugünkü reallıqdır. Bu, Azərbaycanla
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dostluğunun və əməkdaşlığının gözəl nümunəsidir. Mən bir daha təşəkkür edirəm.
R o s s U i l s o n: Biz bu layihəni dəstəkləyirik və şübhəsiz, öncə ona görə dəstəkləyirik ki, bu, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının maraqlarına uyğundur, onun mənafeyinə xidmət edir. ABŞ-ın da marağı, mənafeyi ondadır ki, Azərbaycan
çiçəklənən və güclü dövlətə çevrilsin. Ölkənizin beynəlxalq bazarlara çıxışlarının genişləndirilməsi Azərbaycanın güclü
dövlət olmasına, çiçəklənən dövlətə çevrilməsinə çox böyük kömək edəcəkdir. Biz bundan sonra da bu layihə üzərində
işimizi davam etdirəcəyik.
Cənab Prezident, mən Sizinlə bu sahədə davamlı çalışmalarımızı gözləməkdəyəm. Sizi bir daha təbrik
edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm.
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AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏCLİSİ SEÇKİLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
29 oktyabr 2000-ci il
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bugünkü müşavirə Azərbaycanda qarşıdan gələn növbəti parlament seçkiləri ilə, Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədardır.
Təbiidir ki, seçkilər Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən aparılır və bu barədə çox işlər görülübdür. Ancaq
eyni zamanda bu seçki prosesində icra orqanlarının da, xüsusən yerli icra orqanlarının – şəhər, rayon icra
hakimiyyəti orqanlarının, nazirliklərin üzərinə düşən vəzifələr də vardır. Bu vəzifələr əsasən Mərkəzi Seçki
Komissiyasına, dairə, məntəqə seçki komissiyalarına yardım göstərməkdən ibarətdir ki, bu seçkilər bizim Milli
Məclisin qəbul etdiyi qanunlar əsasında, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi qərarlar və təlimatlar
əsasında keçirilə bilsin.
Seçkilərə bir həftə qalır, ona görə də mən bu gün sizi – icra hakimiyyəti orqanlarının başçılarını buraya dəvət
etmişəm ki, bir daha bu vəzifələrinizi sizə bildirək. Siz vəzifələrinizi, vəzifələrinizin dairəsini, yəni
səlahiyyətinizin dairəsini bilməlisiniz və bu dairədə, bu çərçivədə seçkilərin keçirilməsinə kömək etməlisiniz.
Bir də deyirəm, seçkiləri Mərkəzi Seçki Komissiyası, yerli seçki orqanları aparır. İcra hakimiyyəti orqanlarının
vəzifəsi onlara kömək etməkdən ibarətdir.
Biz Azərbaycanın müstəqilliyinin doqquzuncu ildönümünü qeyd etdik. Bu doqquz il müddətində Azərbaycan
müstəqillik yolunda çox böyük uğurlar əldə edibdir. Ancaq bizim bu nailiyyətlərimiz asan başa gəlməyibdir. Biz ağır,
çətin, əziyyətli bir yol keçmişik. Ancaq bu yolu keçmişik, indi bizim respublikamız artıq demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlətdir. Ölkəmizdə quruculuq işləri aparılır. İnsanların həyat tərzi yaxşılaşır və ölkəmiz Dünya Birliyində
özünə məxsus olan yeri tutubdur.
Bu doqquz il müddətində ən əsas mərhələlərdən biri müstəqil Azərbaycanın ilk demokratik Konstitusiyasının
qəbul olunmasıdır, qəbul olunmuş Konstitusiya əsasında ilk dəfə Milli Məclisə demokratik seçkilərin
keçirilməsidir. Biz bunu etdik. 1995-ci ilin noyabr ayında ümumxalq səsverməsi yolu ilə ilk demokratik
Konstitusiyamızı qəbul etdik və beş ildir onun əsasında yaşayırıq, işləyirik, bütün işlərimizi görürük. O vaxt ilk
dəfə müstəqil Azərbaycanın parlamentinə, Milli Məclisə demokratik seçkilər keçirdik. Bu seçkilərin nəticəsində
Milli Məclis formalaşdı və ötən beş ildə fəaliyyət göstəribdir.
Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Azərbaycanın demokratik seçilmiş və demokratik prinsiplər
əsasında fəaliyyət göstərən ilk Milli Məclisi beş ildə çox iş görmüş, əsas vəzifəsini, qanunvericilik vəzifəsini
uğurla həyata keçirmişdir. Ölkəmizdə həm iqtisadiyyatın inkişafının təmin olunması üçün, həm bütün sahələrdə
mühüm islahatların aparılması üçün, özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi üçün, həm də demokratiyanın inkişaf
etdirilməsi, vətəndaşlara bütün azadlıqların verilməsi üçün, vicdan, mətbuat azadlıqlarının təmin olunması üçün
və bir çox başqa sahələrdə işimizi məhz qanunlar əsasında təmin etmək üçün çoxsaylı qanunlar qəbul
olunubdur. Bu qanunlar icra olunur, bundan sonra da icra ediləcəkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, biz 1995-ci
ildə seçilmiş Milli Məclisin işinin artıq sona çatdığı vaxtda və Milli Məclisə yeni seçkilərə getdiyimiz vaxtda gərək
Milli Məclisimizə, parlamentimizə təşəkkür edək. Onlar öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetiriblər, öz missiyasını
yerinə yetiriblər. Təbiidir ki, bu da Azərbaycanda demokratiyanın böyük bir mərhələsi olubdur və eyni zamanda
ölkəmizdə ikinci dəfə Milli Məclisə tam demokratik şəraitdə seçkilərin keçirilməsi üçün yaxşı əsas yaradır.
Mən dedim ki, ötən doqquz il bizim üçün çox çətin, ağır illər olubdur. Ancaq xalqımız bunu qiymətləndirir
və biz də bundan iftixar hissi duyuruq ki, bu yolu uğurla keçmişik və irəliləyirik. Ötən illər çox işlər görülübdür.
Əgər qısa desək, biz 1993-cü ildən başlayaraq, ölkəmizin hər mərhələsi üçün qarşımıza çıxan vəzifələri yerinə
yetirməyə çalışmışıq və bunların hamısına da nail olmuşuq. Əgər bu dövrə bir balaca nəzər salsaq, 1993-cü
ildən 1995-ci ilə qədər, bəlkə də 1995-ci ilin payızına qədər Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin və o cümlədən
əvvəlki parlamentin vəzifəsi Azərbaycanda yaranmış bu ağır vəziyyəti aradan götürməkdən ibarət olmuşdur.
Yəni biz 1993-cü ilin iyun ayında baş vermiş vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaqla Ermənistanın təcavüzü
ilə bərabər, separatçı qüvvələr tərəfindən Azərbaycanın parçalanmasının qarşısını aldıq.
Ondan sonra Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirmək üçün çox işlər gördük. Qeyriqanuni silahlı dəstələri zərərsizləşdirdik. Azərbaycanda, təəssüflər olsun ki, əvvəllər artıq ənənəyə çevrilmiş

1024

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

silahlı dövlət çevrilişləri cəhdlərinin qarşısını aldıq. Terror aktlarının qarşısını aldıq. Baxmayaraq ki, biz bəzi
itkilər də verdik, ancaq, ümumiyyətlə, terrorçu qüvvələri zərərsizləşdirdik. Bu işlərin hamısı siyasi nöqteyinəzərdən bir tərəfdən, Azərbaycanda sabitliyi təmin etmək, ikinci tərəfdən, Azərbaycanın dağılmış
iqtisadiyyatını bərpa etmək və insanların həyat tərzini yaxşılaşdırmaq üçün aparılmışdır. Məhz bunların
nəticəsində Azərbaycanda 1995-ci ilin payızına qədər – biz ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyi təmin edəndən
sonra, qanunsuz silahlı dəstələri zərərsizləşdirəndən sonra, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində Ermənistan
təcavüzünün qarşısını almaq məqsədi ilə 1994-cü ilin may ayında atəşkəs rejiminə razılıq verdikdən və onu
təmin etdikdən sonra, iqtisadiyyatda müəyyən müsbət addımlar atdıqdan sonra Azərbaycanda demokratik
dövlətin, hüquqi dövlətin demokratik Konstitusiyasının qəbul olunması və yeni parlament seçkiləri, Milli
Məclisə seçkilər keçirilməsi üçün şərait yarandı.
Bu dövr çox çətin dövr oldu və bizim hamımızın gözünün qarşısındadır. Əgər kimsə onu unudursa, böyük
səhv edir. Çünki o illər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin müqəddəratı həll olunurdu: Azərbaycan bir
müstəqil dövlət kimi yaşayacaq, ya yaşamayacaqdır? Azərbaycan xalqı uzun illər müstəqil ölkəyə malik olacaq,
ya olmayacaqdır? Onun müqəddəratı həll edilirdi. Biz həqiqətən böyük təhlükələr qarşısında idik. Bunları heç vaxt
unutmaq lazım deyildir. İnsan pis günü tez unudur. Mən demirəm ki, həmişə pis günü yada salıb inildəmək
lazımdır. Ancaq eyni zamanda əgər bu gün o ağır dövrləri unutsaq, yaddan çıxarsaq, ondan sonra Azərbaycanda
gedən proseslərin və bugünkü vəziyyətin qiymətini verə bilmərik.
1995-ci ildə Azərbaycanda məhz sabitlik yaranandan sonra, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs əldə
olunandan sonra və iqtisadiyyat sahəsində müəyyən irəliləməni təmin edəndən sonra biz dövlətimizin inkişafının
ikinci mərhələsini keçdik. İkinci mərhələ də yeni, yəni ilk müstəqil dövlətin Konstitusiyasını qəbul etmək idi və ilk
müstəqil dövlətin demokratik parlamentini, Milli Məclisini seçmək idi. Biz bunu etdik.
1995-ci ilin payızından sonrakı dövr isə Azərbaycanda artıq tədricən inkişaf dövrüdür. Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu dövrüdür. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı, bütün insan hüquqlarının təmin olunması
dövrüdür. Azərbaycana, vətəndaşlarımıza rahat yaşamaq imkanı verildiyi bir dövrüdür və bunların hər birinin də özünün
qiyməti vardır.
Biz bu il bütün sahələrdə inkişafdayıq. Əvvəlki illər də belə olubdur. Amma bizim inkişafımız bu gün nədən
ibarətdir? Birincisi, dövlət müstəqilliyimiz daha da möhkəmlənibdir. İkincisi, xarici siyasətimiz daha da uğurlu
olubdur. Üçüncüsü, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulmaq üçün çox intensiv danışıqlar
aparılıbdır və aparılmaqdadır. Daha sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edibdir. İnsanların həyat tərzi,
güzəranı yaxşılaşıbdır. Dediyim kimi, çoxsaylı qanunlar qəbul olunubdur və həyat normal məcrada inkişaf edir.
İnsanlar qurur, yaradır, yaşayırlar. Amma bunlarla bərabər, bizim həyatımızda həll olunmamış çox problemlər
vardır. Keçid dövrünün çətinlikləri vardır. Bizim bütün hakimiyyət orqanlarının işində ciddi nöqsanlar da,
çatışmazlıqlar da vardır. Yəni biz hələ istədiyimiz səviyyəyə çata bilməmişik. Ona görə yox ki, biz bu sahədə
əlimizdən gələni etməmişik. Ona görə ki, sadəcə, bizim istədiyimiz səviyyəyə çatmaq üçün hələ çox işlər
görmək lazımdır, zaman lazımdır. Ancaq başlıcası ondan ibarətdir ki, biz indi ölkəmizi artıq elə bir relslər üzərinə qoymuşuq ki, o bundan sonra daha da sürətlə irəliləyəcək və təbiidir, zaman ölkəmizin istədiyimiz
səviyyəyə qaldırılmasını təmin edəcəkdir.
Azərbaycanda bu il iqtisadiyyat yaxşı inkişaf edibdir. Bilirsiniz, bundan şikayətlənmək olmaz. Əgər biz
dünyanın iqtisadiyyatına nəzər salsaq, məsələn, hər bir ölkənin iqtisadiyyatı hansı templərlə inkişaf edir? Bizim
ölkəmiz doqquz il bundan öncə Sovetlər İttifaqının tərkibində olubdur. O illərin öz nailiyyətləri olubdur.
Xatirimdədir, 70–80-ci illərdə sənayenin inkişaf tempi çox yüksək idi. Demək olar ki, iqtisadiyyatın inkişaf
tempinə görə, artımına görə Azərbaycan bütün müttəfiq respublikalardan fərqlənirdi. Bax, bütün bunlarla da
müqayisə etsək, bu ilin göstəriciləri çox sevindiricidir.
Təsəvvür edin, ümumi daxili məhsul 9,9 faiz artıbdır. Bilirsiniz, bəlkə də iqtisadiyyatı bilməyən adam üçün
bu, böyük bir şey deyildir. Bəlkə də hesab edir ki, gərək 20–30 faiz artaydı. Amma inkişaf etmiş dövlətləri
götürün. Orada artım 2-3-4 faizdən artıq olmur. Amma deyərsiniz ki, orada həyat yaxşıdır, iqtisadiyyat yaxşıdır.
Bəli, iqtisadiyyat artıq orada çox inkişaf edibdir. İqtisadiyyat nə qədər yüksəyə qalxırsa, iqtisadiyyat nə qədər
yüksəyə qalxaraq ölkənin əhalisinin həyat tərzini yaxşılaşdırırsa, yüksəldirsə, o zaman inkişaf templəri azalır.
Ancaq bizim ölkədə təxminən 1988–1989-cu illərdən sonra 1995-ci ilə qədər dağıdılma dövrü olduğuna görə,
indi, bu ilin doqquz ayında ümumi daxili məhsulun 9,9 faiz artması böyük hadisədir.
Mən xatırlayıram, biz 70-ci illərdə SSRİ respublikaları içərisində ən yüksək templərlə inkişaf edirdik. Onda
bizim illik tempimiz orta hesabla 7–8, bəzən 9 faiz idi. Amma biz ölkəmizin iqtisadiyyatını inkişaf etdirdikcə
temp azalırdı. Əgər 70-ci illərin əvvəllərində biz iqtisadiyyatı ildə 8-9-10 faiz artırırdıqsa, bunun da
ümumiləşdirici göstəricisi ümumi daxili məhsulun həcmi idi.
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1980–1983-cü illərdə artıq biz o qədər qalxa bilmirdik, ildə 6–7 faiz olurdu. Amma SSRİ-də 3–4 faiz. Mən
Moskvada işlədiyim illərdə – bilirsiniz ki, mən o vaxt əsasən iqtisadiyyatla, sovet hökumətinin bütün
iqtisadiyyatı ilə məşğul idim – biz hər il planları təshih edəndə nə qədər müzakirələr aparırdıq. Kənd təsərrüfatı
məhsulları 2 faizdən artıq artmırdı. Ümumi daxili məhsulun artımı 3 faizdən çox olmurdu. O da təbii idi. Çünki
o sistemin, o dövrün, necə deyərlər, ehtiyatları artıq tükənirdi. Ona görə də bu sistem dəyişilməli idi və
dəyişildi. Çünki o sistem artıq staqnasiya, durğunluq səviyyəsinə gəlib çatmışdı.
İndi doqquz ayda 9,9 faiz artım yüksək göstəricidir. Əsas sənaye istehsalı doqquz ayda 5,8 faiz artıbdır. Bu
da çox böyük göstəricidir. Kənd təsərrüfatı istehsalı 9,1 faiz artıbdır – çox yüksək göstəricidir. Doqquz ayda
ümumi əmək haqqı 15 faiz artıbdır. Bunlar hamısı konkret görülən işlərin nəticəsi, bizim statistika orqanının
apardığı hesablamaları və verdiyi faizlərdir.
Məsələn, bu il müstəqil dövlətlər içərisində orta əmək haqqının artımına görə Azərbaycan beşinci yerdədir.
Bizdən öndə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, bir də Özbəkistandır. Azərbaycanda dollara çevirəndə orta əmək
haqqının həcmi bu il 46 dollardır. Amma Ermənistanda 39, Qırğızıstanda 25, Moldovada 33, Tacikistanda 7,5
dollardır. Ukraynada 45 dollardır. Bizə yaxındır. Gürcüstanda 25 dollardır. Budur göstəricilər. Budur
Azərbaycanın doqquz ay müddətində bugünkü həqiqəti, bugünkü reallığı.
Ancaq bununla bərabər, bir göstərici də çox vacibdir. Bu da inflyasiyanın səviyyəsidir.
Keçmişdə, sovet dövründə çoxları – bəziləri indi də – inflyasiya nədir bilmirdi. Çünki onda, sosialist sistemində
bunun əhəmiyyəti yox idi. İnflyasiya həmişə təbiidir ki, insanın, yəni hər bir vətəndaşın aldığı əmək haqqının istifadə
olunması ilə əlaqədardır. Bilirsiniz ki, bizdə inflyasiya – mən bu barədə də danışacağam – 1800 faizə çatmışdı.
Amma indi, demək olar ki, 1,5–2 faizdir. Məsələn, Belarusda orta əmək haqqı bizdən yüksəkdir, amma inflyasiyanın
səviyyəsi Azərbaycandakından 4 dəfə çoxdur. Demək, əgər orada əmək haqqını bizdəkindən çox alsalar da, ondan
istifadə edəndə dəyəri aşağı düşür.
Mən özüm uzun illərdir sənayenin təşkilatçılarından biriyəm. Yaxşı bilirəm ki, Azərbaycanda, xüsusən 70-ci
illərdə, 80-ci illərin ortalarına qədər çox güclü sənaye potensialı yaranmışdı. Neft sənayesi Azərbaycanda
həmişə olmuşdur, tarixi bir şeydir. Amma maşınqayırma sənayesi, yaxud kimya sənayesi, yüngül sənaye, başqa
sənaye sahələri – bunlar 70–80-ci illərdə çox yüksək inkişaf etmişdi. Amma sonra hamısı dağıldı, hamısı
tənəzzül etdi.
İndi təsəvvür edin, bu doqquz ayda dediyim kimi, sənayenin ümumi istehsalı 5,8 faiz artıbdır. Maşınqayırma
sahəsində doqquz ayda istehsal 70 faiz artıbdır. Deyərsiniz ki, bu möcüzədir, nədir? Yox, möcüzə deyildir.
Ona görə ki, ötən illər maşınqayırmada istehsal çox aşağı düşmüşdü. Bizim maşınqayırma zavodları gərək yeni
bir sistemə keçəydilər, özlərinə bazar tapaydılar, yeni məhsul istehsal etməyə imkan əldə edəydilər və ondan sonra
istehsalı artıra bilərdilər. Bax, bu dövr onlar üçün keçdi. İndi əgər doqquz ay müddətində maşınqayırma 70 faiz
artıbsa, görün bizim maşınqayırma zavodlarının çoxu nə qədər böyük işlər görüblər.
Məsələn, Sumqayıtda Boru prokat zavodu var. Vaxtilə orada on min adam işləyirdi. O zavodun üzərində, 70ci illərdə onun normal işləməsini təmin etmək üçün mənim nə qədər böyük zəhmətim vardır. Bizim üçün
metallurgiya yeni bir sahə idi və mütəxəssislər də çatışmırdı. Xatirimdədir, 70-ci illərin əvvəllərində mən
məcbur oldum Boru prokat zavodunun direktoru vəzifəsinə Uraldan böyük bir Boru prokat zavodunun
direktorunu dəvət etdim ki, o, iki-üç il burada işləyib kollektivi yüksək səviyyəyə qaldıra bilsin. Ancaq sonra bu
iş dağıldı. İndi o, bərpa olunur və artıq boru prokat zavodu işləməyə başlayıbdır.
Yaxud da Gəncədəki Gil-torpaq zavodu. Onun tikilməsi də, yaranması da – hamısı mənim həyatımdan
keçibdir. O vaxt onu tikmək, yaratmaq üçün çətin bir dövr keçdik. Orada çoxlu adam işləyirdi, dörd minə qədər
işçisi vardı. Son iki il içərisində o zavod da bərpa olundu. İndi iki min beş yüz adam işləyir və bundan sonra da
işləyəcəkdir.
Mən bu günlərdə fərman verdim ki, ümumiyyətlə, gil-torpaq zavodu, alüminium zavodu, bütün alüminium
istehsalı kompleksi xarici şirkətlərə icarəyə verilsin. Bizim Dövlət Əmlakı Nazirliyimiz tender elan etdi.
Hollandiyanın bir şirkəti bu tenderi uddu. Mən onun prezidentini qəbul etdim, danışdıq. Onlar bu işə bir milyard
dollar vəsait qoymaq istəyirlər.
Bəlkə də bu istehsalı çoxları bilmir. Mən Hollandiyanın həmin şirkətinin prezidenti ilə danışanda, istehsalın
incəliklərini ona söyləyəndə, o təəccübləndi ki, siz bunu necə bilirsiniz. Çünki hamısı mənim xatirimdədir. Ona
demişdim, bəlkə haradasa da demişəm, amma bir də demək istəyirəm. Gəncədə Gil-torpaq zavodunun tikilməsi
necə olubdur, niyə tikilibdir? Çünki vaxtilə geoloqlar Gəncənin yaxınlığındakı Zəylikdə alunit yataqları kəşf
ediblər. 1951–1952-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edən şəxs, təbiidir ki, mütəxəssislər ilə məsləhətləşəndən
sonra, hamısı təkliflər veriblər ki, alunit alüminium almaq üçün dəyərli bir xammaldır və bundan istifadə etmək
lazımdır.
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Keçmiş SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri, rəhmətlik Kosıgin mənə danışırdı ki, o vaxtlar Azərbaycanın başçısı
Stalinin yanına gəldi, alunitin nümunələrini gətirdi və dedi ki, bizə bu işi yaratmağa kömək edin. O özü danışırdı ki,
Stalin məni çağırdı, bir yerdə baxdıq. Göstəriş verdi ki, kömək et və biz başladıq. Yəni bu, 1952-ci ildən başlayıbdır.
Bu proses nədən ibarətdir?
Alunit həmin Gil-torpaq zavodunda emal olunur, gil-torpağa çevrilir. Gil-torpaq isə son məhsul – alüminium
almaq üçün əsas xammaldır. Onun üçün də Sumqayıtda alüminium zavodu tikildi. Bu, bir prosesdir – Zəylik,
Gəncə Gil-torpaq zavodu, Sumqayıt alüminium zavodu. Bu proses belə qurulmuşdu. Təbiidir ki, bunu
layihələşdirənlər, mütəxəssislər etmişdilər. Ancaq sonra, təəssüflər olsun ki, Gəncədə bu Gil-torpaq zavodunun
tikilməsi çox çətin oldu, ağır bir proses idi. Çünki Azərbaycan üçün bu, yeni bir sahə idi. Biz 70-ci illərdə bunun
üzərində çox çalışdıq. Amma nail olduq və alüminium zavodu da tikilmişdi, onu da işlətdik.
Ancaq son dövrdə hamısı dayanmışdı. Alunit də orada qalıbdır, Gil-torpaq zavodu da dayanmışdı,
Alüminium zavodunu da söküb dağıdıblar. Mən Hollandiya şirkətinin prezidenti ilə danışanda, bu prosesi ona
deyəndə soruşdu ki, siz bunu haradan bilirsiniz? Dedim, biz bununla məşğul olmuşuq. İndi onlar bunu idarəetməyə
götürürlər. Oraya – həm Zəylik mədəninə, həm Gəncə Gil-torpaq kompleksinə bir milyard dollar sərmayə qoyacaqlar və
Sumqayıtdakı Alüminium zavodu da demək olar ki, yenidən tikiləcəkdir. Təbiidir ki, buna iki-üç il vaxt lazımdır.
Amma o mənə söz verdi ki, 6 ay müddətində müəyyən qədər ilk məhsulu verəcəyik. İndi Gəncədə öz imkanları ilə Giltorpaq zavodunu işlədirlər. Amma bir neçə il bundan əvvəl işləmirdi. Yadınızdadır, fəhlələr Gəncədə küçələri gəzirdilər,
etirazlarını bildirirdilər. Yəni görülən işlər budur.
Bilirsiniz, bir var ki, hər şey yaranıb, onu irəliyə aparmaq lazımdır. Bir də var ki, çox şey yaranıb, amma
sonra dağıdılıbdır, indi ağır bir vaxtda, tamam başqa şəraitdə bunları yenidən yaratmaq lazımdır. Yəni bu başqa
iqtisadi sistemdə, başqa iqtisadi əsaslarda olmalıdır. Ona görə bu proses asan deyildir. Mən sənaye haqqında bu
sözləri deyirəm ki, hər birinizdə daha dolğun, düzgün təsəvvür olsun. Sənaye bizim istehsalın bir hissəsidir.
Məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsini götürək. Biz Azərbaycanda torpaq islahatı həyata keçirmişik. Ölkəmizdə
nə qədər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək mümkündür. Kimsə deyir ki, üzüm bağları dağıdılıbdır,
pambıq tarlaları filandır və sairə. İndi azadlıqdır, hər kəs öz sözünü deyə bilər. Heç kəs, necə deyərlər, heç
kimin sözünə etiraz etmir. Ancaq həqiqət nədən ibarətdir? Həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda üzüm
bağlarının salınmasının təşəbbüskarı Heydər Əliyevdir. 1971-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda böyük üzüm
plantasiyaları yaradılıbdır. Bunun Azərbaycan kəndlisinə nə qədər xeyir verdiyini yaxşı bilirsiniz.
Amma sonra, Qorbaçovun antialkoqol siyasəti zamanı bunların bir hissəsini qırdılar, bir hissəsini isə
Azərbaycanda hərc-mərclik dövründə dağıtdılar. İndi isə istehsal olunan üzüm məhsullarının satışı üçün istənilən
səviyyədə bazar yoxdur. Məsələn, vaxtilə biz Naxçıvanda üzüm istehsalını ildə 120 min tona çatdırdıq. Biz nə qədər
şərab zavodları tikdirdik. Təbiidir ki, həmin şərab zavodlarında istehsal edilən məhsulun hamısından Azərbaycanda
istifadə olunmurdu. Bu məhsulun bir hissəsi Rusiyaya göndərilirdi. Rusiya bazarının, demək olar ki, böyük bir hissəsi
Azərbaycan şərablarına məxsus idi. Yəni biz üzümü ilkin emal edib Rusiyadakı zavodlara göndərirdik, orada isə
onlar artıq son emaldan sonra onu satırdılar. O vaxt Azərbaycanda 2 milyon ton üzüm istehsal olunurdu.
İndi Naxçıvanda üzüm bağlarının bir hissəsi qalıbdır. Orada üzüm yetişdirilir, şərab istehsal olunur, amma sata
bilmirlər. Nə üçün sata bilmirlər? Çünki xarici bazarlara çıxışları yoxdur. Onların İranla ticarət etmək imkanları var,
amma bilirlər ki, İran bu şərabı almayacaqdır. Türkiyədə də bu məhsulu almırlar, Rusiyaya isə şərab göndərməyə
yolları yoxdur. Məcbur olurlar ki, şərab məhsulunu spirtə çevirsinlər. Onlar spirt hazırlayıb bir hissəsini Türkiyəyə
satdılar, amma digər hissəsi çənlərdə yatıb qalır. Bax, real vəziyyət bundan ibarətdir.
Ona görə də torpaq islahatını həyata keçirməyimiz böyük inqilabi hadisədir. Mən sizə dedim, indi
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı ötən ilin 9 ayında 9,1 faiz artıbdır. Amma ötən beş illə
müqayisə etsək, məhsul istehsalı bir neçə dəfə artıbdır. Hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulu
istehsalının 98 faizi özəl sektorun payına düşür. Biz bu il kənd təsərrüfatına, yəni kəndliyə şərait yaratmaq üçün
bütün vergiləri götürdük. Kəndli 8 növ vergi verməli idi. Biz torpaq vergisindən başqa, qalan hamısını götürdük.
Fərdi təsərrüfatçılara öz işlərini görmək üçün yanacaq 50 faiz güzəştlə verilir. Bunların da nəticəsində kəndli
torpaqda nə istəyirsə, onu da əkir.
Sovet hakimiyyəti vaxtında ixtisaslaşma var idi. Deyirdilər ki, Azərbaycanda ancaq pambıq əkilməlidir. Mən
Azərbaycana rəhbərlik edəndə onlara sübut etdim ki, üzüm məhsulu SSRİ üçün pambıqdan da xeyirlidir. Çünki
Orta Asiya respublikalarında da pambıq yetişdirilirdi, amma bir çox yerlərdə üzüm əkilmirdi. Azərbaycanda
üzüm də, faraş tərəvəz də əkilməyə başladı. Biz aprel ayında faraş tərəvəzi Moskvaya və başqa şəhərlərə
göndərirdik. Bunlardan hansı xeyir, hansı zərər verirdi, bu başqa məsələ idi. Amma indi nə əkmək lazım
olduğunu kəndli özü bilir. Bu il bu məhsulu əkir, ondan xeyir götürür, amma sonra baxır ki, digər bitkidən daha
çox xeyir götürəcək, onu əkir.
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Məsələn, Azərbaycanda maldarlıq həmişə zərərlə işləyibdir, dövlət bu sahəyə dotatsiya veribdir. Vaxtilə
respublikamızda yem zavodları var idi, mal-qaraya nə qədər qüvvəli yem verilirdi. Bunların hamısına çəkilən
xərc dövlətin cibindən gedirdi ki, maldarlıq məhsulları istehsal edilsin və əhalinin tələbatı ödənsin.
Siz icra hakimiyyətinin başçılarısınız. Hansı kəndliyə bir şey verirsiniz? Yaxud Kənd Təsərrüfatı nazirindən
soruşuram, o, kəndliyə bir şey verirmi? Yox. Kəndlinin torpağı da, texnikası da vardır, o, vergilərdən azad olunubdur.
Hazırda kənddə o qədər mal, heyvan saxlayırlar ki, ət küçələrdə qalıbdır.
Bu günlərdə mən televiziyaya baxırdım, gördüm ki, küçələrdə sallaqxanalar yaradılıb, qoyun cəmdəklərini
asıblar, alan yoxdur. Amma siz hamınız yaşlı adamlarsınız, bilirsiniz ki, 1980-ci illərdə, mən işlədiyim dövrdə –
o vaxt ticarət naziri işləmiş Svetlana Qasımova buradadır – biz əhaliyə əti talonla verirdik. O zaman mən yeni il
bayramı qabağı çalışırdım ki, camaata heç olmasa ət, kolbasa vaxtında verilsin. Çünki biz bu məhsulları
mağazalara verirdik, onu orada gizlədirdilər. Məsələn, mən yeni il qabağı 3–4 gün bütün mağazaları gəzirdim
ki, oğurlanıb anbarlarda gizlədilən əti, kolbasanı camaata satdıraq. Nə üçün? Çünki bu məhsullar yox idi,
olanların da bir hissəsini mağazalarda gizlədirdilər, sonra isə çıxarıb üçqat artıq qiymətə satırdılar.
«Defisit» sözü yəqin ki, yadınızdadır. Arkadi Raykinin bir sözü var idi: «Defisit olmasa, yaşamaq mümkün
deyil». O dövrdə, məsələn, əmtəəşünas işləyən ən hörmətli adam idi. Yəqin ki, bunlar xatirinizdədir. Amma indi
kəndli nə əmtəəşünasdan, nə mağazadan asılıdır, nə qədər istəyir iribuynuzlu, xırdabuynuzlu heyvan, mal
saxlayır. O bu məhsullardan özü də istifadə edir, harada istəyirsə, aparıb satır.
O cümlədən bitkiçilikdə də, taxılçılıqda da, digər sahələrdə də vəziyyət belədir. Yəni bizim 1996-cı ildə
həyata keçirməyə başladığımız torpaq islahatı ölkəmizin iqtisadiyyatında inqilabdır. Sizin əksəriyyətiniz kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olan rayonların icra hakimiyyəti başçılarısınız, bütün bunları yaxşı bilirsiniz, bilirsiniz ki,
bu inqilabdır.
Yəni mən bunları 1995-ci ildə ölkə iqtisadiyyatındakı tənəzzülü aradan götürdükdən sonrakı inkişafımız
haqqında deyirəm. Mən bunları ona görə deyirəm ki, ötən beş ildə, yəni əvvəlki parlament seçkilərindən
qarşıdakı parlament seçkilərinə qədər Azərbaycan hansı dövrünü və 1993-cü ildən 1995-ci ilədək hansı ağır
dövrü yaşayıbdır. Ona görə də əgər biz ötən beş ilin rəqəmlərinə nəzər salsaq, görərik ki, ümumi daxili məhsul
39 faiz artıbdır. Bu çox yüksək göstəricidir. Ötən beş ildə orta əmək haqqı, orta həyat tərzi üç dəfə artıbdır. Amma 1990–94-cü illərdə orta həyat tərzi hər il 3,7 faiz aşağı düşürdü. İndi bizim 950 milyon dollar valyuta
ehtiyatımız var. Bu bizim büdcədən çoxdur. Demək, əgər Azərbaycanda heç bir şey istehsal olunmasa, biz 6–7
ay həmin valyuta ehtiyatından istifadə edib, idxal vasitəsilə ölkəmizi yaşada bilərik. Amma 1993-cü ildə mən
Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda, bankda cəmisi 16 milyon 950 min dollar valyuta ehtiyatı var idi.
Görürsünüz, bu ehtiyat artıb və artacaqdır.
Bilirsiniz ki, mən bu günlərdə bir neçə fərman vermişəm. Birincisi, dünən fərman verdim ki, aylıq əmək
haqqının minimum məbləği beş dəfə artırılsın. Təbiidir ki, bəlkə də bu, ölkəmizdə orta əmək haqqını istənilən
səviyyəyə gətirmir. Amma onu beş dəfə artırmaq üçün çalışmaq, işləmək, məhsul istehsal etmək, gəlir əldə
etmək lazımdır. İndi aylıq əmək haqqının minimum məbləği 5500 manatdan 27500 manata çatdırıldı. Əlbəttə,
mən çox şad olardım ki, onu 15 dəfə artıraq. Ancaq bizim belə bir atalar sözümüz var: «İnsan gərək ayağını
yorğanına görə uzatsın». Bizim yorğanımız buna imkan verir. Əlbəttə, fantaziya ilə çox artırmaq olardı, amma
bizim heç birimiz fantaziyaçı deyilik. Biz real iş görənlərik.
Mən qaçqınlara ödənilən çörək pulunu 25 min manata qaldırdım. Əlbəttə, mən istərdim ki, bu, 100 min
manat olsun. Ancaq son iki ildə mən qaçqınların çörək pulunu üçüncü dəfədir ki, artırıram. Bu, iki il bundan
qabaq 7 min manat idi, sonra biz onu 15 min manat, daha sonra 20 min manat etdik. Bu günlərdə isə mən
fərman verdim, onu 25 min manata çatdırdıq. Niyə belə oldu? Çünki işlədikcə, istehsalı, gəliri ilbəil artıraraq,
islahatları həyata keçirərək biz ölkəmizin maliyyə vəziyyətini inkişaf etdirdik. Ona görə də qaçqınlara verilən
çörək pulunun miqdarını artırdıq. Mən bunu göydən götürməyəcəkdim ki? Yaxud, mən pensiyaları iki dəfə
artırdım.
Ölkəmizin dövlət büdcəsi indi tamamilə yerinə yetirilir və bu il də yerinə yetiriləcəkdir, heç bir kəsir yoxdur.
Dövlət büdcəsi yerinə yetirildiyinə görə maaşlar vaxtında verilir. Bunu siz də bilirsiniz, hamı da bilir. Oktyabr
ayının pensiyaları hamıya verilibdir. Mən bugünkü müşavirədən əvvəl bunu bir daha yoxlamışam. Mənə
deyiblər ki, oktyabr ayının maaşları – büdcədən maliyyələşən təşkilatların maaşları – noyabrın 3-nə qədər
veriləcəkdir. Əgər haradasa – hansı rayondasa, bölgədəsə verilməyibsə, bu, dövlətimizin, hökumətimizin günahı
deyildir. Bu, yerlərdəki nümayəndələrimizin, müvafiq təşkilatlarımızın günahıdır. Bizim imkanımız budur və
biz də bunu təmin etmişik.
Biz beş il müddətində maaşları dalbadal artırmışıq. Məsələn, səhiyyə işçilərinin maaşı 2,8 dəfə, təhsil
işçilərinin maaşı 3 dəfə, elmi işçilərin maaşı 2,5 dəfə, mədəniyyət işçilərinin maaşı 2,8 dəfə artırılıbdır. Çoxdur,
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azdır demək olmaz. Əlbəttə, mən istərdim ki, bu maaşların hamısını 5–6 dəfə artırım. Məsələn, balet işçiləri çox
ağır vəziyyətdə idilər, onlar böyük bir kollektiv deyildir. Mən fərman verdim, onların maaşını 6 dəfə artırdım.
Yaxud, Dövlət simfonik orkestrinin üzvlərinin maaşını artırdım. Amma səhiyyə, təhsil, elm, mədəniyyət böyük
sahələrdir. Bunların hamısında maaşları artırmaq üçün vəsait olmalıdır. Əgər biz bu vəsaitləri əldə etməsəydik,
bəs onda nə olardı? Bəli, biz bunu işimiz, islahatların həyata keçirilməsi, iqtisadiyyatın düzgün aparılması
nəticəsində əldə etmişik və bu gün də əldə edirik.
Bunlar nəyə əsas verir? Bunlar ona əsas verir ki, biz iqtisadiyyatda, sosial-iqtisadi sahədə çox düzgün, doğru
həm siyasət aparırıq, həm də əməli iş görürük. Bunlar da Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyətini aybaay, ilbəil
daha da yaxşılaşdıracaqdır.
Ancaq bunları bilərək – çünki məni nəinki siz dinləyirsiniz, televiziya vasitəsilə bütün ölkə dinləyəcəkdir –
heç də inkar etmirəm ki, bizdə çox ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar vardır. Biz onları təmin edə bilməmişik.
Ölkəmizdə işsizlər var. Biz hələ onları işlə təmin edə bilməmişik. Bir çox başqa problemlər də vardır ki, biz
onları həll edə bilməmişik.
İşlərimizdə – yuxarıdan aşağıyadək – nöqsanlar çoxdur. Prezident Aparatının, Nazirlər Kabinetinin, nazirliklərin
işində, sizin işinizdə nöqsanlar var, özü də az deyildir. Bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Amma eyni zamanda,
bütün bunlara obyektiv gözlə baxmaq lazımdır. Nə mümkündür edirik, nə edilməyibsə, demək, o mümkün deyildir.
Mümkün olmayan şeyi etmək olmaz. İndi mən sizin hansınızasa deyim ki, durun, iki metr yüksəkliyə tullanın. Mən
bunun üçün burada bir adam tapa bilmərəm. Elədir, yoxsa yox? Amma gedib haradasa oturub göplaya bilərsiniz ki,
mən üç metr yüksəkliyə tullana bilərəm. Bəli, fantaziya ən asan bir şeydir. Amma çoxları həddindən çox fantaziyaya
uyurlar. Ancaq həqiqət həqiqətdir.
Bu dövrdə təkcə iqtisadiyyat sahəsində deyil, həyatın bütün sahələrində nailiyyətlərimiz vardır. Mən bunu əvvəldə
də dedim, ölkəmizdə demokratiya inkişaf edibdir, insanlar azaddır, sərbəstdir. Azərbaycanda söz, vicdan azadlıqları
təmin olunubdur. Məsələn, indi seçkiqabağı kampaniya gedir. Hansı siyasi partiya seçkidə iştirak etmək istəyibsə,
ona imkan verilibdir. Bəzi partiyaların qanunda tələb olunan müddəaları təmin edə bilməməsinə baxmayaraq, onlara
da imkan yaradılıbdır.
Televiziyada danışırlar, qəzetlərdə öz fikirlərini, mülahizələrini yazırlar. Hərə öz ağlı səviyyəsində yazır.
Mən heç kəsə irad tutmuram ki, nə üçün belə deyirsən, yazırsan və sair. Ölkəmizdə həqiqətən demokratiya
inkişaf edir, söz azadlığı vardır, kim nə istəyirsə, onu deyə bilər, desin. Təki bunlar xalqın, millətin xeyrinə
olsun. Biz belə bir demokratik şəraitdə, indi xalqın həm ümumi güzəranının yaxşılaşdığı, həm ölkəmizin
qüdrətinin möhkəmləndiyi, həm də xarici siyasətimizdə əldə etdiyimiz uğurlar şəraitində ikinci dəfə Milli
Məclisə seçkilərə gedirik.
Seçkiqabağı təbliğat, təşviqat, televiziyada, radioda, qəzetlərdə bununla əlaqədar aparılan işlər onu göstərir
ki, Azərbaycan vətəndaşlarının tam əksəriyyəti ötən illərdə ölkəmizdə görülən işləri, əldə olunan nailiyyətləri
görür, qiymətləndirir və bizim, iqtidarın işinə həm yüksək qiymət verir, həm də dəstəkləyir. Kim necə düşünür
düşünsün, bu həqiqətdir. Mən də xalqla təmasdayam, bizim nümayəndələrimiz də hər yerdə xalqla görüşür, siz
də görüşürsünüz. Bu, bu günün reallığıdır. Bütün bunlar da noyabrın 5-də parlament seçkilərinin yüksək
səviyyədə, tam demokratik, şəffaflıq şəraitində keçirilməsi üçün möhkəm təməldir, əsas şərtdir. Ölkəmizdə
insanlar sərbəstdir, azaddır. Onlar hər şeyi görür. Əgər kimsə gördüyünü inkar edirsə, bu onun öz işidir. Kimsə
bizim bugünkü günümüzə qara gözlüklə baxırsa, bu da onun öz işidir.
Amma həqiqət bundan ibarətdir ki, xalqın ruh yüksəkliyi, iqtidarı dəstəkləməsi bu günün reallığıdır. Belə bir
şəraitdə Mərkəzi Seçki Komissiyası çalışmalıdır ki, seçkilər tam demokratik, şəffaflıq şəraitində, ədalət prinsipi
əsasında keçirilsin. Bizim hakimiyyət orqanları, xüsusən icra hakimiyyəti orqanları isə üzərlərinə düşən
vəzifələri yerinə yetirsinlər ki, seçkilər mən dediyim prinsiplər əsasında həyata keçirilsin.
Amma onların səlahiyyətinə aid olmayan işlərə qarışmasınlar, müdaxilə etməsinlər, keçmiş zamanlarda bəzi
hallarda buraxdıqları səhvləri təkrar etməsinlər. Bunlar qadağandır. Bilin, buna ehtiyac yoxdur. Əgər kimsə,
hansısa icra hakimiyyəti başçısı hesab edirsə ki, buna ehtiyac var və guya bununla bugünkü hakimiyyətin,
iqtidarın nümayəndələrini dəstəkləyirlər, böyük səhv edirlər. İqtidarın hansısa nümayəndəsi haradasa əgər
xalqın dəstəyini qazanmayıbsa, seçilmirsə, bu da yaxşı haldır. Çünki biz görəcəyik ki, məsələn, iqtidarın həmin
nümayəndəsi seçilmək istəyir, amma xalq dəstək vermir.
Bu sözləri deyərək, heç də iddia etmirəm ki, mən, yaxud bizim aparat, bütün hakimiyyət orqanları yerlərdə
hər şeyi dəqiq bilir, yox. Mən bunu da etiraf edirəm. Amma mənə həqiqət lazımdır. Mənim bildiklərimə,
təsəvvürümə görə xalqın, vətəndaşların əksəriyyəti Azərbaycan iqtidarının gördüyü işləri qiymətləndirir,
dəstəkləyir və ona görə də öz səsini kimə verdiyini bilir.
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Ancaq iqtidarın nümayəndələri içərisində qeyri-sağlam, xalqın arasında hörmət qazanmamış adamlar da var.
Əgər belələrini biz görmürüksə, xalq bunu bizdən yaxşı görürsə, qoy xalq sözünü desin. Bu bizim üçün də
xeyirdir. Çünki biz çalışmalıyıq ki, iqtidarın tərkibindəki hər bir insan demokratiya, dövlətçilik prinsiplərinə
sadiq olsun, təmiz, saf və dəyərli vətəndaş olsun. Əgər belə deyilsə, o bizim hakimiyyətdə, bizim iqtidarda
olmalıdır. Əgər belələri varsa, biz görmürüksə, onu bizdən yaxşı ancaq vətəndaşlar, seçicilər görərlər.
Bunları deməklə sizə bir daha anlatmaq istəyirəm ki, seçkilərdə ancaq öz üzərinizə düşən vəzifələri yerinə
yetirməlisiniz. Sizin səlahiyyətinizin çərçivəsindən kənara çıxan başqa heç bir işə qarışmamalısınız. Bu,
Mərkəzi Seçki Komissiyasının, yerli seçki komissiyalarının işidir. Seçkini onlar keçirirlər, onlar da məsuliyyət
daşıyırlar. Siz də məsuliyyət daşıyırsınız. Ona görə ki, siz üzərinizə düşən vəzifələri yerinə yetirməlisiniz.
Amma siz seçki prosesinə qarışmamalısınız.
İndi mən bu barədə müəyyən sözlər dedim. Ancaq konkret olaraq nə edə bilərsiniz, nə etməlisiniz və nə
etməməlisiniz – bu barədə danışmaq üçün İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə söz verirəm.
YEKUN SÖZÜ
İndi saata baxıram, təxminən 2 saatdır ki, bizim qarşımızda duran vəzifələr haqqında danışırıq. Bunun özü
göstərir ki, Azərbaycanın iqtidarı, Azərbaycanın ali icra orqanı, Azərbaycanın prezidenti noyabrın 5-də
Azərbaycanın Milli Məclisinə keçiriləcək seçkilərə nə qədər böyük qayğı göstərir, nə qədər böyük diqqət verir
və bu seçkilərin nə qədər yüksək səviyyədə, yəni tam demokratik şəraitdə, şəffaflıq şəraitində, azad şəraitdə
keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görür.
Ramiz Mehdiyev dedi ki, buraya 300-dən artıq müşahidəçi gələcəkdir. Olsun. Amma mən müşahidəçilərə də
demişəm və yenə də görüşsəm deyəcəyəm, sizə də deyirəm. Biz işlərimizi müşahidəçiyə görə etmirik. Biz sadəcə,
öz ölkəmizdə demokratik quruculuq prosesinin yeni bir mərhələsini keçirik. Kimsə hesab edir ki,
müşahidəçi gəlsin, yaxşı fikir söyləsin, mən bunu ona görə edirəm, o, səhv edir. Müşahidəçi müşahidəsini edib gedəcəkdir. Allah eləsin ki, obyektiv olsunlar. Amma təəssüf ki, içində qeyri-obyektivlər də olur. Biz bunları
görmüşük. Onlar bizim dövlətimiz haqqında düşünən adamlar deyillər. Onlar iki, üç, dörd günlüyə gəlib öz
vəzifəsini yerinə yetirib gedəcəklər. Amma biz dövlət qururuq, demokratiyanı inkişaf etdiririk. Biz demokratik
prinsipləri daha da dərinləşdirmək istəyirik. Ona görə bu bizə lazımdır, müşahidəçiyə yox. Bu bizim xalqımıza,
millətimizə lazımdır. Bu bizim dövlətimizə lazımdır. Ona görə bax, bu nöqteyi-nəzərdən hərə öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir.
Doğrudan da əgər hər bir şəxs, o cümlədən siz, buraya toplaşanlar bu barədə öz məsuliyyətinizi hiss etsəniz,
bizim dövlət quruculuğuna öz töhfənizi vermək istəsəniz və bu işə sağlam münasibət göstərsəniz, təbiidir ki, biz
Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu prosesinin bir mərhələsini də uğurla keçə biləcəyik.
Mən əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin hamınız öz vəzifələrinizi yaxşı dərk edirsiniz və bu gün
burada aparılan söhbət nəticəsində qarşıdakı günlərdə öz işlərinizi bir daha təhlil edəcəksiniz, çatışmayan
məsələləri həll edəcək, nöqsanları aradan qaldıracaqsınız və noyabrın 5-də biz Azərbaycanda Milli Məclisə
yeni, keçmiş seçkilərdən daha da yüksək səviyyədə, demokratik şəraitdə seçkilər keçirəcəyik. Yeni Milli Məclis
seçəcəyik və bununla da daha bir addım irəliləyəcəyik. Sağ olun.

1030

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI SENATININ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR
KOMİTƏSİNİN RUSİYA VƏ AVROPA ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ MƏSUL ƏMƏKDAŞLARI
MAYKL VESFAL VƏ YAN BJEZİNSKİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
30 oktyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmisiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının
Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin nümayəndələrinin Azərbaycana gəlməsini mən çox məmnuniyyətlə
qarşılayıram. Güman edirəm ki, siz artıq burada müəyyən işlər görmüsünüz və müəyyən təəssüratlar
toplamısınız. Ona görə də sizi dinləmək istəyirəm.
R o s s U i l s o n (ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri): Cənab Prezident, mən Maykl Vesfalı və Yan Bjezinskini
böyük məmnuniyyət hissi ilə Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bilirəm ki, cənab Bjezinskinin atası ilə Sizin çox
uzunmüddətli əlaqələriniz vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
R o s s U i l s o n: Onların Azərbaycana səfəri Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr
Komitəsinin Azərbaycana olan marağını nümayiş etdirir, ABŞ–Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf
etdirilməsinin təzahürüdür. İcazə verin, mən sözü cənab Bjezinskiyə və Vesfala verim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
Y a n B j e z i n s k i: Cənab Prezident, icazə verin bildirim ki, bu gün burada Sizinlə görüşmək bizim
üçün olduqca böyük şərəfdir. Sizə deyim ki, mənim atam Sizə özünün ən səmimi salamlarını, dərin hörmət və
ehtiram yetirməyi tapşırmışdır. O heç özü bilmirdi ki, biz Sizinlə belə görüşə biləcəyik. Amma mən bu səfərə
hazırlaşarkən onunla söhbət etdikdə, çox böyük ruh yüksəkliyi ilə mənə Sizin barənizdə, Azərbaycan haqqında
və ABŞ–Azərbaycan münasibətləri barədə söhbətlər etdi. Çox geniş söhbətimiz oldu.
Bildiyiniz kimi, cənab Vesfal Senator Helmsin Baş müşaviridir və o, əsasən senatorun Azərbaycan, Qafqaz,
bu region üçün fikirlərinin, siyasətinin formalaşmasında cavabdeh olan şəxsdir. Mən isə senator Helmsin
Rusiya, MDB dövlətləri və NATO ilə münasibətləri sahəsində cavabdehəm. Ona bununla bağlı yardımçılıq,
müşavirlik edirəm.
Senator Helms məni və Vesfalı Azərbaycana göndərərək buradakı vəziyyətlə daha yaxından tanış
olmağımızı, onun üçün məruzələr hazırlamağımızı tapşırdı. Çünki o, Azərbaycana, dünyanın bu bölgəsinə çox
böyük maraq göstərir, ABŞ-ın burada çox böyük marağı olduğunu anlayır.
Bilirsiniz ki, noyabr ayındakı seçkilərdən sonra Vaşinqtonda yeni hökumət fəaliyyətə başlayacaqdır. Ona
görə də həm Amerika Konqresində, həm də Ağ evdə bizim xarici siyasətimizin yenidən qiymətləndirilməsi və
müəyyənləşdirilməsi prosesi başlayacaqdır.
Cənab senator Helms belə bir fikirdədir ki, xarici siyasətin formalaşdırılmasında Azərbaycan ilə ABŞ
arasındakı münasibətlərə müvafiq reaksiya göstərilsin, bu əlaqələrə yüksək önəm verilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Birincisi, mənim dostum Zbiqnev Bjezinskidən
gətirdiyiniz salama görə çox təşəkkür edirəm. Cənab Bjezinski həqiqətən mənim çox yaxın dostumdur və
sevdiyim bir insandır.
Mən onu qiyabi olaraq çoxdan tanıyıram. Cənab Bjezinski ABŞ prezidentinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə
köməkçisi olanda Sovetlər İttifaqının ən çox qorxduğu adam o idi. Çünki o vaxtkı hakimiyyət dövründə Ağ
evdə o çox böyük rol oynayırdı. Ona görə də onunla şəxsən tanış olmaq mənim üçün çox vacib idi. Bu,
Azərbaycan artıq dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən, mən Azərbaycanın prezidenti olduqdan sonra mümkün
oldu. Dəfələrlə görüşlərimizdə mən həmişə daha çox dərk etmişəm ki, o nə qədər ağıllı, bilikli, dünya siyasətinə
düzgün, ədalətli münasibət göstərən həm alimdir, həm siyasətçidir, həm də böyük bir şəxsiyyətdir.
Sentyabr ayının əvvəlində mən Vaşinqtonda olarkən ABŞ–Azərbaycan Ticarət Palatasının böyük
toplantısında hörmətli dostum Bjezinski çox böyük bir nitq söylədi və yenə də Azərbaycanın Amerika Birləşmiş
Ştatları üçün bu regionda nə qədər gərəkli və vacib bir ölkə olduğunu bütün toplaşanlara sübut etdi. Onun
Azərbaycana səfərləri bizim üçün çox əhəmiyyətli olubdur. Xüsusən Azərbaycanda olarkən Ermənistanın
Azərbaycana etdiyi təcavüz nəticəsində ölkəmizin torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması ilə öz yerindən-yurdundan didərgin düşmüş, çadırlarda yaşayan qaçqınların yanına gedib, onlarla görüşüb, öz təəssüratlarını
danışmaq – bunlar bizim üçün çox qiymətlidir.
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Xatirimdədir, o, çadır şəhərciklərində qaçqınlarla görüşəndən sonra çox böyük həyəcan hissi ilə mənə
danışırdı ki, dünyada munaqişələr baş verən bir çox ölkələrdə – Əfqanıstanda, Afrikada, Hindistanda,
Pakistanda və başqa yerlərdə olmuşam, amma hələ bu qədər ağır vəziyyətdə yaşayan insanları görməmişəm.
Təbiidir ki, bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Cənab Bjezinski gördüyü şeyləri harada lazımdırsa, orada bildirir
və ona görə çox əhəmiyyətlidir ki, ölkəmiz haqqında, torpaqlarımızın işğal edilməsi, bir milyon qaçqınımız
olması haqqında Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi dairələrində ya düzgün məlumat yoxdur, ya qərəzli
münasibət var və belə bir vəziyyətə lazımi reaksiya verilmir.
Xatirimdədir, mən 1997-ci ildə ABŞ-da rəsmi səfərdə olarkən biz birlikdə Corctaun Universitetinə getdik və
orada o, böyük mərasimi mənim dostum Bjezinski aparırdı. O çox realist fikirli adamdır. Orada da demokratiya
haqqında, yeni demokratik yola düşmüş ölkələr haqqında çox realist fikirlər irəli sürmüşdü. Bu fikirləri daha da
dəqiq şəkildə cənab Bjezinski sentyabr ayının 8-də ABŞ–Azərbaycan Ticarət Palatasının böyük toplantısında bir
daha bildirdi. Gərək ki, cənab səfir orada var idi və bunları dinləyirdi. Bunlar ona görə qiymətlidir ki, bu insan
hər şeyə realist nöqteyi-nəzərdən baxır. Bir var nəzəriyyə, bir var mücərrəd fikir, bir də var reallıq və real
vəziyyət. Cənab Bjezinski onunla fərqlənir ki, çox realist bir siyasətçidir.
Mən Vaşinqtonda sizin evinizdə qonaq da oldum. Ailənizlə birlikdə biz yemək yedik. O vaxt təəssüf etdik ki,
siz yox idiniz, siz də orada olmalıydınız. Sizin çox gözəl ananız var. O mənada ki, çox ağıllıdır, gözəl
heykəltəraşdır, çox gözəl insandır. Ona görə də sizin ailənizə mənim xüsusi münasibətim var. Mən çox
məmnunam ki, siz bu gün Azərbaycandasınız.
Senator Helmsin bizim bölgəyə olan münasibəti də, təbiidir ki, bizim üçün çox maraqlıdır. Biz həmişə
istəmişik ki, ABŞ-ın rəsmi dairələrində, o cümlədən Konqresdə, Senatda Azərbaycanın reallığı, bugünkü vəziyyəti
haqqında doğru-düzgün, ədalətli təsəvvür olsun. Təəssüf ki, bir çox hallarda biz bunu görə bilmirik. Ona görə də
sizin bu səfəriniz, hesab edirəm ki, sizin obyektiv təəssüratınız və senator Helmsə verəcəyiniz məruzə
Azərbaycanın reallığı haqqında daha da geniş təsəvvür yarada bilər. Mən güman edirəm ki, sizdə qarşıdakı
prezident seçkilərinin nəticəsindən asılı olmayaraq, Azərbaycanla ABŞ arasındakı əlaqələr davam edəcəkdir.
Biz istəyirik ki, bu əlaqələr daim geniş olsun. Daha da geniş, mehriban olsun və biz Amerika Birləşmiş
Ştatlarının daha çox dəstəyini ala bilək. Güman edirəm ki, siz öz işlərinizlə bu sahədə bizə yardım edəcəksiniz.
Atanıza, ananıza mənim səmimi salamlarımı, hədsiz hörmət və ehtiramımı çatdırın.
Y a n B j e z i n s k i: Cənab Prezident, mən atam haqqında Sizdən belə yüksək və xoş sözləri eşitməkdən
olduqca məmnunam, böyük şərəf duyuram. Deyim ki, söylədiyiniz sözlərlə razılaşmamaq olmur.
Cənab Prezident, Siz evimizdə olduğunuz zaman həmin şam yeməyində olmamağımdan bir tərəfdən
utanıram, digər tərəfdən də qürur duyuram. Utanıram ona görə ki, belə gözəl bir imkanı əldən verdim, Sizin
oradakı dəyərli sözlərinizi dinləməkdən məhrum olmuşdum. Amma qürur da duyuram, yəni sevinirəm ona görə
ki, mənim oğlum dünyaya təzəcə gəlmişdi və çətin anda həyat yoldaşımı qoyub ziyafətə getmiş olsaydım, o
məni düzgün anlamazdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir, tamamilə doğrudur.
Y a n B j e z i n s k i: Cənab Prezident, icazə versəydiniz, mən senator Helmsin Azərbaycan və region barədə
düşüncələrini xarakterizə edən üç kateqoriyanı Sizin diqqətinizə çatdırardım. Birincisi, senator Helms Azərbaycanı və
bu bölgədə olan dövlətləri də Rusiyanın təsiri altında qalmağa məcbur olmuş ölkələr kateqoriyasına salır. Əvvəllər
ABŞ-da belə bir məfhum yalnız Şərqi Avropa ölkələrinə aid edilirdisə, senator Helms hesab edir ki, Azərbaycan kimi
dövlətlər də uzun illər milli qürura mənsub olan, bu hissi daşıyıb yaşatmış xalqlardandır ki, onların Rusiyadan
qurtulmasına kömək etmək lazımdır.
İkincisi, senator Helms Azərbaycana baxışlarında təhlükəsizlik məsələlərini önə çəkir. O hesab edir ki,
Azərbaycanın təhlükəsizliyi bütün regionun təhlükəsizliyi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Bu, Azərbaycanda,
bölgədə olan enerji ehtiyatlarının və zəngin təbii ehtiyatların dünya bazarlarına çatdırılması üçün ölkənin sabit və
təhlükəsiz yaşamasının təmin olunmasına yardım etmək deməkdir.
Üçüncüsü isə, senator Helms Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını bütün regiona demokratiyanın yayılması
kimi görür. O, hesab edir ki, gələcək təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsasını da məhz Azərbaycanda
demokratiyanın kök atması, əsl demokratik, inkişaf edən bir dövlətə çevrilməsi təşkil edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Buyurun, siz də bir söz demək istəyirsinizmi?
M a y k l V e s f a l: Cənab Prezident, düzdür, mənim cənab Bjezinskinin olduğu kimi, Sizi tanıya biləcək
atam yoxdur. Amma mən də çox məmnunam və şərəf duyuram ki, Siz vaxt tapıb bu gün bizi qəbul etdiniz.
Cənab Prezident, həmkarım Yan Bjezinski ilə tamamilə razıyam ki, Azərbaycan ABŞ üçün olduqca böyük
əhəmiyyətə malik bir dövlətdir. Cənab Helms Azərbaycana xüsusi maraq və diqqət göstərir. Bizi buraya
göndərməsi, buradakı vəziyyəti düzgün dəyərləndirib, onun üçün hesabat hazırlamağımızı istəməsi də elə
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buraya olan marağının bir təzahürüdür. Mən hesab edirəm ki, biz geriyə dönüb öz hesabatımızı hazırlayarkən
ölkənin prezidenti ilə də görüşmək imkanımız olduğunu yazarıq. Bu görüş hazırlayacağımız o hesabatın daha
təfərrüatlı olmasına, ABŞ–Azərbaycan münasibətlərinin bütün cəhətlərini əhatə etməsinə təminat verəcəkdir və
ona görə də Sizə təşəkkür edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hesab edirəm, sizin sözlərinizdən belə nəticə çıxarıram ki, senator cənab
Helmsin düşüncələri ilə razılaşmaq olar. Amma biri var ki, bu məlumatları almaq, bir də var ki, bu problemlərin
həll olunmasına əməli kömək etmək. Azərbaycanın buna ehtiyacı var. Mən güman edirəm ki, sizin bu səfəriniz
müsbət nəticə verəcəkdir və Azərbaycan sizin dediyiniz prinsiplər əsasında inkişaf etmək üçün ABŞ-ın daha çox
dəstəyini alacaqdır. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ BU ÖLKƏNİN SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL
ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
30 oktyabr 2000-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Sizi, qardaş türk xalqını Türkiyə Cümhuriyyətinin 77-ci ildönümü münasibətilə, həm Türkiyə üçün, həm
də bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti olan bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, türk xalqına səadət,
tərəqqi, sülh və əmin-amanlıq arzulayıram.
Türk xalqının böyük, çoxəsrlik tarixi vardır. Bu tarixin də çox əhəmiyyətli mərhələləri var. Amma XX
əsrdə türk xalqı üçün ən böyük hadisə 1923-cü ildə böyük Mustafa Kamal Atatürkün iradəsi, siyasi müdrikliyi,
qəhrəmanlığı ilə yaranan Türkiyə Cümhuriyyəti olmuşdur. Bəşər tarixində Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması
və onun 77 il yaşaması böyük bir hadisədir. Böyük Mustafa Kamal Atatürkü biz bu gün minnətdarlıq hissi ilə
xatırlayırıq. Türk xalqı kimi, Azərbaycan xalqı da ona daim minnətdar olacaqdır. Böyük Atatürk Türkiyə
Cümhuriyyətini yaratdı, onu yaşatdı, inkişaf etdirdi və etibarlı əllərə verdi. Türkiyə Cümhuriyyəti böyük
Atatürkdən sonra onun ideyalarına, qoyduğu yola, yaratdığı cümhuriyyətə sadiq qalmışdır və heç şübhə yoxdur
ki, daim sadiq olacaqdır.
Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixində bəzi mərhələlərdə mürəkkəb proseslər olmuşdur. Amma türk xalqı,
qəhrəman türk ordusu bütün bu proseslərin qarşısını almış, Türkiyə Cümhuriyyəti yaşamış, yaşayır və
yaşayacaqdır.
Türkiyə Cümhuriyyəti indi dünyanın ən böyük, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, demokratik dəyərlərlə
yaşayan ölkələrindən biridir. Türkiyə Cümhuriyyəti dünya birliyində öz yerini tutmuşdur və dünyada gedən
proseslərə bilavasitə təsir etmək gücünə və imkanına malikdir.
Bizim üçün Türkiyə Cümhuriyyəti, türk xalqı qardaşdır, dostdur və bizi birləşdirən tellər qədim tarixi ilə
bərabər, müasir dövrdə də sarsılmazdır, qırılmazdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bəyan edəndə dünyada ölkəmizin müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət
Türkiyə Cümhuriyyəti olmuşdur. Biz bu günlərdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
aktının 9-cu ildönümünü bayram etdik. Ötən 9 il ərzində Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsində,
ölkəmizin daxili, çətin proseslərdən uğurla keçməsində, respublikamızın iqtisadiyyatının inkişaf etməsində,
dövlətimizin dünya birliyində özünəlayiq yer tutmasında Türkiyə Cümhuriyyəti həmişə Azərbaycanın yanında
olmuş, ölkəmizə qardaşlıq yardımını göstərmişdir və bu gün də göstərir.
Azərbaycanın düçar olduğu Ermənistan təcavüzü və erməni silahlı qüvvələrinin müxtəlif səbəblərdən
respublikamızın ərazisinin 20 faizini işğal etməsi və bu işğal nəticəsində bir milyondan çox vətəndaşımızın
qaçqın və köçkün olması, çadırlarda yaşaması bizi incidən, narahat edən qədər Türkiyəni, türk xalqını da incidir,
narahat edir. Biz bu çətinlikləri bir yerdə keçiririk. Ermənistanın təcavüzünün qarşısının alınmasında, bu
münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasında biz daim Türkiyə Cümhuriyyətinin, türk xalqının dəstəyini hiss
edirik.
Türkiyə Cümhuriyyəti bəyan edibdir ki, əgər Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından
çıxmasa, Türkiyə ilə heç bir əlaqə qura bilməz. Bunu dünya dövlətləri içərisində yalnız Türkiyə Cümhuriyyəti
elan edibdir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Amma bizə göstərilən dəstək dostluq, qardaşlıq münasibəti
təkcə bununla bitmir. Biz bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edirik. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda biz bir yerdəyik,
eyni mövqedən çıxış edirik. Mövqelərimiz isə sülh, ədalət, müstəqillikdir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin ən böyük nailiyyəti ondan ibarətdir ki, o, 77 il yaşayaraq, bir çox düşmən
qüvvələrlə dəfələrlə rastlaşaraq öz müstəqilliyini qorumuş, saxlamış, möhkəmləndirmiş, güclü ordu yaratmışdır
və indi Türkiyə Cümhuriyyəti yenilməz bir qaladır. Bu, bizdə iftixar hissi doğurur. Çünki Türkiyə bizim ən
yaxın dostumuz, qardaşımızdır. Qardaşın, dostun nailiyyətini həmişə dost, qardaş qiymətləndirə bilər. Biz bunu
yüksək qiymətləndiririk.
Burada hörmətli səfir keçən il bu bayramın keçirilməməsinin səbəblərini qeyd etdi və Türkiyə baş vermiş
zəlzələ haqqında danışdı. Mən təşəkkür edirəm ki, o günlər siz, yəni bütün türk xalqı, Türkiyə Cümhuriyyəti
Azərbaycanın Türkiyə ilə nə qədər dost, qardaş olduğunu bir daha müşahidə etdiniz. Biz o yardımları etdik.
Neftayırma zavodunda böyük yanğını söndürdük. Əlimizdən gələn nə mümkündürsə, etdik. Hətta burada çox
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gözəl xatırlandı ki, sadə insanlar Türkiyə Cümhuriyyətinin səfirliyinin qarşısında hərə öz yardımını təklif edirdi.
Amma eyni zamanda bu, tamamilə təbii bir haldır. Çünki bizim münasibətlərimiz elədir ki, başqa cür ola da
bilməz.
Mən zəlzələdən bir müddət sonra Türkiyəyə getdim. Zəlzələ baş vermiş o yerləri əziz dostum və qardaşım
Süleyman Dəmirəl ilə bərabər gəzdim. Zəlzələdən zərər çəkmiş insanlarla görüşdüm, onlara ruh verdim. Bizim
onlarla bir yerdə olduğumuzu bildirdim. Oraya yenə müəyyən yardımlar apardım. Orada gördüm ki, türk insanı
nə qədər dözümlüdür, mətindir, hər cür fəlakətin içindən qəhrəmanlıqla çıxan bir insandır, xalqdır.
Türkiyə Cümhuriyyəti böyük bir iqtisadi potensiala malikdir. Təbiidir ki, həmin o vurulan yaraları Avropa
Birliyinin, başqa ölkələrin yardımı ilə qısa müddətdə sağaltdı və bəlkə də indi o zəlzələdən az iz qalıbdır.
Bizim münasibətlərimizdə çox əhəmiyyətli cəhətlər vardır. Onların hamısını burada deməyə ehtiyac
yoxdur. Çünki bunu Azərbaycanda da, Türkiyədə də bilirlər. Ancaq Azərbaycan Xəzər dənizinin, bu hövzənin
neft və qaz yataqlarının, bütün enerji resurslarının işlənilməsi və dünyaya açılması tədbirlərini başlayanda, yəni
ölkəmizin neft strategiyasını həyata keçirəndə yenə də biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə bir yerdə idik. O illər
xatirimdədir. Hələ 1993-cü ildə, biz sadəcə bəzi müqavilələri bağlamağa hazırlaşanda mən hörmətli Süleyman
Dəmirəllə, Türkiyənin 9-cu cümhur başqanı ilə dəfələrlə danışıqlar aparırdım, məsləhətləşirdik. İlk müqaviləni
1994-cü il sentyabrın 20-də imzalayanda biz bir yerdə idik.
Xatirimdədir, o vaxt Türkiyə baş nazirinin müavini, vaxtilə kənd təsərrüfatı naziri işləmiş mənim çox
yaxın dostum Nəcməddin Cöhəri idi. Mən Naxçıvanda işləyəndə hörmətli Süleyman Dəmirəl Naxçıvana yardım
edirdi. Biz orada bir "Həsrət körpüsü", "Ümid körpüsü" tikdik. O vaxt Naxçıvan blokadada idi. İndi də həmin
vəziyyətdədir, amma o vaxt bu bölgə çox çətin vəziyyətdə yaşayırdı. Hökumət qərar qəbul etmişdi və hörmətli
Nəcməddin Cöhəri Türkiyənin kənd təsərrüfatı naziri kimi daim bizə yardım göstərirdi. Sonra isə mən
Azərbaycanın prezidenti olanda, 1994-cü ildə hazırlanan müqavilədə onun da imzası var, o da bu müqavilədə
iştirak edibdir. Bu işləri o vaxtdan biz bir yerdə görürük.
Burada hörmətli səfir Bakı-Ceyhan neft kəmərini xatırladı. Bakı-Ceyhan kəməri həqiqətən bir əfsanədir,
əsrlər boyu yaşayacaqdır. Bunun təməlini biz 1994-cü ildə qoyduq. Ancaq nə qədər bunun əleyhinə çıxanlar,
bizə təzyiq göstərənlər, mane olmaq istəyənlər vardı. Ona görə də bu layihənin reallaşacağına çox şübhələr
yaranmışdı: olacaq, ya olmayacaq? Nə vaxt Türkiyəyə gəlirdimsə, – bunu bir neçə dəfə demişəm, – bütün
qəzetçilər, jurnalistlər bir sual verirdilər. Bakı-Ceyhan kəməri olacaq, ya olmayacaq? Mən onlara deyirdim ki,
Bakı-Ceyhan kəməri olacaqdır və siz də bunu görəcəksiniz.
Ondan sonra, 1998-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümünü qeyd edəndə biz ilk dəfə BakıCeyhan kəməri haqqında Ankara bəyannaməsini imzaladıq. Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli
Süleyman Dəmirəl, Gürcüstanın, Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Özbəkistanın prezidentləri o bəyannaməni
imzaladılar. Amma yenə də bizə mane olurdular. Yenə də çətinliklər vardı. Ondan sonra biz işləri sürətləndirdik.
Ötən ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə son saziş imzaladıq. Bakı-Ceyhan layihəsi barədə
sazişi biz imzaladıq. Amma eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti hörmətli cənab Bill Klinton
da bu sazişə imzasını qoydu. Bu da son deyildi, bundan sonra yeni problemlər yarandı. Bu problemlər
kommersiya problemləri idi, bir sıra başqa problemlər idi. Bunları da həll etdik.
Bu günlərdə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti hörmətli cənab Bill Klintondan bu münasibətlə
təbrik məktubu aldım. Çox məmnunam ki, bizim gördüyümüz işləri o, yüksək qiymətləndirir. Xüsusən onu da
unutmayıbdır ki, Bakı-Ceyhan neft kəmərini reallaşdırmaq üçün mən bu ilin martında Gürcüstana, Tbilisiyə
getdim və orada bəyan etdim ki, Bakı-Ceyhan neft kəmərindən Azərbaycana çatan tarifləri Gürcüstana hədiyyə
verirəm. Ona görə ki, Gürcüstanın buna ehtiyacı vardır. Əgər bunu mən etməsəydim, bu müqaviləni, son qərarı
qəbul etmək mümkün deyildi. Yəni görürsünüzmü, biz nə qədər çətinliklərdən keçdik. Bu sazişi oktyabrın 17-də
Azərbaycanda imzaladıq, oktyabrın 18-də Tbilisidə, oktyabrın 19-da isə Ankarada imzaladıq. Bu problem artıq
qurtarmışdır. Güman edirəm ki, mənə bu barədə daha sual verən olmayacaqdır.
Mən iftixar hissi keçirirəm ki, biz – müstəqil Azərbaycan Respublikası bütün təzyiqlərə, maneələrə sinə
gərdik, tutduğumuz yolla getdik, vədimizi yerinə yetirdik və Xəzər dənizi bölgəsi, həmin bu Bakı-Ceyhan
kəmərinin keçəcəyi ölkələr üçün, Azərbaycan üçün böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan bir iş gördük. Gələcək
nəsillər bunu daha da yüksək qiymətləndirəcək və bizim nəsillərə minnətdarlıqlarını bildirəcəklər.
Böyük Mustafa Kamal Atatürkün dediyi "Yurdda sülh, cahanda sülh!" sözləri Azərbaycan üçün də
müqəddəs bir şüardır. Biz də istəyirik ki, yurdda, cahanda sülh olsun. Biz bunu daha çox istəyirik, ona görə ki,
ölkəmiz Ermənistanın təcavüzündən hələ xilas ola bilməmişdir. Ancaq mən bu gün bəyan edirəm ki,
apardığımız sülh danışıqları və Türkiyə Cümhuriyyətinin bu sahədə bizimlə bərabər fəaliyyəti, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri – Rusiya, ABŞ və Fransanın nümayəndələri və bu dövlətlərin başçıları, başqa beynəlxalq
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təşkilatların iştirakı ilə biz bunu həll edəcək və buna nail olacağıq. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad
ediləcəkdir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız
öz yerlərinə qayıdacaqlar.
Mən bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin 77-ci ildönümü ilə bağlı keçirilən bayramda bütün bu illər ərzində,
Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi andan bu günə qədər türk xalqının, Türkiyə Cümhuriyyətinin bizimlə
bərabər olduğunu qeyd etdim. Ancaq bu bayram günü təkcə Bakı-Ceyhan layihəsində deyil, bütün sahələrdə
Türkiyə Cümhuriyyətinin 9-cu prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəlin xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm. Yeni
seçilmiş prezident hörmətli Əhməd Necdət Sezər xarici ölkələrə ilk səfərini Azərbaycana etdi. Bu, Mustafa
Kamal Atatürk ideyalarına sadiqliyin nümunəsidir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluğun doğrudan
da, nə qədər yüksək səviyyədə olmasını göstərir. Yeni seçilmiş prezidentlə də indi bizim yaxın dostuq və
qardaşlıq əlaqəmiz vardır. Hörmətli baş nazir Bülənd Ecevitlə və digər hökumət başçıları və üzvləri ilə də biz
daim təmasdayıq və bərabər işləyirik.
Nəhayət, bu bayram günü mən böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin
Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatını almaq mənə nəsib oldu. Ankarada bütün hökumət və məclis üzvlərinin,
ordu generallarının iştirakı ilə keçirilmiş böyük bir mərasimdə hörmətli Süleyman Dəmirəl bu mükafatı mənə
təqdim edərkən dediyim sözləri bir də təkrar etmək istəyirəm. Mən həyatımda çox mükafatlar almışam. Həm
keçmiş Sovetlər İttifaqının ordenlərini, medallarını və müxtəlif mükafatlarını, həm də bir çox başqa ölkələrin
orden və medallarını almışam. Belə mükafatlarım çoxdur. Təbiidir ki, mən bununla fəxr edirəm. Amma məni ən
çox sevindirən və məndə ən böyük iftixar hissi doğuran Mustafa Kamal Atatürk Sülh Mükafatını almağım
olmuşdur.
Bunların hamısı bizim son illər, tarixi nöqteyi-nəzərdən qısa zamanda birgə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdir.
İqtisadi əlaqələrimiz də çox genişdir. Bu barədə hörmətli səfir danışdı. Ancaq bundan da geniş, indikindən də
yaxşı olmalıdır. Bunu da biz edəcəyik. Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə, ölkəmizdə islahatlar həyata
keçirildikcə, respublikamızda özəlləşdirmə prosesi getdikcə geniş sahibkarlıq, sahibkarlar təbəqəsi yarandıqca,
bu iqtisadi əlaqələrdə yeni-yeni uğurlar olacaqdır. Mən buna əminəm. Yəni bu barədə bizim hələ görüləsi çox
böyük işlərimiz vardır.
Bu bayram günündə mən qardaş türk xalqına uğurlar arzulayıram. Sizi, qardaş türk xalqını, Türkiyə
Cümhuriyyətini bu bayram münasibətilə bir daha təbrik edirəm və hamınıza da cansağlığı, səadət və bütün
işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASI FEDERAL ŞURASININ ÜZVÜ, VİTSE-PREZİDENT,
FEDERAL MALİYYƏ DEPARTAMENTİNİN RƏHBƏRİ KASPAR VİLLİGERİN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
30 oktyabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin bu səfəriniz Azərbaycan-İsveçrə əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsinin nümayişidir.
Mən xatırlayıram ki, bu ilin yanvar ayında Davosda sizinlə çox yaxşı görüşüm oldu, biz Azərbaycanİsveçrə əlaqələri haqqında yaxşı fikir mübadiləsi apardıq. Mən çox məmnunam ki, indi siz öz nümayəndə
heyətinizlə ölkəmizə gəlmisiniz, Azərbaycanın baş naziri Artur Rasizadə, maliyyə naziri və dövlət əmlakı naziri
ilə səmərəli görüşlər keçirmisiniz.
Baş nazir sizinlə danışıqlar barədə mənə ətraflı məlumat verdi. Mən hesab edirəm ki, ölkələrimiz arasında
olan əlaqələr yaxşı səviyyədədir. Ancaq hələ böyük imkanlar vardır və onlardan istifadə etmək lazımdır.
Mən bu gün 1999-cu ildə, bu ilin ötən aylarında ölkələrimiz arasında ticarət mübadiləsinin vəziyyəti ilə
maraqlandım. Bilirsinizmi, bir çox ölkələrlə müqayisə edəndə İsveçrə-Azərbaycan ticarət əlaqələri yaxşı
səviyyədədir. Bizim bir çox ölkələrlə bu sahədə əlaqələrimizin vəziyyəti belədir ki, idxal həmişə ixracdan çox
olur. Amma bu gün baxdım ki, 1999-cu ildə Azərbaycandan İsveçrəyə ixrac idxaldan çox olubdur. Doğrudur,
bunlar böyük həcmdə deyil, amma göstəricilər yaxşıdır. Bu, o deməkdir ki, biz bu işləri daha da genişləndirə
bilərik.
Siz Beynəlxalq Valyuta Fondunda, Dünya Bankında Azərbaycanla bir qrupdasınız. Təbiidir ki,
Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının Azərbaycanla əməkdaşlığında ölkənizin xüsusi yeri var. Biz
bunu yüksək qiymətləndiririk. Ümidvar olduğumuzu bildirmək istəyirəm ki, siz bundan sonra da Azərbaycanın
problemlərinin həll olunmasına daha çox yardım edəcəksiniz.
Siz bəzi sahələr üzrə ölkəmizə qrantlar verirsiniz. Mənə məlumat verdilər ki, Ermənistanın təcavüzündən
zərər çəkmiş bizim Tərtər rayonunda 15 məktəb binası sizin ayırdığınız qrantlar hesabına bərpa olunubdur. Bu
qrantın bir hissəsi qalır, hələ xərclənməyibdir. Söz veriblər ki, əlavə 10 məktəb də bərpa olunacaqdır. Bu
qrantlar böyük məbləğdə deyildir. Amma bizim üçün əsas onun məbləği deyil. Bizim üçün əsas Azərbaycana
sizin göstərdiyiniz qayğı və diqqətdir.
İsveçrə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Bitərəf, gözəl ölkədir. Sizdə insanlar çox yaxşı
yaşayır. Hər halda bir çox millətin İsveçrədə bərabər hüquqda yaşaması və ölkənizin iqtisadiyyatının inkişafı
bütün dünya üçün nümunədir. Yenə də deyirəm, buna görə də biz sizin ölkənizlə əlaqələrimizi çox yüksək
qiymətləndiririk və bunun genişlənməsini istəyirik. Bu ziyarətiniz onu göstərir ki, siz də bizim ölkəmizə çox
maraq göstərirsiniz.
Siz bilirsiniz ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi münaqişə vardır.
Ermənistan Azərbaycana təcavüz edib və Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif səbəblərə görə
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal ediblər. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı
zorla çıxarılıbdır. Onlar əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Biz 1994-cü ildə müharibəni dayandırmışıq, atəşkəs barədə saziş imzalamışıq. Məsələni sülh yolu ilə həll
etmək istəyirik. Bu sahədə biz birinci növbədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin – Rusiyanın, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın fəaliyyətini çox əhəmiyyətli hesab edirik və onlara ümidlər bəsləyirik. Eyni
zamanda, dünya birliyinə daxil olan, dünyada hörməti olan ölkələrin də bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması
üçün səyləri bizim üçün çox qiymətlidir.
Mən 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon sammitində İsveçrənin bu məsələdə çox ədalətli mövqe
tutmasının şahidi oldum. Mən bu günlərdə sizin səfirlə görüşərkən bu barədə ona dedim. Amma bu hadisə bizim
üçün o qədər tarixi əhəmiyyət daşıyır ki, mən bunu bir də demək istəyirəm. Məsələnin indiyə qədər sülh yolu ilə
həll olunmamasının səbəbi, təbiidir ki, Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyidir. Bu da 1996-cı ilin
dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Ermənistan tərəfindən bir daha nümayiş etdirildi. Lissabon zirvə
görüşünün yekun sənədində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar maddə, təbiidir ki, bizi o qədər də
təmin etməyən, ancaq eyni zamanda sülh yolu ilə irəliləməyə imkan verən maddə yazılmışdı. O vaxt, o il
ATƏT-ə sizin ölkə – İsveçrə sədrlik edirdi. Bu maddənin yazılmasında da, təbiidir ki, sizin ölkənizin münasibəti
özünü göstərmişdir.
Ancaq Ermənistan bu maddənin qəbul olunmasının əleyhinə çıxdı. Bilirsiniz ki, orada qərar konsensusla
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qəbul olunur. Ermənistan razılıq vermədi. Biz məcburiyyət qarşısında qalaraq, ATƏT-in yekun sənədinin
hamısına razılıq verməkdən imtina etdik. Nəticədə ATƏT-in yekun sənədinin qəbul olunması böyük təhlükə
altında qaldı. Bir çox dövlət başçıları bizə müraciət edərək çıxış yolu axtarırdılar. Onlar bizə müraciət edirdilər
ki, sənədə razılıq verək. Mən isə onlara deyirdim ki, siz Ermənistandan razılıq alın. Ona görə böyük qarşıdurma
yarandı. Yenə sizin ölkəniz və ATƏT-in o vaxtkı sədri, o dövrdə sizin ölkənin xarici işlər naziri olan Flavio
Kotti çox bacarıq göstərdi, çox xidmətlər göstərdi. Həmin o yekun sənədində olan maddənin bütün müddəaları
ATƏT-in sədrinin bəyannaməsinə saldı. Sonra dövlət başçıları bir daha toplaşdılar və yekun sənədi qəbul
olundu. Cənab Flavio Kotti də ATƏT-in bəyanatını elan etdi. 54 dövlətdən 53-ü bu bəyanata səs verdi. Təkcə
Ermənistan səs vermədi. Amma buna onların səs verməməsinin əhəmiyyəti yox idi. Bəyanat qəbul olundu.
O günlər biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə çox yaxınlaşdıq. Bunda sizin ölkənizin böyük rolu oldu.
Təəssüf ki, sonra Ermənistan yenə də özünün qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə həmin müddəaların həyata
keçirilməsinə imkan vermədi. Ermənistanda ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə qəbul olunmuş bu sənədi
Ermənistana vurulan böyük bir zərbə kimi indi də xatırlayırlar. Əslində isə bu zərbə deyildi, sülhün təmin
olunması üçün ciddi bir addım idi.
İsveçrə mənim o qədər xoşuma gəldi ki, sonra mən Ermənistan prezidenti Koçaryanla təkbətək
görüşlərimi Cenevrədə keçirməyi təklif etdim. Keçən ilin yayında biz orada iki dəfə görüş keçirdik. Onlar
faydalı oldu. Orada görüşlər keçirmək üçün sizin hökumətiniz yaxşı şərait yaratdı. Ona görə də mən təşəkkür
edirəm.
Mənim o ziyarətimdən bir nişanə var. Orada sizin hökumət mənə bir saat bağışladı. Ümumiyyətlə, mən
sadə saatları sevirəm. Bundan əlavə mənim sadə bir saatım vardı. 15 il onu mən gəzdirdim. Amma sonra
işləmədi. Bu saatı mənə bağışlayanda çox sevindim. Çünki bu, həm sadədir, həm də çox yaxşı işləyir. Doğrudur,
sizin ölkədə çox gözəl saatlar istehsal olunur, – bu, ölkənizin qədim xüsusiyyətidir, – bəzən qızıldan, çox
təmtəraqlı, brilyantlarla bəzədilmiş. Səninki də ondandır? Mən onları xoşlamıram. Ancaq bu saat həm gözəldir,
həm yaxşı işləyir, həm də mənim daxili mənəviyyatıma uyğundur. Siz məni düzgün başa düşün. Elə
düşünərsiniz ki, mən yenə də sizdən saat istəyirəm. Görürsünüz, nə qədər əlamətlər vardır.
Sizin "ABB" şirkəti Azərbaycanda çox yaxşı işləyir. Qısa müddətdə bir ilin içərisində bizə böyük bir
İstilik- elektrik stansiyası tikdi və biz onu bu günlərdə açdıq. Bizim enerji şirkətinin başçısı dünən mənə deyirdi
ki, artıq həmin stansiya işləyir və 55 meqavata qədər elektrik enerjisi verir. Bunların hamısı indiyə qədər
görülən işlərdir. Amma, hesab edirəm ki, bundan sonra, xüsusilə sizin Azərbaycana səfərinizdən sonra nəzərdə
tutulmuş sənədlərin imzalanmasından sonra bizim əlaqələrimiz daha da genişlənəcəkdir.
Mən bir daha sizi salamlayıram. Buyurun.
Kaspar Villiger (İsveçrə Konfederasiyasının vitse-prezidenti, Federal Maliyyə Departamentinin
rəhbəri): Çox hörmətli cənab prezident!
İcazə verin, Sizinlə ətraflı və maraqlı söhbət keçirmək imkanına görə Sizə ürəkdən təşəkkür edim. Mən
Sizinlə üçüncü dəfədir görüşürəm. Davosdakı görüşümüzü xatırlayıram. 1997-ci ildə Azərbaycana ilk səfərim
zamanı Sizinlə görüşmək imkanım oldu və mən o görüşü unutmamışam. Sizin dediyiniz kimi, ölkələrimiz
arasında münasibətlər həqiqətən gözəldir. İqtisadi əlaqələr də yaxşıdır, lakin bu əlaqələri dərinləşdirmək olar.
Mən Sizə təşəkkür edirəm və biz, şübhəsiz, sevinirik ki, Siz İsveçrənin 1996-cı ildə Lissabonda oynadığı rolu
xatırlatdınız. Mən on il cənab Flavio Kotti ilə birlikdə hökumətin tərkibində olmuşam, biz birlikdə işləmişik və
Sizin onun haqqında söylədiyiniz xoş sözləri sevinc hissi ilə ona çatdıracağam.
Heydər Əliyev: Mənim çoxlu salamımı və təşəkkürümü ona yetirin.
Kaspar Villiger: Mən bunu sevinclə edəcəyəm. Bizi belə bir fakt dərindən narahat edir ki, Sizin
xatırlatdığınız faciə – ölkənizdə yaşayan bir milyon qaçqının faciəsi hələ də davam edir və mənim axırıncı
səfərimdən ötən üç ildə irəliləyiş yoxdur, hərçənd problemin həll ediləcəyinə ümid bəslədiyimiz və bu ümid
üçün əsasa malik olduğumuz mərhələlər, dövrlər olmuşdur. Əgər bizim kiçik ölkəmiz bu problemin həlli üçün,
Sizi və ya digər tərəfi qonaq kimi, yaxud hər hansı digər üsulla qəbul etmək üçün öz xidmətlərini göstərə
bilərsə, biz bunu Sizə sevinclə xəbər verəcəyik. Biz Sizin üçün edə biləcəyimiz bütün xidmətləri göstərməyə
hazırıq.
Mənim Azərbaycana gəlişimin iki məqsədi var. Azərbaycan Dünya Bankında və Beynəlxalq Valyuta
Fondunda İsveçrənin başçılıq etdiyi səsvermə qrupuna daxildir. Biz bu təsisatlarda Sizin maraqlarınızı daha
yaxşı və daha güclü təmsil etməyə çalışırıq. Ona görə də Sizin vəziyyətinizlə, problemlərinizlə, uğurlarınızla bir
daha şəxsən tanış olmağı münasib bilirik. Bu gün səhər mən Sizin baş nazirlə, maliyyə naziri, Milli Bankın
İdarə Heyətinin sədri ilə söhbət etdim. Bu söhbətlərin hamısı mənim üçün faydalı oldu. Mən çox şey öyrəndim
və əminəm ki, bu, Sizin maraqlarınızı daha dərindən anlamaq üçün bizim üçün faydalıdır.
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İkinci məqsəd qarşılıqlı iqtisadi münasibətləri müəyyənləşdirmək üçün imkanları nazirlərinizlə birlikdə
araşdırmaqdır. Mən bunu son dərəcə fərəhli bir fakt hesab edirəm ki, bu gün bizim ticarət və iqtisadiyyat
sahəsində əməkdaşlıq haqqında qarşılıqlı saziş imzalamağa imkanımız var. Bu, əlaqələrimizi gücləndirmək üçün
ilk, çox mühüm addımdır. Təbii ki, hökumət azad iqtisadiyyatı bəzi addımlar atmağa məcbur edə bilməz.
Hökumətin edə biləcəyi bir şey varsa, o da sizin iqtisadiyyatınıza sərmayə qoymaq istəyən sərmayəçilər üçün
çərçivələri, əsas istiqamətləri müəyyənləşdirməkdir. Hesab edirəm ki, bu gün imzalayacağımız saziş
münasibətlərimizin ümumi binasının bünövrəsinə qoyulmuş ilk, kiçik bir daşdır. Sizin baş nazirlə və maliyyə
naziri ilə görüşlərdə mən ikiqat vergi tutulmaması haqqında müqavilə imzalamaq üçün imkan olduğunu
xatırlatdım. Məncə, bu, kreditorlarımızın Sizin ölkənizə yeni sərmayələr qoyması üçün şəraitin qəti şəkildə
yaxşılaşdırılması demək olardı. İndi İsveçrə 80 ölkə ilə bu cür sazişlərə malikdir və təcrübəmizdən göründüyü
kimi, bu, həmin ölkələrin iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərir. Ticarət və iqtisadi əlaqələrimizin daha da
dərinləşməsi üçün ekspertlərimiz bu məsələni araşdırsalar mən şad olardım.
Təbii ki, iş maliyyə sahəsi, iqtisadi sahə ilə bitmir, başqa sahələr, siyasi məsələlər, siyasi həyat da var.
Böyük maraqla, böyük sevinclə öyrəndik ki, ölkəniz tezliklə Avropa Şurasının üzvü olacaqdır. İsveçrə hökuməti
bu fakta çox müsbət yanaşır. Siz Avropa ilə Asiya arasında körpüsünüz və belə düşünürəm ki, bu mənada həmin
təşkilatın daxilində mühüm rol oynamağa sizin çox böyük imkanlarınız var.
Sizinlə söhbət etmək imkanına görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istərdim. Biz Sizin ölkənizə
böyük nümayəndə heyəti ilə gəlmişik. Bunu bilərəkdən etmişik, çünki istəyirdik ki, ölkənizlə hər hansı şəkildə
münasibətləri olan bütün nazirliklərimiz sizin haqqınızda məlumatı özləri alsınlar. Təəssüf ki, vaxtımız azdır,
buna baxmayaraq, bu gün söhbət etdiyim nazirlərinizə, hökumət üzvlərinə olduqca minnətdaram. Keçirdiyimiz
müzakirələr çox sərbəst, çox dərin və yaxşı müzakirələr idi. Mənim təəssüratlarım da son dərəcə yaxşıdır və sizə
bildirməyə şadam ki, bu səhər biz çox şey öyrəndik. Bu imkana görə Sizə təşəkkür edirik.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Bizim fikirlərimiz üst-üstə düşür. Ona görə də məni daha da
ruhlandırır. Həqiqətən bu gün imzalanacaq iki sənəd ölkələrimiz arasında ilk addımdır. Ona görə də İsveçrəAzərbaycan əlaqələrinin normativ əsaslarla keçirilməsində böyük rol oynayacaqdır. Bu, bizim üçün əlamətdar
hadisədir. Yeni sənədlər imzalamaq, o cümlədən ikiqat vergiqoymadan imtina olunması haqqında ölkələrimiz
arasında sənəd imzalamaq barədə təklifləriniz, hesab edirəm ki, yaxşı təkliflərdir və mən bunları dəstəkləyirəm.
80 ölkə ilə sizin belə müqaviləniz var. Biz 81-ci olarıq. Fikirləşin, əgər gələcəkdə başqa təklifləriniz olarsa,
onlara da baxarıq və hesab edirəm ki, bizim münasibətimiz müsbət olacaqdır.
Mən təşəkkür edirəm ki, siz Azərbaycana böyük heyətlə gəlmisiniz. Bizim arzumuz həmişə ondan
ibarətdir ki, ölkəmizə gələn qonaqlar Azərbaycanın bu gününü, ölkəmizin reallığını görsünlər və onların şəxsi
təəssüratları olsun. Çünki qəzetlər, mətbuat, televiziya vasitəsilə verilən məlumatlar bəzən obyektiv, dəqiq
olmur, bəzən qərəzli olur. Amma şəxsi müşahidələr, təbiidir ki, hər bir insanda öz təəssüratını yaradır.
Mən çox məmnunam ki, bu gün həm baş nazirlə, həm nazirlərlə, başqa vəzifəli şəxslərlə intensiv
danışıqlarınız çox məhsuldar olubdur. Bu, bizim üçün daha məhsuldar olubdur. Buna görə də təşəkkür edirəm.
İndi isə yəqin ki, sənədləri imzalamaq olar. Ancaq bundan öncə mən sizə bir hədiyyə vermək istəyirəm.
Davos haqqında Azərbaycanda bir kitab çıxıbdır. Burada görüşlərimiz də vardır.
Kaspar Villiger: Çox gözəl.
Heydər Əliyev: Burada mən imza da atmışam və bu kitabı sizə yadigar olaraq verirəm.
Kaspar Villiger: Sizin hədiyyənizi qiymətləndirirəm və o, mənim kitab rəfimdə fəxri bir yerdə olacaqdır.
Hörmətli cənab prezident, mənim də hədiyyəm var. Təəssüf ki, indi o, yanımda deyil, çünki
qablaşdırılıbdır. Sizi əmin edirəm ki, orada təhlükəli heç nə yoxdur. Sizin saatınız kimi, mənim saatım da
sadədir, ona görə ki, sadə saatların üstünlüyü var, onlar adətən çox dəqiq işləyir. Mənim hədiyyəm bizim
saatların, necə deyərlər, bədii qaydada istehsalıdır, onları gəzdirmək olduqca ağırdır. Buna baxmayaraq, Siz ona
şad olacaqsınız. Əminəm ki, Sizin təhlükəsizlik xidmətləri onun qorxulu olmadığı barədə rəyə gəldikdən sonra,
Siz bizim hədiyyəmizə şad olacaqsınız.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Hər halda bu saat köhnələndən sonra sizdən xahiş edəcəyəm ki, birini
də mənə verəsiniz. Sağ olun.
(Sonra sənədlərin imzalanması mərasimi oldu).
Heydər Əliyev: Biz artıq sizinlə birgə bəyan etdik ki, bunlar ölkələrimiz arasında imzalanmış ilk və çox
əhəmiyyətli sənədlərdir. Baş nazirin müavini Abid Şərifovla imzaladığınız ikinci sənəd bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Mən Bakının su təchizatının yaxşılaşdırılması, nasosların dəyişdirilməsi üçün Azərbaycana 5 milyon
dollar məbləğində qrant ayırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm.
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Kaspar Villiger: Cənab prezident, bu iki sazişi imzalamaqdan şərəf duyuram. Siz indicə saat haqqında
danışanda doğru dediniz ki, sadə əşyalar düzgün işləməlidir. Əgər mənim ölkəm kiçik, lakin çox mühüm bir
şeyin dəqiq işləməsi üçün öz köməyini göstərə bilirsə, onda biz inanırıq ki, bu, doğrudan sonralar da düzgün
işləyəcəkdir.
Cənab prezident, biz çox böyük təəssürat içindəyik. Son 4 il ərzində Azərbaycanda həqiqətən çox müsbət
dəyişikliklər olubdur.
Mən İsveçrə hökuməti və xalqı adından, şəxsən öz adımdan Azərbaycan xalqına, cənab prezident, şəxsən
Sizə uğurlar, cansağlığı və səadət arzulayıram.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Mənim salamlarımı prezidentə və hökumətinizə çatdırın. Sağ olun.
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BEYNƏLXALQ MİQRASİYA TƏŞKİLATININ BAŞ KATİBİ BRUNSON MAK KİNLİNİ
QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
31 oktyabr 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mənə bildirdilər ki, siz burada bir çox görüşlər keçirmisiniz,
çox müzakirələr aparmısınız. Mənimlə də görüşmək arzusunda olmusunuz. Mən sizi dinləyirəm.
Brunson Mak Kinli: Cənab prezident, çox sağ olun. Bu gün məni və həmkarlarımı qəbul etməklə bizə
böyük şərəf verdiniz.
Bu, mənim Azərbaycana ilk səfərimdir. Əslində, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş katibinin də
Azərbaycana ilk səfəridir. Burada olduğumuz zaman bizə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə görə Sizə
təşəkkürümüzü bildiririk. Bakıya gəlməmişdən öncə Gəncədə və Naxçıvanda olmuşam. Qısa müddətli səfər olsa
da, mən Azərbaycanın müxtəlif guşələri ilə tanış ola bildim, Azərbaycanın problemləri ilə yaxından tanış oldum.
Onu da öyrənə bildim ki, Azərbaycan çox şanlı tarixə və böyük, parlaq gələcəyə malik olan bir ölkədir. Çox
məmnunam ki, Azərbaycanın yaşadığı indiki çətin keçid dövründə təmsil etdiyim Beynəlxalq Miqrasiya
Təşkilatı da Sizin bu problemlərin həllinə yardımçı olur.
Mən Sizin hökumətinizin nümayəndələri ilə çox ətraflı danışıqlar apardım. Azərbaycanda kiçik biznesin
inkişaf etdirilməsi üçün mikrokreditlərin verilməsindən tutmuş, qaçqınlara yardım göstərilməsi və Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi başa çatdıqdan sonra bərpa işlərində yaxından iştiraka qədər xeyli məsələləri müzakirə
etdik.
Cənab prezident, hesab edirəm ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə Azərbaycan Respublikası arasında
əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər vardır. Azərbaycanda bizimlə əlaqədə çalışan nazirliklər ilə səmərəli
görüşlərimiz oldu. Bu görüşlər zamanı gələcək əməkdaşlığımız barədə ətraflı müzakirələr apardıq. Hesab
edirəm ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı da Azərbaycanda keçid dövrünü müvəffəqiyyətlə başa vurmaq üçün
lazım olan təsisatların yaradılması işində və Azərbaycan ilə təşkilatımız arasında münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsi sahəsində çox böyük yardımçı ola bilər. Biz Sizinlə bu sahədə uzunmüddətli əməkdaşlığa ümid
edirik.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı hökumətlər ilə çalışan və hökumətlərə yardım göstərən bir təşkilatdır. Biz
Azərbaycanda olmağımızdan məmnunuq.
Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizin ölkənizin bizim
beynəlxalq təşkilatımızla yaratdığı əla tərəfdaşlığa görə də Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Əvvəla, mən çox məmnunam ki, siz Azərbaycana ilk dəfə olaraq
gəlmisiniz və söylədiyiniz kimi, bizim ölkəmizlə yaxından tanış ola bilmisiniz. Hətta Naxçıvanda, Gəncədə
olmusunuz. Bu, çox təqdirəlayiq haldır. Çünki bizim bəzi qonaqlarımız gəlib ancaq Bakını görürlər, ondan
sonra geriyə dönürlər. Təbiidir, Bakı paytaxtdır, Bakı böyük şəhərdir. Ancaq Azərbaycanın hər guşəsinin
özünəməxsus bir xüsusiyyəti var, problemləri vardır.
Siz dediniz ki, bütün məsələlər ilə əlaqədar bizim rəhbər vəzifəli şəxslərlə görüşmüsünüz, müzakirə
etmisiniz. Mən belə anladım ki, siz bu görüşlərdən, danışıqlardan razısınız. Sizin Beynəlxalq Miqrasiya
Təşkilatının Azərbaycanla əməkdaşlığını da yüksək qiymətləndirirsiniz. Bunu bilmək mənim üçün çox xoşdur.
Çünki biz istəyirik ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edək. Sizin təşkilatınız bu baxımdan,
təbiidir ki, bizim ölkə üçün vacib bir təşkilatdır. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm.
Bizim problemlərlə tanış olarkən Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsini yəqin ki, siz gözünüzlə
görmüsünüz. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyon azərbaycanlının zorla çıxarılmasını və onların çadırlarda
yaşamasını, yəqin, sizə deyiblər.
Naxçıvanda olarkən bu Muxtar Respublikanın heç anlaşılmayan səbəblərdən Azərbaycan torpağından ayrı
düşməsi və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar Naxçıvan ilə Azərbaycanın qalan ərazisi arasında
hava yolundan başqa heç bir yolun olmaması, Naxçıvana elektrik enerjisi və yaşayış üçün lazım olan başqa
şeyləri verə bilməməyimiz bilirsiniz ki, nə qədər ağır vəziyyət yaradıbdır. Təəssüf ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar
bunları ya görmürlər, ya da görürlər, amma buna lazımi qiymət verə bilmirlər.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunubdur. Biz neçə illərdir çalışırıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll edək. Müharibəni dayandırmışıq.
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Ancaq hələ ki, məsələnin həllinə nail ola bilməmişik. Bunun səbəblərindən biri də beynəlxalq təşkilatların bu işə
passiv münasibət göstərməsidir. Bilirəm ki, sizin təşkilatınız bu məsələni həll edə bilməz. Ancaq hər halda sizin
gördüyünüz və sizin aldığınız məlumatlar beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən qədər təəssüratlar yarada bilər.
Dünyada gedən indiki proseslər onu göstərir ki, miqrasiya məsələləri dünyanın problemlərindən biri
olubdur. Ona görə bəlkə də sizin beynəlxalq təşkilatın işi indi daha da artıb və bu proseslərə təsir etmək
imkanları da çoxalıbdır. Mən sizə bu işinizdə uğurlar arzulayıram. Güman edirəm, bizim respublikada
keçirdiyiniz müxtəlif görüşlərinizdə bu məsələni konkret müzakirə etmisiniz. Ona görə də indi mənim sizinlə bu
barədə geniş söhbət etməyimə ehtiyac yoxdur. Mən sadəcə, inanıram ki, siz dolğun və obyektiv məlumat
almısınız. Bu da Azərbaycanın Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə əməkdaşlığı üçün çox vacibdir və çox yaxşı
əsas yaradır. Bütün bunlara görə sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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YAPONİYANIN "NİÇİMEN KORPOREYŞN" ŞİRKƏTİ İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ
VATARİ AKİRANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
31 oktyabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: – Hörmətli qonaqlar, əziz dostlar!
Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram və dərin məmnunluq hissi ilə bildirirəm ki, son illər Yaponiya ilə
Azərbaycan arasında münasibətlər uğurla inkişaf edir. Mən 1998-ci ildə Yaponiyaya rəsmi səfərimi və orada
keçirdiyim çoxsaylı görüşləri böyük səmimiyyətlə xatırlayıram və xüsusilə şadam ki, bundan sonra
münasibətlərimiz daha müvəffəqiyyətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi
əməkdaşlıq bizim üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz şadıq ki, Yaponiya Azərbaycanda öz daimi səfirliyini
açmışdır və səfir artıq buradadır. Yeri gəlmişkən, mən şadam ki, siz 1998-ci ildə Tokioda verdiyiniz vədi yerinə
yetirmisiniz. Mən həmçinin bu fikirdəyəm ki, biz Yaponiya-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsi
yaratmaqla çox düzgün hərəkət etmişik. Bu gün biz deyə bilərik ki, bu əməkdaşlıq artıq öz bəhrələrini verir.
Sizin belə böyük və mötəbər nümayəndə heyəti ilə Azərbaycana gəlməyiniz göstərir ki, Yaponiyada
Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verilir. Mən bunu alqışlayır və istəyirəm biləsiniz ki, biz
bu əməkdaşlığa daha böyük maraq göstəririk və Yaponiya ilə Azərbaycan arasında həyata keçirilən işləri yüksək
qiymətləndiririk.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının hasilatı sahəsində əməkdaşlığımız geniş vüsət almışdır. Yaponiyanın
kreditləri əsasında indi biz kimya kompleksimizdə çox mühüm qurğunun yaradılmasını başa çatdırmaqdayıq.
Məncə, bu işlərin dəyəri 90 milyon dollardır. Yeri gəlmişkən, nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, hörmətli dost, siz
Sumqayıtdakı həmin kompleksin inşasını maliyyələşdirən "Niçimen" şirkətinin prezidentisiniz. Mən bu
tikintinin bünövrəsinin qoyulması mərasimində iştirak etmişəm və sizinlə birlikdə oraya getmək, açılışı bildirən
lenti kəsmək üçün onun başa çatdırılmasını səbirsizliklə gözləyirəm.
Biz Şimal DRES-in tikintisi üçün ayrılmış güzəştli kreditlərə görə Yaponiya hökumətinə minnətdarıq,
Yaponiya hökumətinin qrantlarına görə təşəkkür edirik. Bu qrantlardan bizdə səhiyyədə, kənd təsərrüfatında və
başqa sahələrdə səmərəli istifadə edilir. Bütün bunlar mənə belə deməyə əsas verir ki, iqtisadi əməkdaşlığımız
çox səmərəli olmuşdur. Biz bir-birimizi yaxşı tanıdıq, dostlaşdıq, bir-birimizi başa düşürük və siz işgüzar
dairələr olaraq, indi Azərbaycanda müxtəlif sahələrə sərmayə qoyulması üçün çox böyük imkanlar olduğunu
görürsünüz. Mən isə əvvəllər olduğu kimi, bu gün də bəyan edirəm ki, Azərbaycanda Yaponiya ilə hər hansı
layihə üzrə işin uğurla həyata keçiriləcəyinə təminat verirəm. Mən sizi bir daha salamlayıram.
Vatari Akira: Çox hörmətli cənab prezident!
İlk öncə Sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, çox məşğul olmağınıza baxmayaraq, bu gün bizi qəbul
etməyə vaxt tapdınız. Buna görə Sizə ürəkdən təşəkkür etmək istəyirəm. Ötən ilin martında biz YaponiyaAzərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin yaradıldığı barədə rəsmən məlumat vermək üçün Bakıya gələndə
də Sizinlə görüşmək şərəfinə nail olduq. Buraya gəldiyimiz o vaxtdan il yarım ötmüşdür. Sizin səhhətiniz
sarıdan bir qədər narahatlıq da keçirdik, lakin bu gün mən çox şadam ki, Siz yaxşı görünürsünüz.
Əməkdaşlığımızın indiki vəziyyətini nikbinliklə izah etdiniz. Bu, bizim üçün böyük fərəhdir.
Heydər Əliyev: Mən sağ və salamatam. Yaponiyadakı kimi, hələ çox yaşayacağam. Bilirəm ki, dünyada
ən yüksək orta uzunömürlülük Yaponiyadadır.
Vatari Akira: Biz də buna ümid bəsləyirik. Siz də qeyd etdiniz ki, bu ilin yanvarında Bakıda
Yaponiyanın səfirliyi açıldı və cənab səfir Xirose may ayında gələrək fəaliyyətə başladı. Yaponiya
biznesmenləri olaraq biz də çox şadıq ki, səfirlik açılmışdır və o, ölkələrimiz arasında iqtisadi və işgüzar
münasibətlərin genişlənməsinə fəal kömək göstərir. Bu gün bizim heyətin üzvləri arasında Yaponiya
hökumətinin nümayəndələri də var. Mən bilən, Yaponiya hökuməti Azərbaycanla əməkdaşlığa kömək
göstərməyə və müxtəlif iqtisadi layihələr üçün iyena ilə kreditlər, habelə Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Bankının kreditlərini verməyə hazırdır. Gələn ilin iyun ayında Tokioda üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin sərgisini
keçirmək planlaşdırılır. Sərgidə Yaponiya istehlakçılarına Sizin ölkənizin – Azərbaycanın malları, xüsusən
qeyri-neft sahəsinə aid mallar təqdim ediləcəkdir.
Bildiyiniz kimi, bir çox Yaponiya firmaları Bakıda Yaponiya nümayəndəliklərinə malikdir və iqtisadi
əməkdaşlığa dair layihələr, Azərbaycan mallarının, xüsusən qeyri-neft sektoru mallarının ixracı üçün imkan
tapmağa çalışırlar. Çünki Yaponiyanın özəl dairələri də Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında Sizə kömək
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göstərmək niyyətindədirlər. Dünən biz Yaponiya ilə Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakı ilə İqtisadi
Komitəmizin ikinci birgə iclasını keçirdik. Hər iki tərəf iqtisadi münasibətlərimizin daha da inkişaf
etdirilməsinə çox fəal kömək etmək istədiyini bildirdi. Biz Sizə sevinc hissi ilə bildirmək istəyirik ki, cənab baş
nazir Artur Rasizadənin köməyi və komitənin Azərbaycan tərəfdən həmsədri olan cənab Şərifovun himayəsi ilə
biz dünənki iclasımızı çox uğurla keçirdik, açıq fikir mübadiləsi oldu. Dünənki iclasda Yaponiya biznesmenləri
üçün aldığımız məlumat çox dəyərli məlumat idi. Zənnimcə, biz, komitəmizin bütün üzvləri öz komitəmizin
əsas məqsədini – iqtisadi münasibətlərimizin yaxşılaşmasına kömək etmək məqsədini yaxşı bilirik. Həmsədr
olaraq, biz öz tərəfimizdən bu məqsədin həyata keçirilməsinə çox çalışırıq. Buna görə də Sizdən xahiş etmək
istəyirik ki, işimizin daha səmərəli olması barədə bizə məsləhət verəsiniz.
Mən "Azərkimya" ilə birgə layihəmizdən bir qədər danışmaq istəyirəm. Dediyiniz kimi, bütün işlər plana
uyğun olaraq çox dəqiq gedir, biz tikintini başa çatdırmışıq və hazırda, sınaq dövründə hər şeyi yoxlayırıq. Bu
ayın sonunadək hər şeyi edəcəyik, məhz buna görə də bizimlə birlikdə işləmiş olan "Çioda" firmasının
nümayəndələri buradadırlar. Mən də ümidvaram ki, açılış mərasimində sizinlə birlikdə iştirak edəcəyik. Əlbəttə,
biz sizin çox məşğul olduğunuzu gözəl başa düşürük, amma icazə versəydiniz, biz Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişafı işində Yaponiya firmalarının fayda verə biləcəyi sahələri Sizinlə müzakirə edərdik.
Heydər Əliyev: Söylədiyiniz bütün sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Deməliyəm ki, əməkdaşlığımız
haqqında rəylərimiz uyğun gəlir. Mən şadam ki, siz – Yaponiya biznesmenləri Azərbaycana getdikcə böyük
maraq göstərirsiniz. Şadam ki, dünən siz birgə komitənin iclasını keçirdiniz və dediyiniz kimi, o, uğurlu və hər
iki tərəf üçün faydalı oldu. Mən xüsusilə məmnunam, siz bildirdiniz ki, Yaponiya biznesi Azərbaycana, ilk
növbədə qeyri-neft sahəsinə daha çox sərmayə qoymaq istəyir. Mən Cənubi Qafqaz ölkələrinin Tokioda
sərgisini keçirmək qərarınızı alqışlayıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan orada yaxşı təmsil olunacaqdır. Nəzərə
alıram ki, artıq dekabrda biz sizinlə kimya kombinatımızda kompleksi işə salacağıq. Başlıcası isə, mənim sizə
arzum budur – biz bütün Azərbaycanı sizin qarşınızda açırıq. Sizin üçün hansı sahələr maraqlıdırsa, biz bu
sahələrdə sizə işləməyə, onlara sərmayə qoymağa və fayda götürməyə imkan verməyə hazırıq. Mən digər
ölkələrlə müqayisədə Yaponiya ilə iqtisadi münasibətlərimizin necə təşəkkül tapdığına xüsusi əhəmiyyət
verirəm və çox istəyirəm ki, bu münasibətlər inkişaf etsin, genişlənsin, çünki siz də, biz də hiss etmişik ki,
bunun üçün imkan da var, şərait də var. Mən Yaponiyadan Azərbaycana daha çox biznesmen dəvət edirəm və
sizin işiniz üçün ən əlverişli şəraitə təminat verirəm.
Vatari Akira: Səmimi sözlərinizə görə sağ olun.
Dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Biz də Sizinlə məhz bu cür işləməyə çalışırıq.
Sonra cənab Vatari Akira dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim edərək dedi:
- Bu hədiyyə İqtisadi əməkdaşlıq Komitəsinin adındandır. Bu, Samuray dəbilqəsidir, lakin indi bu döyüş
dəbilqəsi müdriklik rəmzinə çevrilmişdir. Ona görə də biz belə hədiyyəni oğlumuza və nəvəmizə, adətən
müdriklik, qüvvət arzuları ilə bəxş edirik. Bu dəbilqə Sizin səhhətinizi qoruyacaqdır. Bizə dedilər ki, balaca bir
oğlan nəvəniz var, biz ona da möhkəm cansağlığı arzulayırıq.
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ABŞ DÖVLƏT KATİBİNİN MDB ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ XÜSUSİ MÜŞAVİRİ STEFAN
SESTANOVIÇI VƏ ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN ABŞ TƏRƏFDƏN HƏMSƏDRİ SƏFİR
KERRİ KAVANONU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
31 oktyabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli qonaqlar!
Bizim yaxın dostlarımız, tanışlarımız, siz Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizinlə görüşlərimiz artıq çox
ənənəvi xarakter daşıyır. Bu, yaxşı haldır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin belə yüksək
səviyyəli nümayəndə heyətinin Azərbaycana, ümumiyyətlə, bizim bölgəyə gəlməsi ABŞ-ın həm Azərbaycana,
həm də bu bölgəyə olan diqqətini və marağını bir daha nümayiş etdirir. Mən bundan məmnunam. Təbiidir ki,
sizi dinləmək istəyirəm.
Stefan Sestanoviç: Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Mən
indiki vəzifəmdə olarkən üç ildir ki, Azərbaycana səfərlər edirəm. Sizinlə tamamilə razıyam ki, bizim bu
görüşlərimiz yaxşı bir ənənə xarakteri almışdır.
Bu, ABŞ-ın Azərbaycanda səfiri cənab Uilsonun da iştirak etdiyi nümayəndə heyətimizin Sizinlə ilk
görüşüdür. Bilirsiniz ki, cənab Uilson bu vəzifəyə təyin olunana qədər mənim əsas müavinim işləyirdi.
Heydər Əliyev: Siz öz adamınızı buraya göndərmisiniz. Amma yaxşı olar ki, bu, bizim üçün xeyirli
olsun.
Stefan Sestanoviç: Hər halda bu görüşümüzün protokolda yazısının, stenoqrafik məlumatının rəsmi
qeydiyyatda, tarixdə qalacağını nəzərə alaraq mən deməliyəm ki, o, prezident Klintonun buradakı adamıdır.
Amma onu bir az mən özüm də tanıyıram.
Heydər Əliyev: Bir az yox, yaxşı tanıyırsınız. Prezident Klintona da siz onu təqdim etmisiniz. Yəni, bunu
mən yaxşı mənada deyirəm. Bizim xarici ölkələrdəki səfirlərimiz də təbiidir ki, mənim adamlarımdır. Amma
onların çoxlarını mənə təqdim edirlər, mən də təqdimatla razı oluram və göndərirəm.
Stefan Sestanoviç: Əgər prezident Klinton özü seçim etmiş olsaydı, Sizi inandırıram ki, o da elə səfir
Uilsonu seçərdi.
Heydər Əliyev: Mənə də seçmək ixtiyarı versəydilər, mən də Uilsonu seçərdim.
Stefan Sestanoviç: Siz və prezident Klinton çox məsələlərdə razılaşırsınız.
Heydər Əliyev: Bəli, biz eyni fikirdəyik.
Stefan Sestanoviç: Səfir Uilsonun etimadnaməsini tez bir zamanda qəbul etdiyinizə görə Sizə
təşəkkürümü bildirirəm. Siz ona tez bir zamanda ABŞ-ın buradakı səfiri kimi səlahiyyətlərini icra etmək şəraiti
yaratdınız. Buna görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Nyu-Yorkda Sizinlə görüşmüş prezident Klintonun və xanım Olbraytın Sizə ən səmimi salamlarını
gətirmişəm. Həmişə olduğu kimi, Nyu-Yorkda keçirilmiş görüş də çox faydalı və səmərəli oldu.
Cənab prezident, bu günlər biz ABŞ-da ən çox seçki məsələləri ilə məşğul oluruq. Amma öz
seçkilərimizlə, Amerikadakı seçkilərlə ciddi məşğul oluruq. Onu da bildirmək istəyirəm ki, bizim seçkilərdə çox
böyük sayda müşahidəçilər monitorinq həyata keçirəcəklər. Ölkəmizdəki prezident seçkilərini ATƏT də
müşahidə edəcəkdir.
Heydər Əliyev: Bəs, Azərbaycandan müşahidəçi niyə dəvət etməmisiniz?
Stefan Sestanoviç: Onları orada məmnuniyyətlə görmək istərdik.
Heydər Əliyev: Yox, siz dəvət etməmisiniz. Dəvət etsəydiniz, biz də gəlib müşahidə edərdik.
Stefan Sestanoviç: Bu olsaydı, çox məmnun qalardıq. Düzdür, ümidvarıq ki, bu seçkilərin azad və
ədalətliliyi barədə heç kimdə şübhə olmayacaqdır. Amma get-gedə dünyada sayı artmaqda olan insanların çoxu
ABŞ-ın xarici siyasətinin hansı yönümdə olacağı ilə daha çox maraqlanır.
Cənab prezident, bu baxımdan tam əminliklə Sizə deyə bilərəm ki, bizdəki seçkilərin nəticələrindən asılı
olmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında münasibətlər baxımından ölkəmizin xarici
siyasətində davamlılıq müşahidə ediləcəkdir. Əlaqələrimizin davamlılığı ona görə təmin olunacaqdır ki, bu
əməkdaşlıq qarşılıqlı maraq üzərində qurulmuşdur. Onu da deyim ki, ölkəmizdə Azərbaycana maraq və diqqət
demək olar ki, hər iki partiya tərəfindən eyni dərəcədə dəstəklənir. Məsələn, noyabr ayının ortalarında senator
Makkeyn və onun həmkarları Azərbaycana gələcəklər. Ümidvarıq ki, Azərbaycan ilə ABŞ arasında bizim indiyə
qədər əldə etdiyimiz əməkdaşlıq gələcəkdə də genişləndiriləcək və digər sahələrdə əlaqələr yaranacaqdır.
Biz Azərbaycan ilə enerji sahəsində əməkdaşlığımızın gələcəkdə daha da genişləndirilməsini arzulayırıq.
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Bu yaxınlarda biz Azərbaycanda enerji şirkətləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə dair son sazişlərin böyük
müvəffəqiyyətlə imzalanmasının şahidi olduq. Hesab edirəm, indi hamıya aydındır ki, bu boru kəməri artıq
reallığa çevrilməkdədir.
Biz gələcək münasibətlərimizdə regional diplomatiyanın daha da inkişaf etdirilməsini də nəzərdə tuturuq.
Bugünkü görüşümüz zamanı biz sizinlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmək və prezident Koçaryanla
Sizin danışıqlarınızı necə irəli aparmaq barədə fikir mübadiləsi aparmaq niyyətindəyik.
Səfir Kavano bu yaxınlarda ATƏT-in Minsk qrupunun iclasından geri dönübdür və noyabr ayının
sonunda Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsinin ATƏT-in nazirlər səviyyəsində də keçirilməsi gözlənilir.
Biz terrorizm əleyhinə mübarizənin aparılması sahəsində də Azərbaycanla əməkdaşlığımızı
genişləndirmək niyyətindəyik. Məhz buna görə də xanım Olbrayt özünün baş müşaviri səfir Şiyanı Azərbaycana
göndərmək qərarına gəlibdir. O, bu yaxınlarda ölkənizi ziyarət edəcək və Sizinlə danışıqlar aparacaqdır.
Bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik sahəsində də
əməkdaşlıq genişlənməkdədir. Bu gün səhər biz Müdafiə Nazirliyində general Əbiyevlə yaxşı danışıqlar apardıq
və gələn ayın ortasında ən böyük və yüksək rütbəli hərbçilərdən ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana
gələcəkdir.
Cənab prezident, mən öz çıxışıma ölkəmizdəki seçkilərlə başladım. Bəlkə də Sizin ölkənizdə keçiriləcək
seçkilər barədə də bir iki kəlmə deməyim lazımdır. Hesab edirik ki, bu seçkilər də bizim gələcək birgə
maraqlarımıza söykənir və əməkdaşlığımız üçün əsasdır. Siz sentyabr ayında Vaşinqtonda olarkən sizinlə
birlikdə bir ziyafətdə iştirak edirdik. Orada cənab Bjezinskinin çıxışını dinlədik. O söylədi ki, Azərbaycanın
təkamül yolu ilə demokratik inkişafı ölkələrimiz arasında əlaqələri və təmasları daha da sıxlaşdıracaqdır.
Biz ümidvar olduğumuzu bildirmək istəyirik ki, bu həftə Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər də ölkənizdə
demokratiyanın inkişaf etdirilməsi sahəsində irəliyə doğru atılmış bir addım ola biləcəkdir. Ümidvarıq ki,
müşahidəçilər Azərbaycanın bu sahədə irəliyə doğru bir addım atdığını demək imkanı əldə edə biləcəklər.
Cənab prezident, icazə verin, bizi bu gün qəbul etdiyinizə görə, Sizə bir daha təşəkkürümü bildirim. Bizi
əvvəllər də dəfələrlə qəbul etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı ifadə etmək istəyirik. Ümidvaram ki, ötən
görüşlərimiz zamanı biz Sizinlə yaxın təmaslar quraraq, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin qarşılıqlı, faydalı
müstəvidə inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən işlər görə bilmişik.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm, cənab Sestanoviç. Birincisi, mən prezident cənab Bill Klintonun və
xanım Olbraytın sizin vasitənizlə mənə göndərdikləri salama görə təşəkkür edirəm. Bir daha bəyan edirəm ki,
indiyə qədər olan Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinə, bundan sonrakı əməkdaşlığımıza sadiqəm və prezident
Klintonu, xanım Olbraytı özümün çox yaxın, mehriban dostlarım hesab edirəm.
Mən də Nyu-Yorkda xanım Olbraytla, prezident Klintonla görüşlərimi çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu
görüşlər sizin iştirakınızla keçmişdir. Hesab edirəm ki, biz yenidən, demək olar ki, bütün məsələlərdə eyni
fikirdə olduğumuzu bəyan etdik və bundan sonra da əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək haqqında bəyanatlar
verdik.
Mən Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda olarkən sizinlə şəxsən görüşlərimdə və başqa bütün görüşlərdə BakıCeyhan neft kəməri haqqında yenə də çoxlu fikirlər, mülahizələr irəli sürülürdü. İndi siz görürsünüz ki,
Azərbaycan əvvəlcədən tərtib etdiyimiz proqramın həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə etdi. Bir
çox çətinliklərə, müqavimətlərə, – xüsusən, bu çətinlikləri biz çəkirdik, müqavimətlər bizə qarşı idi, –
baxmayaraq, nəhayət, oktyabr ayının 17-19-da Bakıda, Tbilisidə və Ankarada Bakı-Ceyhan boru xəttinin son
sazişlərinin imzalanmasına nail olduq. Bu, bizim üçün tarixi hadisədir. Təbiidir ki, biz bunu öz proqramımızda
bir mərhələ hesab edirik. Amma Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının həyata keçirilməsi üçün bu, çox böyük
əhəmiyyət daşıyır.
Biz indi və gələcəkdə çox miqdarda hasil ediləcək neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün lazımi tədbiri
görmüşük. Əminəm ki, indiyə qədər olduğu kimi, qarşıdan gələn illərdə də biz öz iradəmizi göstərəcəyik və
Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tikilib istifadəyə verilməsini təmin edəcəyik. Təbiidir ki, biz bu işi görərkən,
həmişə-başlanğıcdan sona qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının və şəxsən prezident Bill Klintonun dəstəyi
bizimlə olmuşdur. Mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, əgər biz Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, şəxsən prezident Bill Klintonun bu məsələyə daimi diqqət və qayğısını, dəstəyini hiss
etməsəydik, yəni bu olmasaydı, həmin layihənin həyata keçirilməsi mümkün olmazdı.
Bəli, Bakı-Ceyhan neft kəməri Amerika Birləşmiş Ştatları üçün də çox əhəmiyyətlidir. Çünki ABŞ-ın
Xəzər hövzəsində uzunmüddətli marağını təmin etmək üçün və gələcəkdə də bizim bu sahədə əməkdaşlığımızı
təmin etmək üçün, ölkənizin çoxsaylı şirkətlərinin Azərbaycanda iş görməsi üçün bu layihənin çox böyük
əhəmiyyəti vardır. Prezident Bill Klintonun bu münasibətlə mənə göndərdiyi təbrik məktubu və həmin
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məktubda Azərbaycanın, xüsusilə onun prezidentinin rolunun qiymətləndirilməsi, təbiidir ki, bizim üçün yeni
bir dəstəkdir. Mən təşəkkür edirəm, eyni zamanda sizi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökümətini, şəxsən
prezident Bill Klintonu bu münasibətlə təbrik edirəm.
Təbiidir ki, istərdik bütün başqa sahələrdə də bizim əməkdaşlığımız belə uğurlu olsun. Təhlükəsizlik,
terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində ABŞ-ın Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq etməsinin bizim tərəfimizdən müsbət
qarşılanmasını siz qeyd etdiniz. İnanıram ki, biz bu sahədə həqiqətən səmərəli əməkdaşlıq edə bilərik. Ancaq
təbiidir ki, biz arzu edərdik, çox istərdik ki, – şəxsən mən bunu dəfələrlə demişəm, – Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi üçün, bir
milyondan çox azərbaycanlının, 8 il çadırlarda yaşayan vətəndaşlarımızın öz yerinə-yurduna qayıtması üçün
bizim əməkdaşlığımız da belə uğurlu olsun, belə səmərəli olsun. Sizinlə bu barədə fikir mübadiləsi aparmağa
mən yenə də hazıram.
Minsk qrupunun həmsədri səfir Kavanonun Vyanadakı görüşləri haqqında da mənim məlumatım vardır.
Bu barədə verilən bəyanat da, hesab edirəm ki, yaxşı bir bəyanatdır. Siz məlumat verdiniz ki, noyabr ayında
ATƏT- in, mən belə başa düşdüm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun xarici işlər nazirləri də görüşəcəklər. Əgər
bunlar həqiqətən həyata keçirilsə və bunlardan bir nəticə əldə olunsa, təbiidir ki, biz bu sahədə irəliləyə bilərik.
Mən sizin qarşıdan gələn prezident seçkilərində ABŞ xalqına, Amerika dövlətinə uğurlar arzulayıram.
Mən elə bilirdim ki, müşahidəçilər təkcə bizim ölkəyə gəlir, ABŞ-a getmirlər. Çünki dünyada hər yerdə bütün
seçkilərə Amerika Birləşmiş Ştatları müşahidəçi göndərir. Amma bilirəm, sizdə demokratiya o qədər inkişaf
edib seçki ilə bağlı o qədər gözəl təcrübəniz var, inanmıram ki, müşahidəçilər hansısa bir qüsur tapa bilsinlər.
Mən də belə fikirdəyəm ki, bu seçkilərdə kimin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının indiyə qədər Azərbaycanla əlaqədar apardığı siyasət dəyişməyəcəkdir. Mən bəyan edirəm
ki, biz də, Azərbaycan da, ölkənin prezidenti də bu seçkilərdə kimin qalib gəlməsindən asılı olmayaraq, ABŞ ilə
indiyə qədər apardığımız əməkdaşlığı və siyasətimizi bundan sonra da ardıcıl surətdə davam etdirəcəyik.
Azərbaycanda noyabrın 5-də keçiriləcək parlament seçkiləri haqqında tövsiyələrinizə görə təşəkkür
edirəm. Məqsədimiz bundan ibarətdir ki, bu seçkilər maksimum bizim imkanlarımız çərçivəsində demokratik
prinsiplər əsasında keçirilsin. Vaşinqtonda sizin də, mənim də böyük bir ziyafətdə olduğumuz zaman hörmətli
cənab Zbiqnev Bjezinskinin bu barədə söylədiyi fikirləri xatırlatdınız.
Xatırladınız və dediniz ki, cənab Bjezinski Azərbaycanda demokratiyanın təkamül yolu ilə inkişaf etməsi
haqqında öz fikirlərini bildirdi. Mən bununla tam razıyam. Xatirinizdədir ki, cənab Bjezinskidən sonra mən də
öz çıxışımda bu məsələyə geniş yer verdim. Cənab Bjezinskinin fikirləri ilə tam razı olduğumu bildirdim. Mən
hesab edirəm ki, biz bu seçkilərdə demokratiya yolunda irəliyə doğru böyük bir addım ata biləcəyik.
İki gün bundan öncə mən burada, bu salonda Azərbaycanın icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları ilə çox
geniş müşavirə keçirdim. Onları bir daha xəbərdar etdim ki, keçmişdə bəzən buraxdıqları nöqsanlara bundan
sonra yol verməsinlər. Seçki prosesinə müdaxilə etməsinlər, seçkini yalnız Mərkəzi Seçki Komissiyası və yerli
seçki komissiyaları keçirməlidir. İcra hakimiyyəti orqanları isə onlara qanunda nəzərdə tutulmuş çərçivədə
lazımi yardımlar etməlidir. Ciddi tapşırıqlar vermişəm. Amma məsələ təkcə bunda deyil, indiyədək görülən
işlərdədir. Hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda seçkiqabağı kampaniya demokratik şəraitdə gedir. Bu
da noyabrın 5-də seçkilərin demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün əsas yaradır. Mən bunu istəyirəm və bunu
Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli hadisə hesab edirəm. Təşəkkür edirəm. Sözünüz yoxdursa, mətbuatı azad
edək, sağ olsunlar.
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BAKININ QARADAĞ RAYONUNUN LÖKBATAN QƏSƏBƏSİNDƏKİ ŞƏHİD AİLƏLƏRİ
VƏ QARABAĞ ƏLİLLƏRİ ÜÇÜN TİKİLMİŞ YAŞAYIŞ BİNASININ İSTİFADƏYƏ
VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
1 noyabr 2000-ci il
Əziz qaradağlılar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Əziz gənclər!
Əziz dostlar!
Mən yenidən sizinlə görüşə, Qaradağ rayonuna gəlmişəm. Mən Qaradağ rayonu üçün yaradılmış Sosialİqtisadi İnkişaf Fondunun hesabına şəhid ailələri, Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş evin təhvilində iştirak etmək
üçün təxminən bir il bundan əvvəl burada olduğum zaman sizə söz vermişdim ki, əgər bu iş davam edərsə, yenə
də sizin yanınıza, görüşünüzə gələcəyəm və biz belə sevinc gətirən hadisəni bir yerdə qeyd edəcəyik, tikilmiş
evin təhvil verilməsində iştirak edəcəyəm.
Mən verdiyim sözə sadiqəm, ona görə də bu gün sizin aranızdayam və bundan çox xoşbəxtlik hissi
duyuram. Sizin hamınızı, Qaradağ rayonunun bütün sakinlərini səmimi qəlbdən salamlayıram, hamınıza
cansağlığı, səadət və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qarşısında çoxlu vəzifələr durur. Biz onları həyata keçiririk və bu sahədə
xeyli nailiyyətlər də əldə etmişik. Ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini, xalqımızın milli azadlığını qorumuşuq, saxlamışıq. Müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan inkişaf
edir, güclənir və qüdrətlənir.
Qayğılarımız çoxdur. Çünki Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi gəncdir. Biz hamımız Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin bəyan edilməsi ilə əlaqədar qəbul olunmuş Konstitusiya Aktının 9-cu ildönümünü bir
neçə gün bundan öncə, böyük iftixar hissi ilə bayram etdik.
Təbiidir ki, doqquz il tarixi nöqteyi-nəzərdən o qədər də böyük bir zaman deyildir. Ancaq bu doqquz ildə
Azərbaycan çətin bir sınaqdan keçibdir, çoxlu çətinliklərin qarşısını alıbdır, keçid dövrünün əzab-əziyyətinə
dözübdür. Xalqımız torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda vuruşubdur, şəhidlər veribdir. Vuruşanların bəziləri
xəsarət alıb, indi əlildirlər.
Bununla yanaşı, bu dövrdə, xüsusən ötən yeddi ildə Azərbaycan bəlalardan xilas olub, inkişaf dövrünə
qədəm qoyub və ilbəil irəli gedir.
Doğrudur, indiyə qədər əldə etdiyimiz nailiyyətlər hələlik nə bizi, nə də sizi qane etmir. Ancaq eyni
zamanda, əsas həqiqət ondan ibarətdir ki, biz müstəqil ölkəmizdə azad yaşayırıq. Biz insanlar üçün rahat həyat
şəraiti yaratmışıq. Biz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik. Biz iqtisadiyyatı inkişaf etdiririk. Biz
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etməyə çalışırıq, işğal olunmuş torpaqların azad
edilməsi yolunda daim gərgin iş aparırıq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün bütün mümkün
olan imkanlardan, vasitələrdən istifadə edirik.
Bu gün Azərbaycan dünyada özünə məxsus layiqli yerini tutubdur. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün
qürur mənbəyidir. Bir vətəndaş kimi, Azərbaycanın prezidenti kimi mən iftixar hissi keçirirəm ki, qısa bir
zamanda biz bu işləri görə bilmişik və bunlara nail olmuşuq.
Bizim qayğılarımızın içində bir qayğı hamını narahat edir. Bu, torpaqlarımızın müdafiəsində verdiyimiz
şəhidlərdir. O şəhidlərin xatirəsi heç vaxt Azərbaycanın tarixindən silinməyəcəkdir. Onların xatirəsi Azərbaycan
xalqının qəlbində əbədi olaraq yaşayacaqdır.
Şəhidlər öz canlarını torpaq, vətən yolunda, müstəqil Azərbaycan yolunda qurban ediblər. Onların ailələri
xüsusi qayğıya layiqdirlər. Onlara xüsusi qayğı göstərilməlidir və biz bunu edirik.
Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda vuruşmuş gənc övladlarımız qəhrəmanlıq, şücaət göstəriblər.
Onların qəhrəmanlıq nümunələri bütün Azərbaycan gəncləri, xalqımız üçün örnəkdir, təcrübə mənbəyidir.
Ancaq onların bəziləri bu vuruşlarda yaralanıblar, xəsarət alıblar və indi bunun ağrı-acısını çəkirlər. Bəziləri bu
səbəbdən istədikləri kimi işləyə bilmirlər, yaxud, ümumiyyətlə iş qabiliyyətini itiriblər. Ona görə də bu
insanlara, bizim bu övladlarımıza, Azərbaycanın bu vətəndaşlarına qayğı göstərmək Azərbaycan dövlətinin əsas
vəzifələrindən biridir. Bu, eyni zamanda, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir dövlət və ya qeyri-hökumət
təşkilatının vəzifəsidir. Çünki şəhidlər vətən uğrunda qurban gediblər. Torpaq uğrunda vuruşub yaralananlar bu
yaraları vətənin müdafiəsi uğrunda alıblar. İnsanlar bu yaraları alıblar, şəhid olublar ki, ermənilərin təcavüzünün
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qarşısı alınsın. Əgər onlar olmasaydı, əgər biz bu müharibəni 1994-cü ildə saxlamasaydıq, indi burda, təkcə
burada yox, Azərbaycanın hər yerində belə ruh yüksəkliyi ilə yaşayan insanları bəlkə də görməzdik. Ona görə
də bir daha qeyd edirəm, şəhid ailələrinə, döyüşlərdə yaralanmış, xəsarət almış vətəndaşlarımıza qayğı, diqqət
hamının borcudur.
Mən çox məmnunam ki, Qaradağ rayonunda bu sahədə görülən bütün işlərlə bərabər, son beş ildə
mütəşəkkil fəaliyyət də göstərilibdir. Qaradağ rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı üçün fond yaradılıbdır. Bu fond
ardıcıl surətdə fəaliyyət göstərib, bir çox işlər görülübdür. Qaradağ rayonunda bir çox abadlıq işləri aparılıb,
yollar çəkilib, bəzi körpülər bərpa olunubdur.
Nəhayət, bu fondun fəaliyyəti nəticəsində burada şəhid ailələri, müharibə əlilləri üçün gözəl evlər
tikilibdir. Keçən ilin yayında mən məhz buna görə gəlmişdim ki, bu evlərin istifadəyə verilməsində şəxsən
iştirak edim. Həmin gün mənim həyatımda ən gözəl günlərdən biri idi. Mən bu gün də bundan ötrü gəlmişəm.
Doğrudur, indi önündə durduğumuz bu ev bir neçə vaxt bundan əvvəl hazır idi. Ancaq hamının arzusu o
idi ki, mən bu evin istifadəyə verilməsində iştirak edim. Bu ev də, bundan əvvəl tikilmiş yaşayış evi də, başqa
işlər də Qaradağ rayonundan Milli Məclisə seçdiyiniz deputat İlham Əliyevin təşəbbüsü, fəaliyyəti nəticəsində,
onun yaratdığı Sosial-İqtisadi İnkişaf Fondunun hesabına olmuşdur.
Mən arzu edərdim ki, bu təcrübə geniş yayılsın. Mən arzu edərdim ki, insanlar bu təcrübədən
faydalansınlar. Çünki indi Azərbaycanda çətin şəraitdə yaşayan vətəndaşlarımızla bərabər imkanlı iş adamları,
zənginləşmiş insanlar, şəxsi firmaları olanlar vardır. Biz bunu Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının inkişafının
nəticələri kimi qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, məhz dövlət mülkiyyətini şəxsi mülkiyyətə çevirmək,
özəlləşdirmə prosesini aparmaq, sahibkarlara səmərəli iş görmək imkanı yaratmaq vasitəsilə biz
iqtisadiyyatımızı inkişaf etdiririk və sosial məsələlərin həll olunması üçün də çox işlər görə bilirik.
İndi dövlətin insanların hamısını yaşayış binaları ilə, yaxud lazım olan bu kimi binalarla və s. ilə təmin
etmək imkanı yoxdur. Biz sahibkarlar təbəqəsi yaradırıq, təbiidir ki, onlar iş görürlər, Azərbaycanın
iqtisadiyyatını inkişaf etdirirlər. Ancaq bu sahibkarlar anlamalıdırlar ki, biz bu şəraiti yaradaraq, eyni zamanda,
onlardan öz vətəndaşlıq borclarını yerinə yetirməyi gözləyirik. Yəni bununla onu demək istəyirəm ki, indi
Azərbaycanda çox təşkilatlar var ki, onlar hər bir qəsəbə, rayon üçün bax, bu cür sosial-iqtisadi fond yarada,
ondan səmərəli istifadə edə, beləliklə də ağır vəziyyətdə yaşayan insanların həyatını yaxşılaşdıra bilərlər.
Mən bugünkü hadisəni çox əlamətdar bir hadisə hesab edirəm. Bildiyiniz kimi, mənim işim çoxdur, hər
gün müxtəlif məsələlərlə məşğul oluram. Amma buna baxmayaraq, mən keçən il sizə verdiyim sözü yerinə
yetirmişəm və sizin yanınıza gəlmişəm, tikilən bu evə sizinlə bərabər baxmaq, onun təhvilində iştirak etmək
istəyirəm.
Bir daha deyirəm, ölkəmizin, dövlətimizin problemləri çoxdur. Ancaq bir şeyə əmin ola bilərsiniz ki, son
yeddi ildə, xüsusən ötən beş il müddətində gördüyümüz işlər və əldə etdiyimiz nəticələr tam əsas verir mən sizə
bəyan edim, sizin qarşınızda deyim ki, biz bir dövlət kimi Azərbaycanı aybaay, ilbəil inkişaf etdirəcəyik,
respublikamızın problemlərini həll edirik və həll edəcəyik, öz vətəndaşlarımızın həyat şəraitini, güzəranını
yaxşılaşdıracağıq. Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının firavan həyat səviyyəsinə gəlib çatacağı gün də çox
uzaqda deyildir.
Bu məsələlərin həll olunmasında çətinlik yoxdur, buna zaman lazımdır. Ancaq hamımızı narahat edən bir
məsələ işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi, Ermənistanın təcavüzünə son qoyulması və
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş vətəndaşlarımızın öz yerinə qayıtmasıdır. Bu, hamımızın arzusudur. Bu,
didərgin düşmüş insanların arzusudur. Bu, eyni zamanda, bütün Azərbaycan xalqının arzusudur. Çünki birincisi,
torpaqlarımızın bir hissəsi təcavüz altındadır. İkincisi isə, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı tək özü haqqında yox,
eyni zamanda ağır vəziyyətdə, qaçqın vəziyyətində, çadırlarda yaşayan insanlar haqqında düşünür və
düşünməlidir. Azərbaycanın prezidenti kimi mən demək olar ki, gecə də, gündüz də bu işlə məşğulam və bu iş
məni düşündürür. Azərbaycan dövlətinin prezidenti kimi mənim indi ayrı heç bir dərdim yoxdur. Çünki mən
bilirəm ki, biz bütün məsələləri həll edirik, edəcəyik.
Mənim bir dərdim var ki, o da işğal olunmuş torpaqları azad etməkdən, yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş soydaşlarımızı öz yerlərinə qaytarmaqdan ibarətdir. Ancaq onu da bilməlisiniz ki, bu, çətin, ağır bir
işdir. Soruşarsınız, nə üçün? Çünki vaxtilə Azərbaycana - mən xalqı demərəm, xalqımız qəhrəman xalqdır rəhbərlik edən bəzi şəxslər, təəssüflər olsun ki, xalqı, vətəni, torpağı düşünə, vətənin qorunmasını təşkil edə
bilməyiblər və Ermənistan silahlı qüvvələri əvvəlcə Dağlıq Qarabağı, sonra isə onun ətrafında olan bir neçə
rayonlarımızı işğal ediblər. Onlar torpaqlarımızı işğal etdiklərinə, artıq həmin torpaqlarda oturduqlarına görə,
təbiidir ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün ağır şərtlər qoyurlar. Biz isə istəyirik ki, bu münaqişəni
sülh yolu ilə həll edək. Biz onların qoyduqları şərtlərin çox hissəsini qəbul edə bilmərik.
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Mən dəfələrlə demişəm, bu məsələni həll etmək üçün həm Ermənistan tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi
müəyyən güzəştlərə getməlidir. Bu danışıqlar davam edir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox mötəbər bir nümayəndə heyəti dünən yenə də Azərbaycana gəlmişdi.
Onlar bu gün Ermənistana getdilər. Həmin nümayəndə heyəti bu işlə məşğul olur. Bu işlə təkcə onlar yox, bütün
beynəlxalq təşkilatlar, ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri məşğul olurlar. Əgər bütün beynəlxalq
təşkilatlar öz qüvvələrini birləşdirə bilməsələr, bunu həll etmək çətindir. Amma bu münaqişəni sülh yolu ilə həll
etmək mümkündür və biz bunu həll edəcəyik.
Bəziləri deyir ki, bizim milli ordumuz olmalıdır. Mən bu gün sizə bəyan edirəm ki, 1994-cü ildə atəşkəs
dayandırıldıqdan sonra biz orduda olan hərc-mərcliyə, özbaşınalığa son qoymuşuq. Bizim ordumuz bu illərdə
böyüyüb, inkişaf edib, indi böyük qüdrətə malikdir. Hazırda Azərbaycanın güclü ordusu vardır.
Amma biz müharibə yolu ilə getmək istəmirik. Çünki biz inanırıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll etmək
olar. Biz buna inanırıq. Ordumuzun güclü olması da bu inamı bizdə yaradır. Ona görə də heç kəsdə şübhə
olmasın ki, ordumuz istənilən vaxtda Azərbaycan torpaqlarını azad etməyə qadirdir.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, bu problem Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin əsas problemidir. Biz
bunu həll edəcəyik, torpaqlarımızı sülh yolu ilə azad edəcəyik çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan insanlar öz
yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqlar. Buna əmin ola bilərsiniz. Bundan sonra Azərbaycanın həyatında böyük, gözəl
dəyişikliklər olacaqdır.
Əziz dostlar!
Mən dedim ki, bu gün buraya yalnız sizinlə görüşməyə və burada tikilən gözəl evin istifadəyə
verilməsində iştirak etməyə gəlmişəm. Buna görə də sizin vaxtınızı alıb, öz vaxtımı da sərf edib başqa məsələlər
haqqında danışmaq istəmirəm. Siz mənim, Azərbaycan dövlətinin həm daxili, həm xarici siyasətini, həm əldə
etdiyimiz nailiyyətləri, həm də bizim həll edə bilmədiyimiz məsələləri bilirsiniz. Amma bilin ki, onların hamısı
həll olunacaqdır.
Fürsətdən istifadə edib, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu da qarşıda gələn, noyabrın 5-də
keçiriləcək parlament seçkiləridir. Bu işə hazırlıq işləri demokratik şəraitdə gedir və seçkilər demokratik
şəraitdə keçəcəkdir. Azərbaycanın prezidenti kimi mən parlament seçkilərinin tam demokratik, tam azad
şəraitdə, tam şəffaf keçirilməsi üçün öz üzərimə düşən vəzifələrin hamısını yerinə yetirmişəm və yerinə
yetirəcəyəm.
Mən ötən bazar günü Azərbaycanın bütün şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçılarını və bir çox nazirləri
müşavirəyə dəvət etdim. Orada onların vəzifələri, onların nəyi edib, nəyi etməmələri haqqında kəskin sözlərimi
dedim. Onlar seçki prosesinə lazım olan köməyi göstərməlidirlər, ancaq seçki prosesinə müdaxilə
etməməlidirlər. Bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının və yerli seçki komissiyalarının işidir. Bu seçki komissiyaları
da Azərbaycanda olan bütün siyasi qüvvələri özündə cəmləyibdir. Onların hamısı orada təmsil olunubdur.
İndi Azərbaycanda demokratiyanın, söz azadlığının ən gözəl nümunəsi odur ki, 14 partiyaya seçkidə
iştirak etməyə icazə verilibdir, kim istəyirsə, seçkilərdə iştirak edir. Əgər televizora baxırsınızsa, hər bir
partiyanın nümayəndəsi çıxış edir, öz sözünü deyir. Onların doğru, yaxud yalan dediyini siz
qiymətləndirməlisiniz. Mən heç bir şey demək istəmirəm. Ancaq sadəcə, onu demək istəyirəm ki, bu
seçkiqabağı kampaniya Azərbaycanda demokratiyanın varlığını təsdiq edir. Bilin ki, mən və bütün hakimiyyət
orqanları çalışırıq və çalışacağıq ki, noyabrın 5-də Azərbaycanda seçkilər tam demokratik, tam aşkarlıq,
şəffaflıq şəraitində keçirilsin. Siz, Azərbaycan vətəndaşları isə gərək, öz seçici fəallığınızı göstərəsiniz. Gərək
siz seçkilərdə iştirak edəsiniz. Kimə səs verəcəksiniz, onu özünüz bilirsiniz. Amma mən inanıram ki, siz
həqiqətə səs verəcəksiniz. Siz sülhə səs verəcəksiniz. Siz iqtisadi inkişafa səs verəcəksiniz. Siz ictimai-siyasi
sabitliyə səs verəcəksiniz. Siz Azərbaycanın müstəqilliyinin indiyə qədər möhkəmləndiyi kimi, bundan sonra da
möhkəmlənməsi naminə səs verəcəksiniz.
Mən sizin hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm, bu gözəl yaşayış evinin istifadəyə verilməsi
münasibətilə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun.
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AVTOMATLAŞDIRILMIŞ «SEÇKİLƏR» İNFORMASİYA MƏRKƏZİ İLƏ TANIŞLIQI
2 noyabr 2000-ci il
M ə z a h i r P ə n a h o v (Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri): Cənab Prezident! Sizi səmimi-qəlbdən
salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. İcazə verin «Seçkilər» İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayevi Sizə
təqdim edim və bildirim ki, mərkəz haqqında məlumatı Sizə o verəcək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda gəlin oturaq. İndi elə bilin ki, seçki gedir, biz də burada müşahidəçiyik.
Yaxud da ki, jurnalistik, buraya gəlmişik.
Mən sərəncam vermişəm və bunun prinsipləri mənə məlumdur. Çünki beynəlxalq təcrübədə bu var, bizdə
indiyə qədər yox idi. Ancaq biz istədik olsun. Görürəm ki, burada təmir işləri yaxşı görülübdür. Yəqin ki, rabitə
təminatı işləri, kompüterləşdirmə və sair də yaxşıdır. Ona görə də məlumat ver, görək nə iş görmüsünüz.
İ q b a l B a b a y e v: Möhtərəm cənab Prezident, Siz «Seçkilər» İnformasiya Mərkəzinə xoş gəlmisiniz.
Sizin 3 sentyabr tarixli sərəncamınıza əsasən dövlət avtomatlaşdırılmış «Seçkilər» informasiya sistemi
yaradılmışdır. Bu informasiya sisteminin işini təmin etmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibində
informasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Noyabrın 5-də – seçkilər günü səhər saat 8.00-dan başlaya raq, seçkinin nəticələri elan edilənə kimi bura
fəaliyyət göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səhər saat 8-də artıq burada hər şey yerində olacaq, mərkəz fəaliyyətə başlayacaqdır.
Yəqin ki, siz ondan bir qədər erkən gələcəksiniz, elə deyilmi?
İ q b a l B a b a y e v: Əlbəttə, buraya beynəlxalq müşahidəçiləri, televiziya işçilərini və digər kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələrini dəvət etmişik. Yəni buranın qapıları hamının üzünə açıqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kim istəyir gələ bilər?
İ q b a l B a b a y e v: Bəli. Burada əsasən səhər saat 8-dən axşam saat 9-a qədər səsvermənin gedişi
haqqında məlumat veriləcəkdir. Yəni seçicilərin fəallığı nümayiş etdiriləcəkdir.
Burada üç ekran quraşdırılmışdır. Ekranların hər birində seçicilərin fəallığı nümayiş etdiriləcək və eyni
zamanda dövlət televiziyası vasitəsilə birbaşa veriliş gedəcəkdir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının «İnternet»dəki
səhifəsinə beş dildə məlumat ötürüləcəkdir.
İstərdim ki, bu ekrandakı məlumatı Sizə izah edim. Deməli, burada, ümumiyyətlə, respublika üzrə
səsvermənin gedişi haqqında məlumat göstərilmişdir. Hazırda bizdə sınaq rejimidir. Yəni bu rejimdə göstərilən
rəqəmlər şərtidir. Biz bu rəqəmləri nümayiş etdiririk.
Məsələn, bu rəqəm – 49 faiz respublikada səsvermənin gedişini göstərir. 52 faiz isə, deyək ki, Şamaxı, Ağsu
bölgəsi üzrə dairə seçki komissiyalarının məlumatıdır. Bu isə respublika üzrə olan ümumi məlumatdır.
Bizdə 100 dairə seçki komissiyası vardır. Bunların hər biri də burada göstərilmişdir. Nəticəsi göstərilən dairə
komissiyası xəritədə qırmızı rənglə əks olunmuşdur. Qara rənglə göstərilən bölgələr isə erməni işğalçıları
tərəfindən zəbt edilmiş ərazilərimizdir. 42 nömrəli dairə seçki komissiyasında seçkilər keçirilmir.
O yerlərin sakinləri respublikanın digər bölgələrində, müvəqqəti məskunlaşdıqları yerlərdə səs verəcəklər.
Bizim ikinci ekranda səsvermənin dinamikası əks olunmuşdur. Yəni səs verənlərin sayı səhər saat 10-dan
axşam saat 7-yə kimi hansı ardıcıllıqla artır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Seçkilər saat 7-də qurtarır?
M ə z a h i r P ə n a h o v: Bəli, saat 7-də qurtarır.
İ q b a l B a b a y e v: İkinci ekrandan aydın olur ki, bölgələrdə səsvermənin dinamikası müxtəlifdir.
Üçüncü ekranda dairə seçki komissiyaları üzrə məlumatlar verilmişdir. Dairə seçki komissiyasını əks etdirən
diaqramda dörd rəng vardır. Boz rəng məlumatın olmadığını göstərir. Tünd yaşıl rəng seçicilərin 10 faizinin,
açıq rəng isə 10 faizdən 20 faizə qədərinin səs verdiyini göstərir. Rənglərin getdikcə açıq olması onu göstərir ki,
həmin yerlərdə seçicilərin fəallığı daha yüksəkdir.
Cənab Prezident, bu sistemin yaradılmasında bir çox təşkilatların, o cümlədən Elmlər Akademiyasının,
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının, Dövlət Elm və Texnika Komitəsinin, ali məktəblərin, müəllim və
tələbələrin böyük zəhməti olmuşdur. Biz Avropa və Amerika ölkələrinin, MDB dövlətlərinin seçki sistemlərini
öyrənmişik. Mən deyərdim ki, respublikamızda bu sistemin tətbiqini Azərbaycanda informasiya
texnologiyasının inqilabı kimi qiymətləndirmək olar. Bizdə elə bölgələr var ki, ilk dəfədir orada müasir tələblərə
cavab verən kompüterlər quraşdırılmışdır. Oktyabr ayının 27-dən başlayaraq, biz dairə seçki komissiyalarına
198 kompüter, hər dairəyə iki nəfər operator göndərmişik.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Hər dairədə var, özü də kompüterləşdirilib. Onu işlədə bilən mütəxəssislə təmin
olunub?
İ q b a l B a b a y e v: Bəli, hazırlamışıq. Hər dairədə iki kompüter var. Hər bir proses iki dəfə
təkrarlanacaqdır. Telefon xətti ilə ötürüldüyü üçün biz çalışırıq ki, xətaların qarşısını ala bilək. Əsas nümayiş
otağı buradır. Bizim digər otaqlarımız da vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəldir. Mən belə təsəvvür edə bilməzdim. Yenə də deyirəm, mən sərəncam
vermişdim və hesab edirdim ki, indi dünya təcrübəsindən istifadə edib biz bunlara yaxınlaşmalıyıq. Ancaq sizin
burada yaratdığınız sistem, ümumiyyətlə, şərait, xüsusilə bu kompüterləşdirmə çox gözəl təşkil olunubdur. Mən
səninlə razıyam ki, bu, inqilaba bərabər bir şeydir. Yəni seçki sistemində bunlardan istifadə olunması
baxımından indiyə qədər bizim respublikamızın keçirdiyi seçkilərdən, təbiidir ki, köklü surətdə fərqlənir. Çünki
biz bunu heç vaxt tətbiq etməmişik. Amma indi tətbiq edirik. Ancaq görürəm ki, bir var tətbiq etmək, bir də var
ki, onu yüksək səviyyədə hazırlamaq. Çox gözəldir. Burada hər şey hamı üçün aşkar olacaqdır. Kim istəyirsə,
gəlib burada olacaq və sizin məlumatlarınız da ki, kompüterlər vasitəsilə dəqiq göstəriləcəkdir. Onları
dəyişdirmək olmaz.
İ q b a l B a b a y e v: Cənab Prezident, məlumatlar kompüterlər vasitəsilə birbaşa ekrana ötürülür və iki
kompüter vasitəsilə təkrar olunur. Rayonlardan hansı məlumat gələcəksə, onlar tabloda öz əksini tapacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Xəritəni yaxşı çəkmisiniz. Mən bir-iki dəfə bizim Geodeziya və
Xəritəçəkmə Komitəsinə demişəm ki, mənə bir müasir xəritə versinlər. Onlar hər dəfə köhnə xəritələri gətirib
mənə verirlər. Ancaq xəritəni də yaxşı çəkmisiniz.
İ q b a l B a b a y e v: Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında bir mütəxəssis var, Oleq Şelaginov, bu
xəritəni o çəkibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O mütəxəssisdir?
İ q b a l B a b a y e v: Bəli. Baş mütəxəssisdir, bizim işçimizdir. Xəritəni o özü kompüterə salmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Miqyası düzdürmü?
İ q b a l B a b a y e v: Bəli. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasından dairə seçki komissiyalarının yerləşdikləri
bölgələrin xəritəsini almışıq və onu Azərbaycanın xəritəsində yerləşdirmişik.
Bu monitora plazmalı monitor deyirlər. Bunlar isə adi televizorlardır. Bu televizorlar xüsusi qurğu vasitəsilə
kompüterdən informasiya alır. Yəni kompüterlə o televizoru birləşdirən xüsusi qurğu vardır. Bu isə yalnız
kompüter üçün olan monitordur. Çox dəyərli bir monitordur. Ona 160 dərəcə bucaq altında baxanda da ekranı
görmək olur. Mən buradan durub onu aydın görürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunların hamısı sizin öz gücünüzlə olubdur?
İ q b a l B a b a y e v: Xeyr. Təkcə mənim gücümlə yox.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, şəxsən səni demirəm. Yəni Azərbaycan mütəxəssislərinin gücü ilə görülüb?
M ə z a h i r P ə n a h o v: Sizin sərəncamınızın hesabına görülübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sərəncam vermişəm. Amma bunun icrası var. Müasir texnikadır, kompüter
sistemidir, monitorlardır, bunlar sadə bir şey deyildir.
İ q b a l B a b a y e v: Sizin sərəncamınızdan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu işdə bizə yardım etdi.
Yəni bu beynəlxalq təşkilatın inkişaf proqramı bizə qrant ayırdı və o qranta görə də avadanlıqlar və sairə alındı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunların bəzilərini xaricdən almısınız, yoxsa Azərbaycanda istehsal olunur?
M ə z a h i r P ə n a h o v: Xeyr, xaricdə istehsal olunubdur.
İ q b a l B a b a y e v: Bu proqramın da milli əlaqələndiricisi Məleykə xanım Abbaszadədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, demək olar ki, Azərbaycanda ilk dəfə
kompüter sistemini geniş tətbiq edibdir. Bu çox gözəl bir haldır. Mən bunu bir dəfə demişəm, bu gün bir daha
yüksək qiymətləndirirəm. Əlbəttə ki, seçkilər bütün xalqı maraqlandırır. Amma bundan əvvəl elə bizim ali
məktəblərə, yaxud texnikumlara və sairəyə tələbə qəbulu dövri–qədimdən Azərbaycanda, demək olar ki, bütün
əhalini maraqlandırır. Azərbaycanda elə bir adam tapmazsan ki, uşağı olmasın, əksər hissəsinin də uşaqları orta
təhsil alıb ali məktəbə daxil olmaq istəyirlər.
Xatirimdədir, 70-ci illərdə biz qanun pozuntusunun, yaxud da müəllimlərin vəzifədən sui-istifadə etməsinin,
rektorların bu işdə «əllərini qızdırması»nın və sairənin qarşısını almaq üçün çox işlər görürdük. Amma o vaxt
bizdə belə imkanlar yox idi. Yəni bu texnika, texnologiya, kompüterlər və sairə yox idi. Amma indi var.
Dünyada kompüterləşdirmə çox geniş inkişaf edibdir. Bəlkə də bu sahədə Azərbaycan bir az gecikibdir. Sən
özün də deyəsən, fiziksən?
M ə z a h i r P ə n a h o v: Bəli, cənab Prezident.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq yaxşı haldır ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, Məleykə xanım
Abbaszadə bu işin təşəbbüskarı olubdur və bunu edibdir. Avtomatlaşdırılmış sistem seçki prosesinə də tətbiq
edilir.
Bu seçkilər keçsin – Ramiz Mehdiyev, mən sənə deyirəm, – Nazirlər Kabineti ilə birlikdə fikirləşin, bu
kompüter sistemindən bizim xalq təsərrüfatında, iqtisadiyyatımızda, infrastrukturda, bütün başqa sahələrdə belə
səmərəli istifadə etmək üçün bəlkə yeni bir qərar qəbul etmək, fərman vermək lazımdır. Çünki artıq bizim
təcrübəmiz var və onun müsbət nəticəsini də görürük. Bu sistem insanların əməyini nə qədər yüngülləşdirir.
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, Rabitə naziri də söylədi ki, əvvəllər hər seçkidə 530
məntəqədən, dağlardan maşınlarla, atlarla məlumat yığılırdı. İndi isə buna ehtiyac yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı ki, atlar vasitəsilə, öküz arabası vasitəsilə yox.
R a m i z M e h d i y e v: İndi isə müasir texnika bizə imkan verir ki, bunlardan əl çəkək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Yəni bizdə artıq iki təcrübə mövcuddur. Birincisi, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
Komissiyasında, ikincisi isə seçki sistemində. Təbiidir ki, o da özü üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu isə həddindən
artıq, fövqəladə əhəmiyyətli bir şeydir. Amma eyni zamanda cığır açır, yol açır ki, bütün başqa sahələrdə biz
kompüter sistemini tətbiq edək və işlərimizi də yüngülləşdirək. Ən əsası odur ki, dəqiqləşdirək. O atla, öküzlə
gələn informasiyalar bəzən, ola bilər, o qədər də düzgün hesab edilməsin. Çünki gələndə yolda atını saxlayıb bir
iş edə bilər. Amma indi heç bir şey etmək mümkün deyildir. Burada nə at var, nə öküz var, nə də avtomobil var,
heç «Mersedes» maşını da yoxdur.
Çox yaxşı. Mən çox məmnunam, sizi təbrik edirəm və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu işi yaxşı
qurmusunuz. Amma gərək seçki günü bundan səmərəli istifadə edəsiniz. Qurmağına yaxşı qurmusunuz,
yaratmısınız. Sizin danışığınızdan, sənin məruzəndən mən belə anladım ki, burada hər şey yüksək səviyyədə
olacaqdır. Amma eyni zamanda gərək çalışasınız ki, mənim bu təriflərimdən başgicəllənməsi olmasın. Biz bu
işlərə əsas qiyməti seçkilərdən sonra verəcəyik. İndi biz hazırlıq dövrünə qiymət veririk. Seçkilər qurtarandan
sonra isə əsas qiyməti verəcəyik.
İ q b a l B a b a y e v: Cənab Prezident, hazırda sınaq keçiririk, iki gündür sınaq rejimində işləyirik.
Hələlik məlumatlar çox dəqiq daxil olur. Ümidvarıq ki, noyabrın 5-də seçkilər yüksək səviyyədə keçəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada əyləşənlər seçki prosesinin gedişini əsas idarə edənlərdir, eləmi? Onlar
kompüterçilərdir, proqramçılardır?
İ q b a l B a b a y e v: Televizorda göstərilən məlumatlar bu kompüterlər vasitəsilə idarə olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı kadrlarınız var. Gənc insanlardır. Bu göstərir ki, Azərbaycan millətində zehni
cəhətdən çox inkişaf etmiş kadrlar var.
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, Sizə məruzə edən İqbal Babayev «Seçkilər» İnformasiya
Mərkəzinin rəhbəridir. O Sizin göndərişinizlə Rusiyada təhsil almışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə vaxt, harada təhsil alıb?
İ q b a l B a b a y e v: 1981-ci ildə Kiyev Memarlıq və İnşaat Texnikası Universitetinin avtomatlaşdırılmış
idarəetmə sistemləri fakültəsinə daxil olmuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xatirindədirmi, mən sizi necə yola salırdım?
İ q b a l B a b a y e v: Bəli, xatirimdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ağ köynək geyinirdiniz. Avqust ayının 30-da Respublika sarayında salona
toplaşırdıq. Siz də danışırdınız, amma mən də orada sizə öz tövsiyələrimi, fikirlərimi, məsləhətlərimi verirdim.
Mən bunu neçə dəfə demişəm. Bilirsinizmi, o illər Azərbaycanda biz çox iş görmüşük. Təbiidir ki, bunların da əsas
təşkilatçısı mən olmuşam. Bütün bu gördüyüm işlər – tikilmiş zavodlar, fabriklər, yollar, elektrik stansiyaları,
yaşayış binaları, kənd təsərrüfatı sahələri – hamısı mənim üçün qiymətlidir. Bunlar olmasaydı, indi Azərbaycan
bu səviyyədə olmazdı.
Amma kadrların hazırlanmasını mən ömrüm boyu ən yüksək qiymət hesab edirəm. Çünki bilirsiniz ki, fabrik
cansız bir şeydir, tikirsən, istifadə edirsən. Zavod da həmçinin. Yaşayış binası tikirsən, orada insanlar yaşayırlar.
Bunların hamısı lazımdır. Amma millətimizin ağıl, bilik potensialını artırmaq üçün o illər mənim bu
təşəbbüsüm... Özü də ki, bu, sadə bir şey deyildi. O vaxt düşünürdüm ki, biz Azərbaycanın ali məktəblərində
yaxşı mütəxəssislər hazırlayırıq, amma bunlardan da yaxşı mütəxəssislər hazırlamalıyıq. Bir də ki, fərq də
olmalıdır. Elə hamı Bakı Universitetində, yaxud Sənaye İnstitutunda, yaxud da ki, Politexnik İnstitutunda oxusaydı, bu, dar çərçivə olardı.
Amma görürsənmi, sən Kiyevdə oxumusan, biri Moskvada, o biri Leninqradda, digəri Uralda, bir başqası isə
Uzaq Şərqdə oxuyubdur. Hər yerdə təcrübə var. Özü də axı o vaxtlar bu, avtomatlaşdırma sistemi və sair bizdə
yox idi. Düzdür, bizim Neft–Kimya İnstitutunda belə bir fakültə yaranmışdı. Amma o fakültənin özündə dərs

1053

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

deyənlərin də o qədər biliyi, təcrübəsi yox idi. İndi görürsünüzmü, bunlar mənim əkdiyim toxumların bəhrəsidir.
Belələrini görəndə çox sevinirəm. Hər birinin fəaliyyətinə, bugünkü gününə – əgər onlar bundan səmərəli
istifadə edirlərsə – inanın, mən öz doğma övladımın nailiyyəti kimi baxıram.
İ q b a l B a b a y e v: Cənab Prezident, çox sağ olun, minnətdarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, o vaxt gördüyümüz iş hədər getməyibdir. Kadr hazırlamışıq, indi də belə bir
yüksək səviyyəli işlər görürlər. Əlbəttə, o vaxt mən düşünürdüm ki, onlar Azərbaycanın gələcəyi üçün lazımdır.
Amma, əlbəttə, desəm ki, hər şey dəqiq, düzgündür, bu, doğru olmazdı. Ümumiyyətlə, mən bunu istəyirdim.
Onların hərəsi öz yerində Azərbaycana nə qədər xeyir verir və ölkəmizin elm, bilik səviyyəsini, müasir
texnikanı mənimsəmək səviyyəsini yüksəldir. Bu həmin o 70–80-ci illərdə gördüyümüz işlərin gözəl nəticələridir. Sən razısanmı?
İ q b a l B a b a y e v: Çox razıyam, Sizə minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada oxumağından, sənətindən razısanmı?
İ q b a l B a b a y e v: Bəli. Mən oranı bitirəndən sonra aspiranturada qalıb namizədlik dissertasiyası
müdafiə etmişəm. 1990-cı ildə respublikaya qayıtdım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada evlənmədin ki?
İ q b a l B a b a y e v: Xeyr.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yadınızdadırmı, o vaxt mən sizi göndərəndə deyirdim ki, gedin oxuyun, əlbəttə ki,
oradan vətənə qayıdın, amma ola bilər ki, kiminsə xoşuna gəlsə, orada qalıb davam etsin, kimsə bəlkə evləndi,
ona da etirazım yoxdur. Çünki o, yenə də bizimkidir. Məsələn, Moskvada evlənənlər var. Bəzən mən onları
görürəm. Evlənibdir, işləyir, özü də ki, yaxşı səviyyədədir və sairə. Bu da bizimkidir, bu da azərbaycanlıdır.
Bax, mənim məqsədim azərbaycanlıların, azərbaycanlı gənclərin bu böyük bilik potensialını zənginləşdirməkdir.
İ q b a l B a b a y e v: Sizə minnətdarıq. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görün, bu bizim üçün nə qədər mənfəətli olubdur. Respublikadan kənarda təhsil alıb
gələn yəqin ki, təkcə bu deyildir.
Sizi təbrik edirəm. Mərkəzi Seçki Komissiyasını təbrik edirəm. Bu komissiyanın rəhbərliyinin dəyişilməsi
komissiyaya çox böyük müasirlik gətiribdir. Mən hesab edirəm ki, bu bizim son vaxtlar gördüyümüz dəyərli
işlərdən biridir. Amma indi hər şey sizdən asılıdır. Azərbaycanda heç bir məsələyə bu qədər beynəlxalq diqqət
cəlb olunmur. Biz böyük tarixi yubileylər keçiririk, insanları dəvət edirik, çoxları gəlir. Amma indi heç dəvət
etsən də, etməsən də o qədər gəlirlər ki. Yəni bu, Azərbaycanın həyatında, beynəlxalq aləmdə ən maraq doğuran
bir hadisədir. Siz indiyə qədər yaxşı iş aparmısınız, bu cür sistem yaratmısınız və Mərkəzi Seçki Komissiyasının
səviyyəsini qaldırmısınız. İndi borcunuz odur ki, noyabrın 5-də imtahan verəsiniz. Sən özün də müəllimsən,
bilirsən, gərək «əla» qiymət alasınız.
M ə z a h i r P ə n a h o v: Cənab Prezident, ümid edirəm ki, Sizin rəhbərliyiniz altında hələ çox
nailiyyətlər əldə edəcəyik. Mən Sizə bir söz deyim ki, bu kompüterə məlumatlar daxil olandan sonra, bayaq
Sizin dediyiniz kimi, heç kim bu məlumatlara müdaxilə edə bilməz. Bu öz yerində. Amma onu da deyim ki,
bizim qanunlar əsasında o proseslər elə qurulubdur ki, məntəqədə protokol doldurulandan sonra həmin
protokolun bütün surətləri qanunda nəzərdə tutulan 30-a qədər adama verilir. Bu protokollar hətta gəlib dairə
seçki komissiyasında kompüterə verilənə qədər orada hansısa, nəsə bir şey etmək mümkün deyildir. Təsəvvür
edin ki, bir məntəqədə tərtib olunmuş protokol ən azı 30 nəfərin əlində olacaqdır. Bu 30 nəfər nəzarət
funksiyasını yerinə yetirənlərdir.
Ona görə də bu məsələyə əvvəldən axıra qədər, demək olar ki, heç bir müdaxilə ehtimalı yoxdur, bu
mümkün deyildir. Yəni bizim burada, ekranda gördüyümüz nəticələrə şübhə ola bilməz, işlər əvvəldən axıradək
bu şəkildə qurulubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Mənə bir sözünüz varmı?
İ q b a l B a b a y e v: Cənab Prezident, bizim digər qonaqlarımız üçün qonşu otaqlarda şərait yaradılmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oraya da baxarıq.
Mən dünən bizim dövlət televiziyasının sədrinə tapşırdım ki, onların ekranı seçki günü daim, bütün günü
sizin sərəncamınızda olsun. Necə istəyirsinizsə, elə də istifadə edin.
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«BAKI SOS UŞAQ KƏNDİ»NİN İSTİFADƏYƏ VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
2 noyabr 2000-ci il
Əziz uşaqlar!
Əziz analar!
Əziz dostlar!
Mən sizi bugünkü əlamətdar hadisə münasibətilə, Azərbaycanda «SOS Kinderdorf İnternəşnl» təşkilatının
təşəbbüsü ilə qısa bir müddətdə yaranmış uşaq şəhərciyinin açılması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və bu
şəhərciyə, Azərbaycan uşaqlarına gözəl xidmət arzulayıram. Bu şəhərcikdə çalışan analara uşaq məhəbbəti, uşaq
sevgisi arzulayıram.
Azərbaycanda son illər uşaqlara, gənclərə qayğı daim artır. Biz olan imkanlarımızı uşaqlar üçün, gənclər
üçün maksimum istifadə etməyə yönəldirik və bunların da artıq əməli nəticələri xalqımızın gözünün
qarşısındadır. Bu təbiidir. Hər bir millət gərək özünün bu günü, gələcəyi üçün uşaqlara, gənclərə qayğı
göstərsin. Beləliklə, millətin gələcək illərdə, əsrlərdə yaşamasını təmin etsin. Bu sırada Azərbaycanda kimsəsiz,
valideynsiz uşaqlara göstərilən qayğı bizim ən ümdə vəzifələrimizdən biridir. Biz çalışırıq ki, bu qayğı
günbəgün artsın. Allaha şükür olsun ki, buna nail ola bilirik.
Həm Bakıda, həm də Azərbaycanın başqa məntəqələrində kimsəsiz uşaqlar üçün gözəl uşaq evləri var. Mən
şəxsən o uşaq evlərinin bir neçəsində olmuşam. Özüm bilavasitə və yaxud xaricdən gələn yüksək qonaqlarla
bərabər şəraitlə tanış olmuşam, uşaqların istedadı ilə tanış olmuşam, onların tərbiyəsi ilə tanış olmuşam. Sizə
deyim ki, məni həyatımda bunun qədər sevindirən heç bir şey olmayıbdır. Ancaq deyə bilmərəm ki, biz uşaqlar
üçün, yəni bu kimsəsiz, valideynsiz uşaqlar üçün hər şey edə bilmişik.
«SOS Kinderdorf İnternəşnl» təşkilatının Azərbaycana gəlməsi – burada deyildi ki, artıq bunlar 140-a qədər
ölkədə fəaliyyət göstərirlər, onların qurduqları, yaratdıqları uşaq şəhərcikləri vardır – bizim uşaqlara
göstərdiyimiz qayğının və Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan hörmətinin, ölkəmizə olan diqqətin
təzahürüdür.
Biz bilirdik ki, belə bir təşkilat vardır. Bilirdik ki, onlar bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər. Amma arzumuz o
idi ki, onlar Azərbaycana da gəlsinlər. Gəldilər, mən onları qəbul etdim, görüşdük. Öz təşkilatlarının işi haqqında
məlumat verdilər və bizim təklifimizi qəbul edib Azərbaycanda da bu işə başlamaq haqqında bəyanat verdilər. Bu
məni çox sevindirdi.
Azərbaycana xarici ölkələrdən indi maraq çoxdur. Azərbaycana gəlib iş görmək istəyən, böyük sərmayələr
qoymaq istəyən, əməkdaşlıq etmək istəyən dünyanın müxtəlif məşhur şirkətləri, firmaları, təşkilatları məlumdur.
Onların burada son illərdə gördükləri işləri də bilirsiniz. Azərbaycanın iqtisadiyyatına, sosial inkişafına onların
nə qədər müsbət təsir göstərdiyini də bilirsiniz.
Bu iş yaxşı təşkil olunubdur və bundan sonra da yaxşı təşkil olunacaqdır. Bildirmək istəyirəm ki, bu böyük
şirkətlərin, xüsusən də Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft və qaz yataqlarının müştərək işlənilməsi
üçün bizimlə müqavilə bağlamış, burada işləyən Qərb ölkələrinin böyük neft şirkətləri özlərinin bilavasitə
fəaliyyətləri ilə yanaşı, xeyriyyəçilik işləri də görürlər. İncəsənətə, mədəniyyətə, təhsilə, o cümlədən, uşaqlara,
uşaq evlərinə də çox yardımlar göstərirlər. Bu da bizim gördüyümüz böyük işin, yəni uşaqlara, təhsilə,
səhiyyəyə yardım işinin bir hissəsidir. Burada xüsusi yeri yenə də uşaqlar və əsasən kimsəsiz uşaq evləri tutur.
Ancaq bunlar, təbiidir ki, bizi tam qane etmir. Ona görə də uşaqlara məxsus olan yeni bir beynəlxalq təşkilatın
ölkəmizə gəlməsi və qısa müddətdə Azərbaycanda belə gözəl şəhərciyin yaradılması, təbiidir ki, çox əlamətdar
hadisədir. Görürəm, sizi də, məni də sevindirir.
Bu təşkilatın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Assosiasiyası yaradıldı. Bu barədə burada məlumat verildi.
Məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, bilavasitə bu təşkilat və onun yaratdığı Azərbaycan Assosiasiyası çox iş
görübdür. Qısa zamanda belə bir uşaq şəhərciyi yaradıbdır.
Azərbaycanda uşaqların əksəriyyəti çox istedadlıdır. Əgər valideynlər, məktəblərdə müəllimlər, təhsil
sahəsində fəaliyyət göstərən bizim vətəndaşlarımız uşaqların tərbiyəsinə, təhsilinə qayğını daha da artırsalar, biz
gələcəkdə daha da istedadlı Azərbaycan gənclərinə, vətəndaşlarına malik olacağıq. Mən bu sözləri özümün şəxsi
müşahidəm nəticəsində deyirəm.
Birincisi, təbiidir ki, mən Azərbaycanda keçmiş illərdə də, indi də çox işlərlə – həm uşaqların, gənclərin
problemləri ilə, təhsil, tərbiyə problemləri ilə məşğul olmuşam. Ona görə də bunu bilirəm. Amma eyni
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zamanda bu uşaq evlərini, məktəbləri bəzən ziyarət edərkən bizim uşaqların, gənclərin nə qədər istedadlı
olduqlarını görmüşəm.
Yəqin ki, sizə məlumdur, bəzən mən müxtəlif bayramları kimsəsiz uşaqlarla bizim böyük salonlarda –
«Gülüstan» sarayında, yaxud Bakı Əyləncə Mərkəzində, başqa yerlərdə bir yerdə keçirmişəm. Çünki bizim
bayramlarımızı xüsusən kimsəsiz uşaqlarla keçirmək mənim üçün hər şeydən əzizdir. Mən onu hər bir başqa
məclisdən üstün tuturam. Hər dəfə müşahidə etmişəm. Mən sevindiyim kimi, mənim onlarla bir yerdə olmağım
da uşaqlara nə qədər sevinc gətiribdir. Bütün bu təmasların nəticəsində mən tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki,
Azərbaycanda uşaqlar, fərqi yoxdur, anası varsa da, yoxsa da, valideynsiz böyüyürsə də – uşaq evlərində çox
yaxşı tərbiyə alırlar – onların içərisində çox yüksək istedada malik olanları vardır. Ona görə biz onlara
diqqətimizi artırmalıyıq. Onların istedadlarının açılmasını təmin etməliyik. Onlara gələcəkdə istedadlarının daha
da inkişaf etdirmələri üçün şərait yaratmalıyıq, yollar açmalıyıq.
Bura gələrkən bir neçə uşaq məni qarşıladı. Hərəsi bir bənd şeir dedi. Mən diqqətlə qulaq asdım. Şeirlər
hansı məzmunda idi? Vətən, torpaq, dövlət, xalq məhəbbəti. Təbiidir ki, bu şeirləri onların müəllimləri yazıblar,
onları hazırlayıblar. Ancaq bu uşaqlar uşaq evlərindən olan uşaqlardır, valideynsiz uşaqlardır.
Səni tanıyıram. Uşaq evində çox olmuşam. Bilirəm, çox sağ olun. Yaxşı işləyirsən. Mən gördüm. Bunlar
səninkilərdir?
Z ö h r ə A b d u l l a y e v a (Xətai rayonundakı 3 nömrəli uşaq evinin direktoru): Cənab Prezident, bəli.
Siz bunları görmüsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizdə olmuşam. Sən onları göstərdin. Onlar sizin uşaqlardır. Mən gördüyüm
uşaqlardır. Böyüyüblər. Çox sağ olun. Mənim dediklərimin bir hissəsi sizin uşaq evində gördüklərimin əsasındadır.
Yaxud da, xatirinizdədirmi, Bakı Əyləncə Mərkəzində bir yerdə, bilmirəm, yeni ili qarşılayırdıq, ya nə idisə. Onların
nəticəsindədir. Elədirmi?
Z ö h r ə A b d u l l a y e v a: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi bax, bu uşaqlar bizim vətənimizə, millətimizə, dövlətimizə, torpağımıza aid olan
nə qədər gözəl şeirlər ifa etdilər. Sadəcə, ifa etmədilər, qəlbdən gələn hissiyyatlarla söylədilər. Bax, bunlar
dediyim bu sözlərə canlı sübutdur ki, bizim uşaq evlərində kimsəsiz, valideynsiz uşaqların içərisində böyük
istedadlar vardır. Biz onları inkişaf etdirməliyik. Ümumiyyətlə, istedadının səviyyəsindən asılı olmayaraq,
kimsəsiz uşaqlara qayğı göstərməliyik. Gərək onlar heç vaxt hiss etməsinlər ki, onların atası, anası yoxdur.
Onlar hiss etməlidirlər ki, dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Onların atası da, anası da həmin uşaq evlərində
onları tərbiyələndirən bizim fədakar vətəndaşlarımızdır və müstəqil Azərbaycanın dövlətidir. Bu sözləri
deyərək, bugünkü hadisəyə xüsusi qiymət verirəm.
Təbiidir ki, son illər bizim uşaq evləri yaxşı təmir olunublar, çox yaxşı avadanlıqla təchiz ediliblər, çox işlər
görülübdür. Ancaq bununla bərabər, beynəlxalq standartlara uyğun olan belə bir uşaq şəhərciyinin yaranması
çox gözəl haldır və bizim bütün başqa uşaq evləri üçün də nümunədir. Ona görə də mən bu gün buraya
gəlmişəm. Mən buraya uşaqların yanına gəlmişəm. Burada işləyən anaların yanına gəlmişəm. Yəqin ki, siz
hamınız bu məqsədlə buraya gəlmisiniz.
Burada çıxış edən ana həqiqətən bizi çox hissiyyatlandırdı. Çünki görürsünüz, o nə qədər böyük sevinclə,
məhəbbətlə işə gəlibdir və burada tərbiyə etdiyi uşaqları öz doğma övladları kimi hiss edibdir. Bu çox vacib
haldır. Əgər doğrudan da uşaq evində hər bir tərbiyəçi uşaqlara ana kimi olsa, uşaqlar onu ana kimi tanısa, onda
heç vaxt düşünməyəcəklər ki, onun anası var, ya yoxdur.
Ədilə xanım burada çox gözəl bir söz dedi ki, ana o deyil ki, uşağı dünyaya gətiribdir. Ana odur ki, uşağa
tərbiyə verib, böyüdüb, təhsil verib, uşağa vətəndaşlıq vəsiqəsi veribdir. Əminəm ki, bizim bütün uşaq
evlərində, xüsusən burada, uşaq şəhərciyində məhz bu prinsiplər əsas götürüləcəkdir və bundan sonra da biz bu
işlərlə daha da çox məşğul olacağıq.
Burada bizim nazirliklərin, inşaatçıların xidmətlərini dedilər. Bunlar hamısı var, təbiidir. Onlar bunu
etməlidirlər. Bu onların borclarıdır. Çünki hər bir dövlət adamının, hər bir nazirin, hər bir vəzifə sahibinin
Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan gəncləri qarşısında, Azərbaycan uşaqları qarşısında borcu var. Mənim
də borcum var, onun da borcu var, bunun da borcu var. Əgər hansısa bir işi biz edə biliriksə, demək,
borcumuzun bir hissəsini yerinə yetiririk. Amma nə qədər çox etsək, yenə də xalqımıza, millətimizə borcluyuq,
borcluyuq, borcluyuq. Mən şəxsən özüm haqqında demək istəyirəm ki, həyatımın son dəqiqəsinə qədər özümü
xalqıma borclu kimi hiss edirəm və hər gün, hər dəqiqə o borcumu layiqincə yerinə yetirməyə çalışıram.
Çox sevindirici haldır ki, bu gün biz uşaq şəhərciyinə Azərbaycanda böyük bir siyasi hadisə, Milli Məclisə
seçkilər ərəfəsində toplaşmışıq. Noyabrın 5-də ikinci dəfə müstəqil Azərbaycanın parlamenti, qanunverici
orqanı, Milli Məclisi seçiləcəkdir. Bilirsiniz ki, biz müstəqillik əldə edəndən sonra 1995-ci ildə Azərbaycanın
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ilk demokratik Konstitusiyasını qəbul etdik və Milli Məclisə seçkilər keçirdik. Bu Milli Məclis beş il
müddətində fəaliyyət göstərdi. Hesab edirəm ki, çox uğurlu fəaliyyət göstərdi. Azərbaycanda dövlətçiliyin
inkişaf etməsində öz xidmətlərini göstərdi. Konstitusiyaya görə, onun səlahiyyət müddəti bitibdir və noyabrın 5də yeni seçkilər keçiriləcəkdir.
Televiziyadan, radiodan, mətbuatdan bilirsiniz ki, biz hamımız çalışmışıq, çalışırıq və ayın 5-nə qədər də
çalışacağıq ki, bu seçkilər yüksək demokratiya şəraitində keçsin, ədalətli olsun, şəffaflıq, aşkarlıq şəraitində
keçirilsin. Çünki birinci, ona görə ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulur. Ona görə ki,
biz müstəqil Azərbaycanda demokratiya yolu ilə gedirik və bu bizim daimi, əbədi yolumuzdur. Demokratiyanı
təmin etməyin ən əsas vəzifələrindən biri də seçkilərdir. O cümlədən ölkənin parlamentinə, Milli Məclisinə
seçkilərdir.
Biz çox iş görmüşük ki, bu seçkilər demokratik şəraitdə keçirilsin. Seçkidə iştirak edən bütün adamlara
imkan verilibdir ki, onlar öz istəklərini həyata keçirə bilsinlər.
Bizdə siyasi partiyalar var. 14 siyasi partiya, yəni hansı siyasi partiya Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət
edibsə, o, seçki prosesində iştirak edir. Bilirsiniz, televiziya, radio ilə, mətbuatda öz siyasi baxışlarını bəyan
edirlər, öz fikirlərini deyirlər, tənqid edirlər. Hər halda, nə istəyirlər, onu deyirlər. Elə bu, Azərbaycanda söz
azadlığının, mətbuat azadlığının, insan azadlığının, demokratiyanın ən gözəl nümayişidir.
İndi kim nə deyir, o onun işidir, onun vicdanının işidir. Ancaq həqiqət ondan ibarətdir ki, ötən beş ildə
Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi sürətlə inkişaf edibdir. Bu da bizə əsas verir ki,
Azərbaycanda bundan sonra demokratiyanı daha da inkişaf etdirək. Hesab edirəm ki, noyabrın 5-dəki seçkilər
bunu həm ölkəmizin vətəndaşlarına, həm də beynəlxalq aləmə nümayiş etdirəcəkdir.
Seçkilər haqqında bu sözləri deyərkən, mənim sizə bir müraciətim var. Seçkilərdə fəal iştirak edin. Kimə səs
verəcəksiniz, o sizin öz işinizdir. Mən bu barədə heç bir şey demək istəmirəm. Hansı partiyaya səs verəcəksiniz,
o sizin öz işinizdir. Ancaq seçkidə iştirak etmək təbiidir ki, hər bir vətəndaşın borcudur. Çünki bu o deməkdir
ki, vətəndaş təkcə özü haqqında yox, dövləti haqqında düşünür, milləti haqqında düşünür, demokratiya haqqında
düşünür. Ümidvaram ki, Azərbaycanda ötən yeddi ildə ardıcıl surətdə yaranmış bu ictimai-siyasi sabitlik, sosialiqtisadi inkişaf, insanların sərbəst yaşaması üçün şərait, Azərbaycanın gələcəyi üçün indi yaranmış imkanlar,
təbiidir ki, seçkilərdə hər bir vətəndaşa nəyə səs verəcəyini bildirəcəkdir. İnanıram ki, Azərbaycanın seçiciləri
ölkəmizin müstəqilliyinə səs verəcəklər. Bu müstəqilliyin əbədi olmasına səs verəcəklər. Azərbaycanda ictimaisiyasi sabitliyə səs verəcəklər. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına səs verəcəklər. Azərbaycanda
islahatların – həm iqtisadi islahatların, həm sosial islahatların, həm də dövlət quruculuğundakı islahatların
davam etdirilməsinə səs verəcəklər. İnanıram ki, Azərbaycan vətəndaşları haqqa, ədalətə səs verəcəklər,
bugünkü həqiqətə səs verəcəklər. Mən bu işdə sizin hamınıza uğurlar arzulayıram.
Əziz dostlar, sizi bugünkü əlamətdar hadisə münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Sizin hər birinizə
cansağlığı, ailə səadəti, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, hər birinizin övladı müstəqil
Azərbaycanda yaxşı təhsil almaq, böyümək imkanı əldə etsin. Arzu edirəm ki, hamı birlikdə uşaqlara və
xüsusən kimsəsiz uşaqlara qayğını artırsın.
Bu uşaq şəhərciyinə isə, təbiidir ki, ən xoş arzularımı bildirirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, «SOS uşaq kəndləri–
Azərbaycan» assosiasiyası, o cümlədən onun prezidenti Sevil Əliyevanın, assosiasiyanın üzvlərinin gördüyü
işlərlə bərabər, bu uşaq şəhərciyi daim mənim diqqət mərkəzimdə olacaqdır.
Mən bir şeyi deməmişəm. «SOS Kinderdorf İnternəşnl» təşkilatının prezidentini qəbul edəndə mənə bir
qalstuk bağışladı. Mən dedim ki, o şəhərciyi açanda mütləq bu qalstuku geyinib gələcəyəm. Yəqin ki, bunu
görürsünüz. Bu qalstukun üzərində başdan-ayağa uşaq şəkilləri vardır. Sağ olun.
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«AZƏRNEFTYAĞ» İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ NƏHƏNG BİTUM QURĞUSUNUN
İSTİFADƏYƏ VERİLMƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
3 noyabr 2000-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz dostlar!
Əziz neftayıranlar, neftçilər!
Mən bugünkü əlamətdar hadisə, yəni bu böyük, çoxsahəli müəssisənizdə bitum qurğusunun tikilib başa
çatması və onun istismara verilməsi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, müəssisənizdə çalışan hər bir
insana, şəxsə səadət, cansağlığı və bütün işlərinizdə uğurlar arzu edirəm.
Sizin müəssisənin çox böyük tarixi vardır. Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasilatına başlandıqdan sonra
xarici ölkələrdən olan bir çox şirkətlər Bakıya gəldilər. Onlar neftin hasilatı ilə məşğul oldular və təbiidir ki,
bundan faydalanmağa çalışdılar.
Əgər bütün Yer kürəsini götürsək, o vaxtlar bir neçə nöqtədə, yerdə neft çıxırdı. Mən bunu dəfələrlə
demişəm ki, ümumiyyətlə, neftin sənaye üsulu ilə hasil edilməsi dünyada ilk dəfə 1848-ci ildə Azərbaycanda,
bundan bir neçə il sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında olubdur.
Ona görə də o vaxt, XIX əsrin sonunda Azərbaycanda neft hasilatı genişləndi, ölkəmizə maraq artdı, xarici
ölkələrdən gəlib burada iş gördülər. Təbiidir ki, iş görmək istəyən adamların heç biri buraya kiməsə xeyir
vermək üçün gəlmirdi. O, birinci növbədə, öz xeyrini düşünürdü. Eyni zamanda, onlar mütəxəssis olduqlarına,
Qərbin o vaxt inkişaf etmiş texnikasından, texnologiyasından istifadə edə bildiklərinə görə, təbiidir,
Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafında xeyli rol oynadılar. Onlar buraya gəldilər, texnikanı, texnologiyanı
tətbiq etdilər.
Azərbaycanın öz sahibkarları, yəni neft olan ərazilərin sahibləri yarandı, onlar zənginləşdi. Məsələn, məşhur
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin zənginləşməsi ona məxsus olan torpaqdan neft çıxdıqdan sonra olubdur. O təbiidir
ki, zəngin adam olub, amma eyni zamanda, xalq üçün çox işlər görübdür. İndi biz Bakıda bir çox gözəl binaları
görürük. Bu binaları o tikib, yaradıbdır. Doğrudur, o bunları özü üçün tikibdir, amma xalq üçün də tikibdir.
Məsələn, o, məktəb, teatr binaları tikibdir. Yəni o, sadəcə, özü haqqında düşünməyibdir. Bakıda Zeynalabdin
Tağıyev Teatrı vardı. Oraya hamımız getmişik. Həmin bina bu yaxınlara qədər yaşadı, sonra bir az köhnəldiyinə
görə, biz həmin binanı söküb yerində elə ona bənzər gözəl, amma ondan müasir bir bina, Musiqili Komediya
Teatrının binasını tikdik.
Demək istəyirəm ki, Azərbaycanda neft sənayesi qədim tarixə malikdir və əgər ilk dövrlərdə nefti hasil
edənlər bazara, sadəcə, xam neft çıxarırdılarsa, sonralar onu emal edib, neft məhsulları əldə edib dünya bazarına
çıxartdılar. Təbiidir ki, bununla daha da irəliyə getdilər, zənginləşdilər və Azərbaycanda neft emalı sənayesi
yarandı. Bir neçə belə müəssisə var idi. Onlardan ən böyüyü bu dayandığımız yerdə olan neftayırma zavodu idi.
Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra o təbiidir ki, Sovetlər İttifaqının, dövlətin ixtiyarına keçdi. Bir vaxt o zavod
Stalinin adına idi. Yadımdadır, sonra onu dəyişdirdilər, XXII partiya qurultayı adını qoydular. Bunlar hamısı
veteranlara məlumdur, veteran olduğum üçün mənə də məlumdur.
Ancaq bunlar köhnə texnologiya ilə işləyirdilər. Təbiidir ki, köhnə texnologiya yaxşı məhsuldarlığı təmin
etmir. Köhnə texnologiya ilə məhsul baha başa gəlir. Bir də ki, neftayırma sənayesi müxtəlif tullantılarla ətraf
mühiti zəhərləyir. Amma o vaxtlar görünür, Azərbaycanın imkanı olmayıbdır ki, köhnəlmiş, köhnə
texnologiyaya malik olan neftayırma zavodlarını yeniləşdirsinlər. Deyə bilmərəm ki, istəməyiblər. Görünür,
istəyiblər, amma edə bilməyiblər – ya bacarıqları olmayıbdır, ya da imkanları olmayıbdır.
Bax, burada yerləşən neft emalı müəssisələri Bakı şəhərinin bu gözəl hissəsini, Xəzər dənizinin bu gözəl
sahilini Qaraşəhərə çevirdi. O vaxtlar hamı Bakının bu hissəsinə Qaraşəhər deyirdi. Qaraşəhər, Qaraşəhər,
Qaraşəhər. Nə üçün Qaraşəhər? Çünki burada zavodlardan havaya çıxan həmin o tullantılar, zəhərli maddələr, o
hislər torpağı da qara edirdi. O qaranı havada da görürdün və burada evlərin hamısı qara idi. Ona görə də
insanlar buna Qaraşəhər deyirdilər.
1970-ci illərdə biz burada işləyəndə, mən Azərbaycana rəhbərlik edərkən çox işlər gördük. Azərbaycanda
sənayeni yüksək templərlə inkişaf etdirdik, maşınqayırma sənayesi yaratdıq, başqa sənayeləri yaratdıq. Amma
neft sənayesi bizim üçün o vaxt da əsas sahə idi, bu vaxt da əsas sahədir. Çalışırdıq ki, neft sənayesini daha da
müasirləşdirək, yeni texnologiya ilə təchiz edək. Beləliklə, məhsuldarlığı artıraq, məhsulun ucuz başa gəlməsini
təmin edək, gəliri artıraq. Ancaq bunlar hamısı bizim özümüzün əlində deyildi.
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İndi burada mənim dostum, veteran Fərhad Əliyev xatırlatdı. Mən 1971–72-ci illərdə bu neftayırma
zavodlarının vəziyyəti ilə tanış olan kimi, düşündüm ki, bu zavodlar belə yaşaya bilməz. Burada yeni zavodlar
tikməliyik. Amma sizə bildirmək istəyirəm, bu, asan deyildi, çox çətin idi. Bu gün düzünü, həqiqəti demək
lazımdır. Ona görə çətin idi ki, Moskva, adətən, Azərbaycan kimi respublikalardan nefti sorurdu, bizim
məhsullarımızı sorurdu, ancaq burada sənayenin bu hissəsini və başqa hissələrini müasirləşdirmək üçün, yeni
texnika gətirmək üçün lazım olan vəsaiti vermirdi.
40-cı illərdə Sovetlər İttifaqında əsas neft hasilatı Azərbaycanda idi. Bunu dəfələrlə çox məşhur adamlar
deyibdir. Mən də bunu bilirəm ki, 1941–45-ci illər müharibəsi, faşist Almaniyasının Sovetlər İttifaqına hücumu
zamanı təbiidir ki, hər şeyi neft həll edirdi. Təyyarə, tank, avtomobil – hamı üçün neft lazım idi. O vaxt
Sovetlər İttifaqının bütün neftə olan tələbatının 70 faizini Azərbaycan ödəyirdi. Azərbaycanın tarixi xidməti
var. Ona görə ki, Azərbaycan neftçilərinin, Azərbaycan xalqının bir hissəsi cəbhəyə getdi, alman faşistləri ilə
vuruşdu, həlak oldu, canlarını qurban verdi. Arxada olan insanlar isə gecə-gündüz, 24 saat işləyirdilər. Bəzən
həftələrlə evə getmirdilər. Ona görə ki, istəyirdilər bir tərəfdən, neft çıxarsınlar, ikinci tərəfdən, bu nefti emal
edib benzin, başqa məhsullar istehsal edib hərbi texnikanı təmin etməyə göndərsinlər. Ona görə də mən
deyirəm ki, Sovetlər İttifaqı Azərbaycandan çox faydalanırdı. Amma buraya vəsait qoymağa o qədər maraqlı
olmurdular.
Bunun səbəbini mən bir dəfə demişəm, bu gün də demək istəyirəm. Bu ondan ibarət idi ki, müharibədən
sonra, təxminən 50-ci illərdə Rusiyanın bir çox regionunda neft yataqları açıldı. O yataqların açılmasında da,
onların genişlənməsində də, oralarda böyük həcmdə neft hasil edilməsində də yenə Azərbaycan xalqının,
Azərbaycan neftçilərinin böyük xidməti olmuşdur. Məsələn, o vaxtlar Tatarıstanda neft yataqları açıldı,
Azərbaycan mütəxəssisləri orada idilər. Oraya «ikinci Bakı» dedilər. Sonra başqa yerlərdə neft yataqları açıldı,
yenə də Azərbaycan mütəxəssisləri ona «üçüncü Bakı» dedilər. Neft yataqları ilə zəngin olan Tümen kimi bir
bölgədə də Azərbaycan mütəxəssisləri, Azərbaycan neftçiləri əsas işi gördülər. Ona görə «ikinci Bakı», «üçüncü
Bakı», «dördüncü Bakı» o vaxtkı Sovetlər İttifaqının bütün həyatında məlum idi. Düzdür, indi yaddan çıxarırlar,
bunu gənclər də bilmirlər. Mən bunları ona görə deyirəm ki, millətimizin, xalqımızın tarixi xidmətlərini, tarixi
nailiyyətlərini biləsiniz.
Məsələn, indi Tümendə nə qədər azərbaycanlı yaşayır. Bəziləri deyirlər ki, azərbaycanlıların çoxu
Azərbaycandan kənarda yaşayırlar. Onlar orada yaşayırlar. Çünki 30, 40 il bundan öncə gedib orada işləyiblər,
indi də işləyirlər, özlərinə yaxşı həyat qurublar. Təbiidir ki, bu da bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Məsələn, orada neft kəşf edənlərdən biri o vaxtlar Azərbaycandan getmiş gənc mütəxəssis, geoloq Fərman
Salmanovdur. O orada nə qədər böyük işlər gördü. Xatirimdədir, mən Azərbaycanda işləyəndə o hərdənbir
Azərbaycana gəlirdi. Biz onu böyük qonaq kimi qəbul edirdik. Çünki o bizim Azərbaycan oğlu idi və Tümendə
yeni-yeni neft yataqlarının kəşf edilməsində əsas rol oynayırdı. Sonra Moskvada geologiya nazirinin birinci
müavini işləyirdi. İndi yenə də Moskvada yaşayır, orada işləyir, elmlə məşğul olur. Yəni bu, bir nəfər deyildir.
Mən yalnız bir nəfərin adını çəkirəm. Minlərlə, on minlərlə Azərbaycan neftçisi o vaxtlar gedib Rusiyada neft
hasilatında öz xidmətlərini göstərirdi.
Belə halda, yəni Rusiyanın bir çox regionunda külli miqdarda neft hasil olan zaman təbiidir ki, xam nefti
emal etmək üçün neftayırma zavodları tikilməli idi. Mən 70-ci illərin əvvəllərində – Fərhad burada adını çəkdi
– neft emalı sənayesi naziri Viktor Stepanoviç Fyodorovu bir neçə dəfə Azərbaycana gətirdim. Biz burada neft
emalı sənayesinin 100 illik yubileyini keçirdik. Mən ona dedim ki, get, bu zavodlara bax, bunlar artıq belə
vəziyyətdə yaşaya bilməzlər.
O vaxt bütün məsələləri onlar, Moskva həll edirdi. Yeni texnologiya, məsələn, «ELOU AVT-6» qurğusu o
vaxt var idi, amma onu aparıb Sibirdə, Tatarıstanda, Uralda quraşdırırdılar. Orada heç köhnə zavodlar da yox
idi. Bizə isə deyirdilər ki, sizdə zavod var, onu bir az modernləşdirin, düzəldin, hələ ki, dözərsiniz. Ancaq mən
dözmədim. Mən həmin Fyodorova nə qədər dedim, o bunu edə bilmədi. Bəlkə Fərhad bunları bilmir. Mən o
vaxtlar sonra Nazirlər Sovetinin sədrinə müraciət etdim. Kommunist Partiyasının Baş katibinə dəfələrlə
müraciət etdim. Bəzilərini buraya gətirdim, göstərdim və dedim ki, artıq biz belə müəssisələrlə yaşaya bilmərik.
Nəhayət, 1973–74-cü illərdə mən «ELOU AVT-6» qurğusunun Azərbaycana gətirilməsinə nail oldum.
Xatirimdədir, 1976-cı ilin əvvəlində Keşlədə – bilmirəm, indi onun adı nədir – «ELOU AVT-6» qurğusunu
tikdik. Bu, birinci idi. O vaxt zavodun adı Vladimir İliç Lenin idi, indi «Azərneftyanacaq»dır.
Yadımdadır, ondan sonra orada yüksək keyfiyyətli benzin almaq üçün sovet xəzinəsindən 40 milyon dollar
– o vaxtlar dolların qiyməti bundan yüksək idi – ayırdılar. Orada «Reforminq» qurğusu tikdik. Amma bu məni
qane etmirdi. Çünki burada vəziyyət ağır idi. Amma onları əldə edəndən sonra mən yenə də təzyiq göstərməyə,
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tələb etməyə başladım. Nəhayət, mən burada «ELOU AVT-6» qurğusunun tikilməsi haqqında Moskvanın
qərarını aldım və bunu tikməyə başladıq.
Doğru xatırlayırlar, mən o vaxtlar buraya gəldim, dənizin kənarına qədər getdim, təsəvvür edə bilməzsiniz,
yer qara, divarlar qara, bütün qurğular qara, burada işləyənlərin də üz-gözü qara rəngdə idi. Deyirlər, indi
dənizdə balıq tuturlar. Onda mən dənizə baxdım, qapqara neft idi. Dəhşətə gəldim, bizim insanlar belə şəraitdə
işləyir, yaşayırlar. Təbiidir ki, bu cür geridə qalmış texnologiya bizə hər tərəfdən zərər verirdi. Bir tərəfdən,
məhsulun keyfiyyəti istənilən səviyyədə deyildi, ikinci tərəfdən, məhsul baha başa gəlirdi, üçüncü tərəfdən,
zəhərli tullantılar təkcə bu sahəni yox, bütün Bakının ekologiyasını zəhərləyirdi. Bilirsiniz, mən buna dözə
bilmədim. Ona görə də çalışdım və yeni bir qurğu – «ELOU AVT-6» qurğusunu aldıq, gətirdik, onun inşasına
başladıq.
Mənim bacılarım burada xatırladılar ki, 1982-ci ilin yanvar ayında – xatirimdədir, qış idi, qar da yağırdı –
buraya gəldik, sizin bu toplantı kimi bir toplantı keçirdik, zavodu açdıq, lenti kəsdik və beləliklə, burada xırdaxırda təmizlənmə işləri getdi.
Xatirimdədir, o vaxt, 1976-cı ildə mən Azərbaycanın sənayesinin inkişafı üçün Moskvadan böyük bir qərar
almağa nail oldum. O, sənayenin bütün sahələrini əhatə edirdi. Biz onu müzakirə edəndə mən öz nitqimdə bir
neçə söz dedim. Dedim ki, biz bu proqramı yerinə yetirəndən sonra Azərbaycanda 100 illərdən bəri Qaraşəhər
adlanan şəhər ağaracaq, təmizlənəcək, burada gül-çiçək əkiləcək və bu, Azərbaycanın gözəl bir guşəsinə
çevriləcəkdir. Mən bu sözləri 1976-cı ildə demişəm. İndi mən xoşbəxtəm. Ona görə xoşbəxtəm ki, görürsünüz,
24, 25 il bundan öncə mənim qoyduğum səylər, həyata keçirdiyim tədbirlər öz nəticəsini verib və bəyan etdiyim
sözlərin hamısı indi həqiqətə çevrilib, bu günün reallığıdır. Ona görə də sizin bu müəssisə mənim üçün
doğmadır. Təkcə sizin müəssisə deyil, Azərbaycanda yüzlərlə belə müəssisə vardır. Onların yaranmasında mən,
necə deyərlər, canımı qoymuşam. Onlar mənə doğmadır və onların inkişafını hər dəfə görəndə sevinirəm.
Təəssüflər olsun ki, indi bəziləri əvvəlki səviyyədə işləyə bilmirlər. Bunun obyektiv səbəbləri vardır. Bu
məni narahat edir, incidir. Amma biz onları da mütləq lazımi səviyyəyə qaldıracağıq. Buna arxayın olun.
Biz neft emalı sənayesinə ikinci nəfəs verdik. Neft emalı sənayesini dirçəltmək və dənizdən neft çıxarmanın,
ümumiyyətlə, neft və qaz yataqlarının geniş miqyasda işlənilməsi üçün 1994-cü ildə bağlanan ilk müqavilədən
sonra Azərbaycanın neft sənayesi müasir səviyyədədir və bundan sonra da inkişaf edəcəkdir.
İndi biz buraya bitum qurğusunun açılışına toplaşmışıq. Burada doğru dedilər, mən o vaxt «ELOU AVT-6»
qurğusunun Azərbaycanda tikilməsi barədə qərar verilməsinə nail olandan sonra bizim mütəxəssislər təklif
etdilər ki, Bakıda mütləq bitum qurğusu yaradılmalıdır. Çünki burada bitum istehsal olunurdu. Oradakı
fotoşəkillərdə bu görünür. «ELOU AVT-6» təbiidir ki, neft emalı üçündür, amma bitum qurğusunun ayrı
xüsusiyyəti vardır. Ona görə də mən 1980-ci ildə bitum qurğusunun tikilməsi haqqında yenə də sovet hökumətinin, Moskvanın qərarının əldə edilməsinə nail oldum.
Çox təəssüflər edirəm ki, 1982-ci ilin sonunda Azərbaycandan getdim, sizdən ayrıldım. Doğrudur, beş ildən
çox Moskvada işləyəndə yenə də Azərbaycanın bütün işləri ilə məşğul olurdum. Ondan sonra isə mənim
həyatım sizə məlumdur. Ağır bir dövr yaşadım. Ancaq 1993-cü ildə siz məni yenə də Azərbaycanın rəhbərliyinə
dəvət etdiniz. Gəldim, o vaxt başlanan işləri, yarımçıq qalan işləri indi başa çatdırmağa və yeni-yeni işlər
görməyə çalışıram.
Son illər burada görülən işlər həqiqətən çox sevindiricidir. Müəssisənin direktoru, çıxış edən veteranlar
rəqəmlər misal gətirdilər. Məsələn, 1990–1991-ci illərdə müəssisə nə vəziyyətdə idi? Bu cür gözəl müəssisə
zərərlə işləyirdi. Əgər sən bunu xüsusi müəssisə etmək istəsən, bu da mümkün deyildi. Mən dəhşətə gəlirəm.
Bu cür müəssisə, bütün sistemlərdə, sovet sistemində də, nə bilim, indi yeni sistemdə də, bazar iqtisadiyyatında
da gəlirlə işləyə bilər. Vaxtilə gətirib onun içərisində 150 kiçik müəssisə yaradıblar. Bu indi burada deyilən
həmin oğurluğu qanuniləşdirmək məqsədi daşıyırdı. Burada kiçik müəssisənin nə işi var? Bu özü böyük
müəssisədir və elə bir müəssisədir ki, onun içində kiçik müəssisələr yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Kim
bunu edibsə, təbiidir ki, öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq üçün edibdir. İndi bunlar hamısı buradan təmizlənib?
Yoxdur ki?
R a m i z M i r z ə y e v («Azərneftyağ» İstehsalat Birliyinin Baş direktoru): Cənab Prezident, bəli,
təmizlənibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, həmin kiçik müəssisələr indi yoxdur. Siz də indi daha yaxşı işləyirsiniz.
Siz o dövrü yaşamısınız, allaha şükür ki, ondan da xilas olmusunuz. Həmin məsələlərdən mənim bir az xəbərim
var idi. Sonralar bunları təhlil edəndə bildim ki, iş nə yerə gedir.
Məsələn, xatirimdədir, biz 1995–1996-cı illərdə özəlləşdirmə proqramını həyata keçirməyə başlayanda
bəziləri deyirdilər ki, gəlin hər şeyi bir ildə özəlləşdirək, nə varsa hamısını dağıdaq, şəxsi mülkiyyətə verək,
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onda hər şey yaxşı olacaqdır. Mən isə bunlara yol vermədim. O vaxt bəzi adamlar bu cür müəssisələri, bizim
neft sənayesini özəlləşdirmək istəyirdilər. Onlar Azərbaycan xalqının ən böyük sərvətini, bu gün də, 100, 200 il
bundan sonra da xalqımıza xidmət göstərəcək və onun sosial inkişafını təmin edəcək neft sənayesini, neft
şirkətini özəlləşdirmək istəyirdilər. Başa düşürsünüz? Mən o vaxt bunların qarşısını aldım.
Mən bunu nə üçün deyirəm. Bu cəhdlərin məqsədi o idi ki, demək, bir adam, bir neçə adam murdar fikirlərlə
bu zavodu əlinə keçirsin, sonra nə cür istəyirsə istifadə etsin. Mən bu barədə o vaxt da mövqeyimi bildirmişəm
və bu gün də deyirəm. Hamı bilsin. Çünki bəzi yerlərdə müxtəlif fikirlər gəzir. Neft sənayesi Azərbaycanda
özəlləşdirilə bilməz. Neft sənayesi, neft emalı sənayesi dövlətin əlində olmalıdır. Əgər biz respublikamızın
bazar iqtisadiyyatına doğru inkişafını tam təmin edə bilsək, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə
qaldıra bilsək – buna hələ çox var – hesab edirəm, gələcək nəsillərə imkan vermək olar ki, bu sahədə də özəlləşdirmə aparsın. Amma indiki dövrdə bunların heç birini şəxsi ələ vermək olmaz. Onu bilin, heç kəsə vermək
olmaz.
İndi baxın, bu müəssisə insanlara nə qədər xeyir verir. Burada dedilər, mən də bu rəqəmlərlə tanışam. Orta
əmək haqqı 550 min manatdır. Dostum Cahangir Quliyev burada dedi ki, ən az maaş 200 min manatdan artıqdır.
Amma bu hələ son hədd deyildir. Burada dedilər, mən də bunu təsdiq edirəm ki, bundan sonra istehsalın
keyfiyyəti, məhsuldarlığı artacaqdır, maaşlar qalxacaqdır.
Amma bu müəssisəni bir qrupun ixtiyarına ver, nə cür istəyir, elə də etsin, insanların bir qismini çölə atsın,
hər şeyi öz şəxsi məqsədləri üçün etsin. Bu ola bilməz. Vaxtilə həmin o kiçik müəssisələri yaradanlar buranı
özəlləşdirmək fikri ilə yaşamışlar.
Bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, müəssisənin kollektivindən və aparıcı qüvvə olan mühəndis-texniki
işçilərdən, rəhbərlikdən çox şey asılıdır.
Məsələn, mən bir neçə dəfədir ki, buraya gəlirəm. Mən hər dəfə buraya sizin əldə etdiyiniz hansısa
nailiyyətlərlə əlaqədar gəlirəm. Amma biz bu zavoddan əvvəl ilk dəfə 1976-cı ildə «ELOU AVT-6» qurğusunu
Keşlədə yaratdıq. Dediyim kimi, sonra orada böyük bir «Feforminq» qurğusu tikdik. Ondan əvvəl orada 3
milyon ton həcmində neft emal etmək imkanına malik olan – bəlkə indi o köhnəlibdir – qurğu var idi. Son illər
buradakı inkişafı görürəm. Amma o biri müəssisədə bu inkişafı görmürəm.
N a t i q Ə l i y e v (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Cənab Prezident, orada hazırda müəyyən işlər
görülür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə görmürəm? Yox, demək, bu, kollektivdən, kollektivə rəhbərlik edənlərdən
asılıdır. Əgər orada bir nailiyyət olsaydı, siz çoxdan məni oraya aparmışdınız. Ona görə də hesab edirəm, bizim
kimi adamların – ölkəyə, xalqa rəhbərlik edən adamların borcu, vəzifəsi ondan ibarətdir ki, qursun, yaratsın,
gələcək işlərin əsasını qoysun. Amma siz insanların, mütəxəssislərin, fəhlələrin, müxtəlif sahələrdə işləyən
adamların da borcu ondan ibarətdir ki, müəssisəni, texnikanı, texnologiyanı səmərəli işlətsinlər və istehsalı
artırsınlar. Mən öz borcumu yerinə yetirmişəm. Siz də öz borcunuzu yerinə yetirirsiniz. Buna nümunə həmin bu
bitum qurğusudur.
Mən dedim, vaxtilə sovet hökumətinin bu barədə qərarını aldıq. İşlər bir az başladı, amma sonra yatdı.
Gərək ki, bitum qurğusu son iki-üç il ərzində quraşdırılıbdır. Elədirmi?
A r t u r R a s i z a d ə (Azərbaycanın Baş naziri): Cənab Prezident, bəli, elədir. Bu işə 1997-ci ildən
başlanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada iş 1997-ci ildən başlayıbdır. Təbiidir ki, bu da bizə çox lazımdır. Burada ildə
250 min ton bitum, özü də tam müasir texnologiya əsasında, yüksək keyfiyyətdə istehsal olunacaqdır. Bu bizə
lazımdır. Bu, inşaat işləri, yollar çəkilməsi və s. üçün lazımdır. Ancaq mənə verilən məlumatlara görə 250 min ton
bitumun – Azərbaycanın tələbatı təxminən 60–70 min tondur – qalanı başqa ölkələrə ixrac olunacaqdır. Demək,
biz oradan respublikamıza valyuta gətirəcəyik. Bu qurğu vasitəsilə Azərbaycanın tələbatını ödəyəcəyik.
Əgər səhv etmirəmsə, Azərbaycana keyfiyyətli bitum indi xaricdən gətirilir.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, cənab Prezident. İtaliyadan gətirilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təsəvvür edin, İtaliyadan bura bitum gəlir. Amma indi bizim yüksək keyfiyyətli
bitum məhsulumuz olacaqdır. Əlbəttə, bundan Azərbaycanın sənayesinin inkişafında, yenə də deyirəm, həm
inşaatda, həm başqa sahələrdə istifadə olunacaqdır. Bu qurğunun istifadəyə verilməsi müəssisənin həyatında
yeni bir əlamətdar hadisədir. Buna görə də mənə gəlib bitum qurğusuna baxmaq təklif olunanda – doğrudur,
mənim işim çoxdur, bu gün də olduqca çox işim var – bundan imtina etmədim. Mən məmnuniyyətlə buraya
gəldim. Çünki birincisi, mən bunun əsasını hələ 1980-ci ildə qoymuşam. İkincisi də bu, Azərbaycanda
iqtisadiyyatın, o cümlədən sənayenin inkişafının yeni bir nümunəsidir.
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Burada veteranlar çıxış etdilər. İndi Azərbaycanda aşkarlıqdır, demokratiyadır. Kim nə istəyir, onu deyir. Kim
istəyir, bildiyini də, bilmədiyini də deyir. Amma təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə, sənayedən, iqtisadiyyatdan
xəbəri olmayan adamlar vəziyyəti özləri bildiyi kimi təhlil edirlər. Təhlil də ondan ibarətdir ki, guya hər şey
dağılıb, hər şey batıb, hər şey pozulubdur. Guya biz dağıtmışıq, indi kimsə gəlib quracaqdır.
Bilirsiniz, biz qurmuşuq. Onu da deyirəm ki, şəxsən mənimlə bərabər Azərbaycan xalqı bu böyük
potensialını 1970-ci ildən başlayaraq qurub, yaradıbdır. Amma 1990-cı ildən bu dağıdılıbdır. Dağıdanlar da
məlumdur. Biz 1993-cü ildən bu dağıntının qarşısını almışıq, 1995-ci ildən inkişafa başlamışıq və 2000-ci ildə
belə nəticələr əldə edirik. İndi kim qurur, kim dağıdır? Bu, göz qabağındadır. Bunu kim qura bilər? Xalq bunu
bilir, siz bilirsiniz. Amma belə şeyləri qurmağı heç yuxuda da görməyən, nə bilim, heç kitabda da oxumayan
adamlar indi iddia edirlər ki, onlar gəlib dağıdılanların hamısını quracaqlar. Bu onların öz işidir. Necə deyərlər,
«...karvan keçər». Kim nə deyir, onu da desin. Azərbaycanın karvanı gedir və gedəcəkdir.
Mən çox şadam ki, sizinlə görüşürəm. Hamınız xoş əhval-ruhiyyədəsiniz. Allah da bilir ki, bu gün yaxşı
gündür. Ona görə bizə belə yaxşı bir hava bəxş edibdir. Çox şadam ki, vaxtilə burada gördüyüm adamlarla
yenidən görüşürəm. Əlbəttə, mənim üçün çox gözəl, böyük bir sürprizdir.
Bu bacım vaxtilə çəkilmiş bir şəkli mənə göstərdi. Mən 1982-ci ilin yanvarında buraya gələndə o mənə gül
veribdir. İndi də, 18 ildən sonra o yenə də mənə gül verir. Yəqin ki, 20 ildən sonra o yenə mənə gül verəcəkdir.
Yaxud da bu bacım. Yenə də deyirəm, bu şəkli ki, sən evində saxlayırsan, böyük xatirə hesab edirsən, bu mənim
üçün çox qiymətlidir. Mən bilirəm ki, belə xatirələr Azərbaycan xalqının, vətəndaşlarının evlərində çoxdur.
Çünki biz çox işlər görmüşük və o görülən işlərdən xatirələr heç vaxt unudulmaz. Bizim bu gün gördüyümüz
işlər də unudulmayacaqdır. İnanıram ki, bir çox illərdən sonra yenə də hamımız burada toplaşacağıq və yeniyeni qurğuların açılmasında iştirak edəcəyik.
Mən sizi bir də təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı arzu edirəm. İndi buradan sonra gedib yeni tikilən evlərə
baxacağıq. Həqiqətən, baxın, Azərbaycanda indi mənzil inşası, yəni yaşayış evlərinin inşası əvvəlki kimi
deyildir.
Mən dünən Əhmədli qəsəbəsində uşaqlar üçün «Sos Kinderdorf İnternəşnl» təşkilatının tikdiyi şəhərciyə
baxdım, onun açılış mərasimində iştirak etdim. Buradan gəlib gedərkən bu yerlərə baxdım. Dedim, Allah, mən
burada 20–30 il bundan öncə də olmuşam. İndi necə gözəlləşibdir! Buradan dönüb Əhmədliyə gedəndə nə
düşündüm? Axı orada heç bir şey yox idi. Oralar boş çöl idi. Biz 70-ci illərdən oralarda inşaat aparmağa
başladıq. İndi orada nə qədər böyük evlər var, nə qədər insan yaşayır! Onları biz etmişik, biz qurmuşuq, biz
yaratmışıq.
Yadımdadır, Əhmədli qəsəbəsində biz ilk evləri tikəndə çoxları deyirdi ki, ora uzaqdır, oraya gedən
olmayacaqdır. İndi orada böyük bir şəhər yaranıbdır. Əhmədliyə qədər metro çəkdik. Mənim o da xatirimdədir
ki, biz əvvəlcə metronu mərkəzdən 8-ci kilometr qəsəbəsinə çəkdik. Oradan – «Neftçilər» stansiyasından
Əhmədliyə qədər davam etdi. Mən bu işlə gecə-gündüz məşğul olmuşam. Hətta Moskvada işləyərkən, SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən metro işini aparan nazirliyə rəhbərlik edirdim. Bir çoxuna
rəhbərlik edirdim, ona da. O vaxtlar Şərifov da o nazirliyin tərkibində idi. Orada ildə bir dəfə geniş kollegiya
keçirilirdi. O kollegiyaya gəlirdim. Oraya SSRİ-nin hər yerindən trestlərin rəhbərləri gəlirdi.
Yadımdadır, metro tikintisinin başçısı Əbdülrəhimov var idi. Şərifov, xatirindədir?
A b i d Ş ə r i f o v (Baş nazirin müavini): Bəli, cənab Prezident!
H e y d ə r Ə l i y e v: Beş yüz, altı yüz, səkkiz yüz adamın içərisindən onu qaldırırdım. Nazir də oturub,
başqa adamlar da oturublar. Deyin görüm, metroda işlər necədir, nə problemin var, burada həll edəcəyəm. Həll
edirdim, nazirə göstəriş verirdim. Beləliklə, biz metronu tikdik, inkişaf etdirdik. Yəni bunları saymaqla
qurtarmaq olmaz. Biz bu işləri görmüşük və bundan sonra da görəcəyik. İndi burada sizin belə bir şəraitdə
yaşayış binaları tikməyiniz və işçilərinizi bu binalarla təmin etməyiniz gözəl bir hadisədir. Mən sizi bu
münasibətlə də təbrik edirəm.
Sizə bir daha cansağlığı arzu edirəm, xoşbəxtlik arzu edirəm və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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ATƏT-in DEMOKRATİK TƏSİSATLAR VƏ İNSAN HÜQUQLARI BÜROSUNUN
DİREKTORU JERAR ŞTUDMANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
3 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. İndi siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, Azərbaycan
çox böyük bir tədbirin ərəfəsindədir. Bizim ölkəmizə çox qonaqlar gəlibdir. Bu, təbiidir ki, bizi sevindirir.
Bizim ölkəmizə maraq artır. O cümlədən sizi də burada görməkdən məmnunam. Sizinlə artıq bir neçə ildir ki,
əməkdaşlıq edirik və bundan sonra da əməkdaşlıq etmək istəyirik.
Biz Azərbaycanda parlament seçkilərinin ədalətli, şəffaf, açıq, demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün
əlimizdən gələni etmişik. Bilirsiniz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi dəyişilibdir. İlk dəfə
kompüterləşmiş bir mərkəz yaradılıbdır. Mən dünən oraya baş çəkdim və çox təəccüb etdim. Orada bütün seçki
dairələri ilə kompüter əlaqələri vardır. Bu, məni çox sevindirdi. İndiyə qədər bizdə belə şey olmamışdır. Demək,
inkişaf edirik.
Hesab edirəm, seçkiqabağı mühit də çox yaxşıdır. Çünki biz seçkidə iştirak etmək istəyən bütün
partiyalara şərait yaratdıq. Onlar seçkidə iştirak edirlər. Harada istəyirlər çıxış edirlər, görüşlər keçirirlər. Radio,
televiziya ilə çıxışlar edirlər. Hər axşam oturub dövlət televiziyasına baxırıq ki, kim nə cür çıxış edir. Özü də
kim nə istəyir, onu da deyir. Təbiidir ki, bu çıxışlara hərə öz münasibətini bildirir. Təbiidir, mənim də
münasibətim var. Ancaq bunları demək istəmirəm. Çünki qoy, seçicilər özləri desinlər, kim kimdir. Ona görə də
hesab edirəm ki, bu seçkiqabağı kampaniya, hər halda, bizim maksimum imkanlarımız dairəsində demokratik
şəraitdə keçir. Ancaq əsas nəticə ayın 5-dən sonra məlum olacaqdır. Hesab edirəm ki, ayın 5-də seçkilərin,
dediyim kimi, demokratik şəraitdə, şəffaflıq şəraitində, ədalətli keçirilməsi üçün əsas yaranıbdır.
Ümid edirəm ki, biz hər halda noyabrın 5-də demokratiya sahəsində bir addım irəli gedəcəyik. Amma
müşahidəçilər nə deyəcəklər, bu, öz işləridir. Müşahidəçi çoxdur. Müxtəlif ölkələrdəndir. Hərəsinin bir
dünyabaxışı vardır. Biz bunları tamamilə təbii qəbul edirik. Necə ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsini istəyirik,
eləcə də müşahidəçilərin ədalətli olmasını arzu edirik. Mənim sizə deyəcəyim budur. Buyurun.
J e r a r Ş t u d m a n: Cənab prezident, çox sağ olun. İstərdim, sözümə öncül əhəmiyyət verdiyimiz
sahədən başlayım. Mən Sizə cansağlığı arzulamaq istəyirəm. Çox şadam ki, Sizi belə sağlam görürəm. Sizi
yenidən belə sağlam görkəmdə görməkdən məmnunam. Hesab edirəm ki, bu, çox mühümdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
J e r a r Ş t u d m a n: Cənab prezident, keçmişdə bizim təşkilatımız ilə Azərbaycan arasında olan
əməkdaşlıq barədə söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanla əməkdaşlığımızı
bundan sonra da davam etdirmək əzmindəyik. Biz Azərbaycana demokratikləşmə sahəsində yardımçı olmaqda
davam edirik.
Xatırlayıram, bir vaxt Siz özünüz də mənə söyləmişdiniz ki, demokratikləşmənin özü uzunsürən bir
prosesdir. Stəkanın tam dolması üçün bəzən zaman lazım olur.
Cənab prezident, icazə versəydiniz, Azərbaycanda baş verən son proseslərlə əlaqədar fikirlərimizi Sizinlə
bölüşərdik. Gördüyümüz bir sıra problemlər barədə də fikirlərimizi Sizə bildirmək istəyirik. Amma bilirsiniz ki,
bizim ATƏT-dən olan müşahidəçilər hər zaman seçki günündən öncə seçki ilə əlaqədar problemləri kütləvi
informasiya vasitələri orqanları qarşısında müzakirə etmirlər.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ (AŞPA) ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ
MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA GƏLMİŞ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Qross! Hörmətli qonaqlar!
Mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının belə mötəbər nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlməsindən
çox məmnunam. Sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram.
Sizin Azərbaycana gəlməyinizin və bizim görüşümüzün məqsədi hamıya aydındır. Biz Azərbaycanda neçə
aylardır ki, yeni parlament seçkilərinə hazırlıq işləri görürük. Nəhayət, sabah bu seçkilər baş verəcəkdir. Siz isə,
bir çox başqa beynəlxalq təşkilatlar kimi, öz mötəbər nümayəndə heyətinizi Azərbaycana gətirmisiniz ki, bizim
seçki prosesini müşahidə edəsiniz və ona qiymət verəsiniz.
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi gəncdir. Demokratik seçkilərin keçirilməsində müəyyən təcrübə
toplasa da, hələ bəlkə də yüksək səviyyəyə çata bilməyibdir. Ancaq başlıcası ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini əldə edəndən indiyə qədər demokratiya yolunu özünün əsas yolu tutubdur və bundan sonra
da tutacaqdır. Biz bu yol ilə gedirik və bundan sonra da gedəcəyik.
Demokratiyanın mühüm atributlarından biri də seçkilərin, xüsusən parlament seçkilərinin keçirilməsidir.
Biz beş il bundan öncə müstəqil Azərbaycanın ilk demokratik Konstitusiyasını qəbul etdik və o vaxt da
Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri keçirdik. Çalışdıq ki, seçkilər demokratik olsun. Hesab edirik ki, biz bu
sahədə çox şeyə nail olduq. Çünki indiyə qədər mövcud olan Azərbaycan parlamentində müxtəlif qüvvələr
təmsil ediliblər. Başlıcası ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Milli Məclisi, parlamenti ötən beş il içərisində çox
məhsuldar işləyibdir. Demək olar ki, Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində demokratik prinsipləri
yaratmaq, inkişaf etdirmək üçün çoxsaylı və dünya standartlarına uyğun qanunlar qəbul ediblər.
Biz demokratiyanı təkcə seçkilərdə görmürük. Məsələn, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının həyata
keçirilməsi və bunun vasitəsilə iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, sosial problemlərin həll olunması da
demokratiyanın bir hissəsidir. Yaxud da dövlət quruculuğu prosesi, hüquqi islahatlar, bütün insan azadlıqları,
mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı, fikir azadlığı. Biz bu prinsipləri dövlətimizin əsası kimi qəbul etmişik. Ancaq
onları tənzimləmək üçün, təbiidir ki, müvafiq qanunlar lazımdır.
Mən bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu qanunların əksəriyyəti qəbul olunub və işləyir. Məhz bunların
nəticəsində biz bugünkü Azərbaycanda real olan vəziyyətə və uğurlarımıza nail ola bilmişik. Bu nailiyyətlərlə
yeni seçkilərə gəldik. Biz belə hesab edirik ki, demokratiyanın əvvəli var, sonu yoxdur. Biz demokratiyanın
birinci mərhələsindəyik və hesab etmirik ki, demokratiya, o cümlədən seçkilərin demokratik keçirilməsi
sahəsində zirvəyə çatmışıq. Amma əsas şərt odur ki, biz bu yolu gedirik. Müəyyən bir məsafə qət etmişik, təcrübə əldə etmişik. Tam olmasa da, təbii ki, vətəndaşlarımızda demokratik fikirləri yarada bilmişik. İndi istəyirik
ki, bu seçkilərdə demokratiya sahəsində irəliyə yeni bir addım ataq. Seçkiqabağı aparılan işlər, hər halda, bunu
göstərir. Çünki müşahidəçilər olublar. Bu onu göstərir ki, seçkiqabağı prosesdə, kampaniya demokratiyaya
uyğun olan bütün tədbirləri görə bilmişik.
Birincisi, seçkidə iştirak etmək arzusunda olan bütün partiyaların hamısı seçkilərdə iştirak edirlər. Onların
bəziləri bizim seçki qanununa görə seçkidə iştirak etmək hüququ əldə edə bilməmişdi, buna baxmayaraq,
Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən onlara güzəşt olunubdur. Çoxsaylı qəzetlərdə öz fikirlərini,
mülahizələrini, bugünkü iqtidara münasibətlərini bildirirlər. Dövlət televiziyası, yaxud da özəl televiziya
vasitələri ilə də çoxsaylı çıxışlar ediblər. Bu partiyaların əksəriyyəti bugünkü iqtidara müxalifətdə olan
partiyalardır. Bu partiyaların nümayəndələrinin çıxışlarında – mən onları dinləyirdim – bir leytmotiv vardır:
bugünkü iqtidarı sağına-soluna tənqid etmək, sübut etmək ki, 7 ildə bugünkü iqtidar Azərbaycanın heç bir
problemini həll etməyibdir. Hər partiya bəyan edir ki, bugünkü iqtidar hakimiyyətdən getməlidir və vəd edir ki,
biz gəlib Azərbaycanı daha da yaxşı idarə edəcəyik. Bəzən bu 7 il müddətində görülən işlərin hamısını inkar
edərək, ortaya qovluqlar qoyurlar ki, bax, bu bizim konsepsiyamızdır. Bunların hamısı Azərbaycanda fikir
azadlığının, mətbuat azadlığının – bütün azadlıqların mövcud olduğunu sübut edir.
Məsələn, biz bilirik ki, xalqın əksəriyyəti o çıxışları qəbul etmir, yaxud da bunlara razı ola bilmir. Ancaq
onların tərəfdarları yəqin ki, bu çıxışlarla həmrəydirlər. Bu da demokratiyanın təzahürüdür. Bu barədə çox
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danışmaq olar. Mən sadəcə, bu sözlərlə onu ifadə etmək istəyirəm ki, seçkiqabağı proses, hesab edirəm, çox
açıq, aşkar, demokratik şəraitdə keçibdir. Bu da bizdə bir ümid, inam yaradır ki, sabah seçkilər demokratik
şəraitdə keçəcəkdir. Hesab edirəm ki, hər halda, bunun üçün lazım olan hər bir şəraiti yaratmışıq. Siz də
müşahidə edəcəksiniz.
Əlbəttə, siz hamınız Avropadan gəlmiş adamlarsınız. Biz də Avropa qitəsində yaşayırıq. Amma Avropa
ölkələrinin demokratiya sahəsində təcrübəsi və keçdiyi yol çox böyükdür. Biz də Avropa dəyərlərini
Azərbaycanda təbliğ etməyə çalışırıq. Hətta Avropa Şurasına daxil olmaq istəyirik. Ona görə gərək siz bu
şeylərə sırf Avropa gözlüyü ilə yox, buradakı reallığı nəzərə alaraq qiymət verəsiniz.
Mən, hər halda, öz fikrimi deyirəm. Amma mən bilirəm, sizin hər birinizin öz fikri vardır. Biz çalışacağıq
seçkilər demokratik, aşkar, şəffaf, ədalətli keçirilsin. Müşahidəçilərdən arzumuz odur ki, onlar da ədalətli
olsunlar.
Son illər demokratik ölkələrlə, Qərbin bütün demokratik ölkələri ilə bizim əməkdaşlığımız və birgə bir çox
işlərimiz onu göstərir və bizi inandırır ki, siz, təbiidir ki, müşahidəçi kimi Azərbaycandakı seçkilərə ədalətli
münasibət göstərəcəksiniz. Mən bu yolda sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
A n d r e a s Q r o s s (İsveçrə, nümayəndə heyətinin rəhbəri): Cənab Prezident, sağ olun. Bizi qəbul
etmək üçün ayırdığınız vaxta görə Sizə təşəkkür edir, bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Söylədiyiniz xoş
sözlərə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk və eyni zamanda demokratiyanın qurulmasında qətiyyətlilik
göstərmək barədəki sözlərinizi məmnuniyyətlə qarşılayırıq.
Bizim nümayəndə heyəti Avropanın 10 demokratik dövlətinin parlamentini təmsil edən nümayəndələrdən
ibarətdir. Bu 10 ölkənin hamısı demokratik cəmiyyətlərdir. Lakin onu da yaxşı anlayırıq ki, demokratiyanın özü
uzun bir prosesdir. Bu prosesin başlanğıcı var və daim davam edir. Ayrılıqda götürülmüş heç bir demokratiya
kamil demokratiya deyildir.
Nümayəndə heyətimizə həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin uzvləri də
daxildirlər. Bəzilərimiz bu komitədə çalışırıq və son dövrlər Azərbaycanın demokratiyaya gedən uzun yolda
əldə etdiyi tərəqqi barədə tez-tez müzakirələr aparmışıq. Hesab edirəm, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun ayında Azərbaycanı və Ermənistanı Avropa Şurasına qəbul etmək barədə qərarı onu göstərir ki,
bizim mövqeyimiz ədalətli mövqedir və sizin əldə etdiyiniz nailiyyətləri dəstəkləyirik.
Biz Azərbaycanda, eləcə də bütün Avropada demokratiyanın inkişaf etdirilməsi üçün sabahkı seçkilərin
əhəmiyyətliliyi barədə sizin söylədiklərinizlə tamamilə şərikik.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, tənqid məsələsi və müxalifətin olması ən qədim tarixdən üzü bəri
mövcuddur. Tənqid sözünün özü hətta XVI əsrdən bu yana hər zaman işlədilməkdədir. Bəzən müxalifətə, tənqid
sözünə bir medalın iki üzü kimi baxırlar və bəzən bu sözlərin arasına bərabərlik işarəsi də qoymaq olar. Yəni
bizim partiya daha yaxşı idarə edəcəkdir mənasını verir. Bu, demokratiyanın ayrılmaz bir hissəsidir.
Cənab Prezident, bizim çoxumuzun Sizə sualı vardır. İcazə versəydiniz, o sualları sizdən sorardıq. Əgər belə
bir müzakirəyə icazə verirsinizsə, biz buna başlaya bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mətbuat lazımdır, yoxsa yox?
A n d r e a s Q r o s s: Cənab Prezident, Siz qərar verin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, siz necə hesab edirsiniz?
A n d r e a s Q r o s s: Mətbuat işıq deməkdir. Demokratiyada da heç bir kölgə olmur. Biz heç bir işıqdan
qorxmuruq. Ona görə də mətbuatın burada olmasına etiraz etmirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də qorxmuruq. Mən bu sualı ona görə verirəm ki, qəbul etdiyim nümayəndə
heyətləri bəzən az sonra xahiş edirlər, mətbuat iştirak etməsin. Mən isə, adətən, mətbuatın bizim danışıqlarda
iştirak etməsinin daim tərəfdarıyam. Buyurun.
A n d r e a s Q r o s s: Cənab Prezident, birinci sualı mən verirəm. Adətən, bu ölkələrdə seçki prosesində
seçicilər az sayda iştirak edirlər. Məsələn, referendium, seçkilər keçirilərkən bunu muşahidə etmişik. Seçicilərin
30–40 faizinin seçki məntəqələrinə gəlib səsvermədə iştirak etməsini müşahidə edirik. Güman edirik, belə
gözlənilir ki, sabahkı seçkidə əhalinin 30–40 faizi iştirak edəcəkdir. Siz əhalinin seçkidə belə az sayda iştirakını
necə izah edərdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən bilmirəm, neçə faiz gələcəkdir. Hər halda, bizim qanunda yazılıb ki,
25 faiz gəlsə, seçki baş tutmuş hesab olunur. Bildiyimə görə, hətta bəzi ölkələrdə heç faiz də yoxdur. Nə qədər
gəlir gəlsin, gələnlərdən kim daha çox səs alır, o da seçilir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda seçkilərə maraq
çoxdur. Həm əhalidə, həm də müxalifətdə çoxdur. Ona görə hesab edirəm, 25–30, bəlkə də 40 faizdən artıq
gəlsinlər.Bəlkə bu işin sirrini siz bilirsiniz? Çünki seçkilərə sizin ölkələrdə də az gəlirlər.
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A n d r e a s Q r o s s: Cənab Prezident, biz bunu sonra aydınlaşdırarıq. Növbəti sualı İspaniyanın
nümayəndəsi vermək istəyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
G i l l e r m o M a r t i n e s K a s a n (İspaniya): Cənab Prezident, son bir neçə il ərzində Sizin
qarşınızda çox çətin vəzifələr olmuşdur. Bu vəzifələr birinci növbədə ölkənizin müstəqilliyinin qorunub
saxlanması və möhkəmləndirilməsi, ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyin möhkəmləndirilməsi, dövlətinizdə
demokratik təsisatların yaradılması və inkişaf etdirilməsi, Azərbaycanda demokratik standartların bərqərar olunmasıdır. Bu sahədə əldə etdiyiniz nailiyyətləri yüksək qiymətləndiririk. Ola bilər bu, Azərbaycanda parlament
seçkilərini müşahidəçi qismində izləməyəcəyimiz axırıncı seçkilərdir.
Siz dediniz, məhz Sizin sayənizdə son beş ildə ölkənizdə parlament fəaliyyət göstərib və dövrünü başa
çatdırmağa nail olubdur. Bir çox Avropa dövlətləri sabahkı seçkilərə Azərbaycanda parlamentin fəaliyyəti
istiqamətində mühüm bir addımın atılacağı kimi baxırlar.
Bu da bir reallıqdır ki, Azərbaycanda siyasi fəaliyyətin böyük bir qismi məhz Sizin üzərinizə düşübdür,
Sizin çiyinlərinizdə, hökumətinizin üzərində olubdur. Ümidvarıq ki, növbəti parlament daha yetkin, daha kamil
parlament kimi formalaşacaqdır. Beləliklə də ölkədə demokratiyanın, maddi rifah halının inkişaf etdirilməsinin
və sabitliyin qorunub saxlanması kimi siyasi vəzifələrin müəyyən qisminin parlamentdə bölüşdürülməsi üçün
vaxt yetişibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəlcə Azərbaycanda bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərə verdiyiniz müsbət
qiymətə görə təşəkkür edirəm.
Siz deyirsiniz ki, bu işlərin hamısı mənim üzərimə düşübdür. Mən bununla razı ola bilmərəm. Çünki sizə
dedim ki, bizim parlament çox məhsuldar işləyibdir. Təsəvvür edin, beş ildə 900 qanun qəbul edibdir. Özü də ən
çətin qanunlar. Məsələn, bir neçə məcəllələr vardır. İndiyə qədər biz SSRİ-nin məcəllələri ilə işləyirdik. Cinayət
Məcəlləsi, cinayət prosessual, mülki, mülki-prosessual məcəllələr, Ailə Məcəlləsi, Vergi Məcəlləsi, İnzibati
Hüquqpozmalar Məcəlləsi. Bir qanun var, bir də məcəllələr vardır. Təbiidir ki, qanun müəyyən bir məsələni
əhatə edir. Ancaq məcəllələr həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Ona görə bu qanunlardan əlavə, məcəllələri də
deyirəm. Bunları hazırlamaq, parlamentdə müzakirə etmək, son həddə gətirib cəmiyyətə təqdim etmək – bunlar
az iş deyildir. Əgər bu qanunlar, məcəllələr olmasaydı, hökumət də bu işləri görə bilməzdi və bu nailiyyətlər
əldə oluna bilməzdi.
Biz hüquqi dövlət qururuq. Hüquqi dövlətin də əsasını təşkil edən qanunlardır. Ona görə bizim hamımızın
üzərinə çox vəzifələr düşübdür. Amma hakimiyyətin hər qolu öz vəzifəsini yaxşı həyata keçirsə, demək, bizim
ümumi işimiz yaxşı olacaqdır.
Əlbəttə, bir prezident kimi, mən işimi yüngülləşdirməyin əleyhinə deyiləm. Onsuz da işlərim çoxdur və nə
qədər mümkündür, bunu edirik. Bundan sonra da edəcəyik.
A n d r e a s B a r s o n i (Macarıstan): Cənab Prezident, ümidvarıq ki, sabah seçki məntəqələrinə gələcək
seçicilərin bir qismi də yerindən-yurdundan köçkün düşmüş yüz minlərlə insanlardır. Onlar Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrinə səpələniblər. İndi onlar öz yurdlarında, kəndlərində səs vermək hüququndan məhrum
olublar. Çünki onların torpaqları qonşu ölkə tərəfindən işğal edilibdir.
Bilmək istərdik ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında tarixi barışın əldə edilməsi prosesini necə
görürsünüz? Həm sizin ölkənizin qarşısında duran əsas problem olan, həm də köçkünlərin ən ciddi, əsas
problemi olan bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması baxımından yaxın müddətdə hansı perspektivləri
görürsünüz? Bu barədə fikirlərinizi bilmək bizim üçün maraqlı olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl sualdır. Təşəkkür edirəm. Çünki bu bizim xalqımızın, ölkəmizin ən ağır,
ən çətin və ən vacib problemidir. Mən çox məmnunam ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
torpağının 20 faizini işğal etdiyini siz bilirsiniz. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyona qədər azərbaycanlılar
məcburən öz yerlərini tərk ediblər və əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Çadırda bir ay, bir il yaşamaq olar, amma
çadırda səkkiz il yaşamaq, təsəvvür edin, nə qədər çətin bir şeydir.
Ona görə də bizim, hamımızın, yəni Azərbaycanın bugünkü hakimiyyətinin, o cümlədən də mənim,
Azərbaycan prezidentinin ən əsas vəzifəsi və ən çox vaxt sərf etdiyi məsələ Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsini həll etməkdən ibarətdir.
Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən 1994-cü ilə qədər müharibə gedibdir. On minlərlə adam həlak olubdur, çoxları
yaralanıb, əlil olubdur. Sağ qalanları da işğal nəticəsində bizim ən məhsuldar torpaqlarımız olan rayonlardan,
bölgələrdən zorla çıxarılıblar. Vəziyyətdən çıxmaq üçün biz 1994-cü ilin may ayında – bu mənim təşəbbüsüm
olmuşdur və Ermənistan da ona qoşulmuşdur – atəşin kəsilməsi haqqında saziş əldə etdik. Ondan sonra sülh
danışıqları aparırıq. Dünyada olan bütün beynəlxalq təşkilatların imkanlarından istifadə etməyə çalışırıq.

1066

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT xüsusi bir Minsk qrupu yaradıbdır. Minsk qrupuna
Rusiya, Amerika və Fransa rəhbərlik edirlər. Onlar dünyanın ən böyük ölkələridir. Biz onlarla mütəmadi
əməkdaşlıq edirik. Minsk qrupunun bir neçə təklifləri olubdur. Bu təkliflər Azərbaycan üçün o qədər də məqbul
olmayıbdır. Amma buna baxmayaraq, sülh əldə etmək üçün, işğal olunmuş torpaqları azad etmək və Dağlıq
Qarabağa ən yüksək özünüidarə statusu vermək üçün biz bu təklifləri qəbul etdik. Amma Ermənistan bunu
qəbul etmir.
Mən bilirəm ki, sizin ölkənizin Rumıniya ilə buna oxşar problemləri var idi. Elədirmi?
A n d r e a s B a r s o n i: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma siz onu həll etdiniz.
A n d r e a s B a r s o n i: Bəli, sülh yolu ilə həll etdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sülh yolu ilə həll etdiniz. Mən Rumıniyanın prezidenti ilə və sizin ölkənin
prezidenti ilə danışmışam, həll etdiniz. Amma burada Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe tutur. O,
torpaqları işğal etdiyi üçün öz üstünlüyündən istifadə edir və Dağlıq Qarabağa tam müstəqillik statusu almaq
istəyir.
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə bir sənəd qəbul olundu. Orada Azərbaycanın və
Ermənistanın ərazi bütövlüyü, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində ən yüksək dərəcəli
özünüidarə statusu verilməsi prinsipləri var. Amma Ermənistan buna razı olmur. Ermənistan deyir ki, Dağlıq
Qarabağa dövlət müstəqilliyi vermək lazımdır. Təbiidir ki, bu da beynəlxalq hüquq normalarına ziddir və
Azərbaycanın suveren hüquqlarını, ərazi bütövlüyünü pozur.
1999-cu ilin aprel ayından mən Ermənistan prezidenti Köçəryan ilə mütəmadi bir neçə görüşlər keçirmişəm.
Biz bu görüşlərdə bir-birimizi müəyyən qədər anlaya bilmişik. Həm prezident Köçəryan, həm də mən belə fikir
irəli sürmüşük ki, hər iki tərəf müəyyən kompromislərə getməlidir. Bu məsələləri ATƏT-in Minsk qrupunun
rəhbərləri bilirlər. Ancaq Ermənistan bu danışıqlardan da çəkilibdir. İndi nə edək?
İndi müxalifət bu seçki qabağı məni ona görə günahlandırır ki, yeddi ildə Azərbaycanın prezidenti olaraq bu
məsələni həll etməmişəm. Bəziləri də belə çağırışlar edirlər ki, əgər bu məsələ sülh yolu ilə həll olunmursa,
müharibə etmək lazımdır. Ölsək də, öz torpaqlarımızı azad etmək lazımdır. Bu da bəzi insanlarda belə əhvalruhiyyə yaradır. Amma mən isə 1994-cü ildə müharibəni saxlamışam, qan tökülməsini saxlamışam və o
vaxtdan indiyə qədər məsələnin yalnız sülh yolu ilə həll olunması mövqeyindəyəm.
Mən inanmıram, Azərbaycanda ikinci bir şəxs ola bilər ki, bu işlə mənim qədər dərin, ətraflı məşğul ola
bilsin. Amma mənə qarşı ittihamlar irəli sürən müxalifətin hər biri deyir ki, Heydər Əliyev bu məsələni həll edə
bilmir, biz hakimiyyətə gələcəyik, bunu həll edəcəyik. Vəziyyət belədir. Ancaq mən heç də ümidsiz deyiləm.
İnanıram ki, biz bu məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyik. Güman edirəm ki, Ermənistan da, Azərbaycan da
tezliklə Avropa Şurasına daxil olsa, Avropa Şurası öz fəaliyyətini bu barədə daha da fəallaşdıra bilər.
A n d r e a s Q r o s s: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sonuncu sözünüzlə əlaqədar onu bildirmək
istəyirəm ki, biz bu fikri tamamilə bölüşürük. Hesab edirik ki, Avropa Şurası öz qapılarını hər iki ölkəyə
açmalıdır. Bu iki ölkəni Avropa Şurasına üzv qəbul etməklə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasına öz
töhfəmizi verə bilərik. Hətta biz Avropa Şurasında artıq başqa ölkələrdə belə müvafiq münaqişələrin tarixini
öyrənməyə, həmin ölkələrdə hansı qurumlara muxtariyyət statusunun verilməsi çərçivələri ilə tanış olmağa
başlamışıq ki, Siz Avropa Şurasına üzv qəbul olunduqdan sonra bu təcrübəni hər iki ölkəyə təklif edək,
münaqişənin həllinə töhfəmizi vermiş olaq.
Növbəti sualı Böyük Britaniyanın təmsilçisi vermək istəyir.
X a n ı m C e n n i C o n s (Böyük Britaniya): Cənab Prezident, mən elə bir ölkəni təmsil edirəm ki, o, demək
olar, 100 il bundan öncə bütün insanlara səs vermək hüququ veribdir. Lakin üç il bundan öncə biz ona nail ola bildik
ki, əvvəlki illərlə müqayisədə parlamentə qadınlar daha çox seçilə bilsinlər. Xanımların parlamentə üzv seçilməyə
ruhlandırılması, onlara kömək göstərilməsi yeni demokratik ölkələr kimi, əski demokratiya şəraitində yaşamış Avropa ölkələrinin də problemidir.
Bu parlament seçkilərindən sonra Siz hansı addımları atmağı və parlamentə necə tövsiyələr verməyi
planlaşdırırsınız ki, yeni seçilmiş parlament gələcək seçkilərdə xanımların parlamentə daha çox seçilməsində rol
oynasın, onları bu işə ruhlandırsın?
A n d r e a s Q r o s s: Üzr istəyirəm, mənə söylədilər ki, cəmi beş dəqiqəlik vaxtımız qalıbdır. Amma biriki adam da sual vermək istəyir. Ona görə sual verənlərin hamısına birlikdə cavab verin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən cavab verəcəyəm. Bu da çox yaxşı sualdır.
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Siz 100 il keçəndən sonra buna nail olmusunuz. Amma indi işini sona çatdıran bizim parlamentdə 120
deputatın 15-i qadındır. İndi görün, sizin parlamentdəki qadınların faizi ilə Azərbaycandakı faiz bir-birinə
nisbətdə nə qədərdir.
Bu seçkilərdə də çox qadınlar öz namizədliklərini irəli sürüblər. Partiya siyahısında da qadınlar vardır.
Azərbaycanda qadınlara münasibət çox yaxşıdır. İnanıram ki, bu seçkilərdə də qadınlar keçən tərkibdən az
olmayacaqlar. Mən şəxsən bunun tərəfdarıyam.
Yenə də deyirəm ki, Azərbaycanda qadınların emansipasiyası hələ 1920-ci illərdə başlayıbdır. Görürsünüz,
burada mənə dəqiqləşdirirlər ki, 1918-ci ildə bizim ilk demokratik respublika yarananda qadınlara seçki hüququ
verilmişdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda o vaxt qadınların çoxu çadra altında idi. Bizdə qadınlar çox fəaldır.
Məsələn, mən bir neçə il bundan öncə hökumətin tərkibində Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, yəni
nazirliyi yaratmışam, fərman vermişəm. Professor Zəhra Quliyeva komitənin sədridir. Bundan arxayın ola
bilərsiniz.
V e r a S k u a r c i a l u p i (İtaliya): Cənab Prezident, bu çox mühüm görüşünüz zamanı çıxış edərkən
dediniz ki, seçkilərdə nə qədər adamın iştirak etməsi elə bir əhəmiyyət daşımır. Nə qədər seçici iştirak edə
bilərsə, iştirak etsin. Bu bizi bir az narahat edir. O mənada ki, seçicilərin məntəqələrə az gəlməsinin izahatı ola
bilər. Bunlardan birincisi, bu ola bilər ki, insanlar mövcud durumdan narazıdırlar, ikincisi, onların səsinin heç
bir əhəmiyyət daşımadığı fikrində ola bilərlər. Üçüncüsü, onlar düşünə bilərlər ki, kimə səs vermələrindən asılı
olmayaraq, kimsə onların əvəzinə son qərarı verəcəkdir. Bizim ölkələrimizdə seçicilərin səsverməyə gəlməsi az
olurdu. İndi bu artmaqdadır. İstərdim Siz bu məsələyə toxunasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birincisi, sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanda seçkilərə İtaliyadakından çox adam
gələcəkdir.
V e r a S k u a r c i a l u p i: Cənab Prezident,bizdə 78–80 faiz seçkiyə gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizdə elədir?
V e r a S k u a r c i a l u p i: Bəli, bizdə 80 faiz təşkil edir.
G i l l e r m o M a r t i n e s K a s a n: Bizdə, İspaniyada da 80 faizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə neçə faiz olacaq, deyə bilmərəm. Amma mənim bu cavabımın səbəbi nədən
ibarətdir?
Keçmişdə seçkiyə çox adam gələndə Avropa təşkilatları deyirdilər ki, onları seçkiyə məcburi gətirirlər. SSRİ vaxtı
seçkilərə gələnlər 99,99 faiz olurdu. Siz də buna inanmırdınız. İndi sizdə 80 faiz olur, mən necə inanım? Bəlkə siz də
zorla gətirirsiniz? Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycanda seçicilər fəal olacaqlar. Amma deyə bilmərəm ki, nə qədər
gələcəklər. Hər halda, çox gələcəklər. Çünki nə mən, nə də hakimiyyət orqanları bunu tənzimləmirik. Gəlin sabah
axşamı gözləyək. Onda nəticə çıxararıq.
A n d r e a s Q r o s s: Cənab Prezident, sonuncu sözü Azərbaycanla uzun illər əlaqəsi olan və Sizin də
yaxşı tanıdığınız Fransanın təmsilçisi cənab Bomelə verirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyursun.
J a k B o m e l (Fransa): Cənab Prezident, bağışlayın, mən fransız dilində danışacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tərcüməçimiz var.
J a k B o m e l: Mən həmkarlarımdan sonra qısa danışacağam.
Bildiyiniz kimi, mən həmkarım cənab Klerfayt ilə birlikdə bu ölkə haqqında məruzə etmək missiyasını
üzərimə götürəndən sonra buraya tez-tez gəlmişəm. Biz bunu bir daha təsdiq edirik ki, bu müddət ərzində bu
ölkədə çox böyük dəyişikliklər olmuşdur. Arzu edirəm və istəyirəm ki, sabahkı seçkilər Azərbaycanın
demokratiya yolu ilə gələcəyə inkişafında yeni və mühüm bir mərhələ olsun. Əlbəttə, bu, Azərbaycanda bir
tərəfdən həm sabitliyin, həm də qanuniliyin təminatçısı olacaq və gələcəkdə Azərbaycanın sülh şəraitində
inkişafına təkan verəcəkdir.
Ümid edirəm ki, sabahkı seçkilər Avropa Şurasının qayda-qanunlarına və standartlarına tam uyğun
olacaqdır. Beləliklə, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasına
kömək edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostum cənab Bomel. Mən sizin son illərdə Azərbaycanda demokratiyanın
inkişaf etməsi üçün göstərdiyiniz xidmətləri çox yüksək qiymətləndirirəm və buna görə təşəkkür edirəm.
Cənab Bomel, sizinlə bərabər bizim də dostumuz cənab Klerfayt ilə birlikdə həqiqətən çox iş gördünüz ki,
Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etməsi daha da sürətlənsin və Azərbaycan Avropa Şurasına daxil ola bilsin.
Sizə də, cənab Klerfayta da xüsusi təşəkkür edirəm. İnanıram ki, sizin də, bizim də bir neçə ay gördüyümüz işlər
gərək sabah öz müsbət nəticəsini göstərsin və nəhayət, biz Avropa Şurasına qəbul olaq.
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Mən təşəkkür edirəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanı və Ermənistanı üzv qəbul etmək
haqqında hələ iyunun 28-də qərar qəbul edibdir. Çox sağ olun. Amma bunu başa çatdırmaq lazımdır. İnanıram ki,
sizin köməyiniz ilə bu, başa çatar və bu günlərdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi yəqin ki, öz qərarını
çıxarar.
A n d r e a s Q r o s s: Cənab Prezident, çox sağ olun. Doğru dediniz, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi
bu məsələyə yaxın zamalarda baxacaq. Onlar bizim hesabatımızı gözləyirlər. Biz də çalışacağıq ki, yazacağımız
hesabat həm sizin ölkənizin, həm də bütün Avropanın maraqlarına cavab vermiş olsun. Bir daha çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamınıza əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
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ATƏT-in PARLAMENT ASSAMBLEYASININ ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ
SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA GƏLMİŞ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım Kokkonen!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi salamlayıram və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin
missiyanız Azərbaycana bu seçkilərdə, demokratiyanın inkişafında kömək edəcəkdir.
Son illər ATƏT-in Parlament Assambleyası ilə Azərbaycanın əlaqələri inkişaf edibdir. ATƏT-in hazırkı
sədri xanım Benita Ferrero-Valdner Azərbaycanı ziyarət etmişdi və biz çox yaxşı görüşlər keçirmişdik. İndi də
böyük tərkibdə siz gəlmisiniz. Ümidvaram ki, siz öz müşahidələrinizlə bizə kömək edəcəksiniz.
Güman edirəm, siz bilirsiniz ki, biz bir neçə aydır seçkilərə hazırlaşırıq. Hesab edirik ki, hazırlıq dövrünü
yaxşı səviyyədə təşkil edə bilmişik. Seçkilərdə iştirak etmək arzusunda olan 14 partiyanın hamısı bu imkanı əldə
edibdir. Baxmayaraq ki, onlardan bəziləri seçkidə iştirak etmək hüququ qazanmaq üçün seçki qanununun
şərtlərini yerinə yetirə bilməmişdi. Birmandatlı seçki dairələrində də çox adamların namizədliyi qeydə alınıbdır,
orta hesabla bir yerə dörd namizəd var. Ona görə də seçicilərin imkanı var ki, istədikləri namizədə səs versinlər.
Seçkiqabağı təbliğat kampaniyası da tamamilə azad, aşkarlıq şəraitində keçibdir. Bilirsiniz ki, bizdə çoxsaylı
qəzetlər var. Bunlar müstəqildir və əksəriyyəti də müxalifət mövqeyində duran qəzetlərdir. Bu qəzetlərdən hamı
istifadə edibdir. Elə partiya var ki, 3–4 qəzeti çıxır. Özəl televiziya kanalları var, onlardan istifadə edirlər. Hər
bir partiyanın nümayəndəsi dövlət televiziyası ilə dəfələrlə xalqa müraciət etmək imkanı alıbdır. Hərə öz fikrini
istədiyi kimi bildiribdir. Ona görə də kimin kim olması seçicilər üçün aydındır.
Bütün bunlara əsaslanaraq mən hesab edirəm ki, seçicilər artıq sərbəst surətdə qərar qəbul ediblər və kimə
istəsələr, ona da səs verə bilərlər. Ona görə mən deyirəm ki, Azərbaycanda seçkiqabağı kampaniya demokratik
şəraitdə keçmişdir. Amma bunun nəticəsi sabah görünəcəkdir. Siz də məhz bunu müşahidə etmək üçün
gəlmisiniz.
Biz demokratiya yolu ilə getdiyimizə görə seçkilərin tam demokratik, aşkarlıq, şəffaflıq şəraitində, ədalətli
keçirilməsi üçün əlimizdən gələni etmişik. Biz iddia etmirik ki, hər şeyi edə bilmişik. Çünki Azərbaycan
demokratik, müstəqil dövlət kimi gəncdir. Demokratiya bizim üçün yeni bir məfhumdur.
Biz bu yolla gedirik və gedəcəyik. Demokratiyanın əvvəli var, sonu isə yoxdur. Məsələn, ola bilər siz yüz
metr məsafə keçmisiniz, biz əlli metr. Amma biz də sizin arxanızca gəlirik. Bəlkə də elə ola bilər ki, arxanızca
gələrik, sonra isə sizi keçərik. Bu da ola bilər.
Demək istəyirəm ki, bizim məqsədimiz, məramımız budur. Amma bu o demək deyildir ki, seçicilərin hamısı
demokratiyanı biz başa düşdüyümüz kimi anlayır. Ola bilər, bu sahədə qüsurlar, nöqsanlar da olsun. Amma
bunlar həlledici xarakter daşımır. Həlledici odur ki, biz bu seçkilərdə demokratiya yolunda yeni bir iri addım
atmaq fikrindəyik. Hesab edirəm ki, biz buna nail olacağıq.
Təbiidir ki, sizin obyektiv, ədalətli müşahidəniz da burada çox böyük rol oynayacaqdır.
P a u l a K o k k o n e n (Finlandiya nümayəndə heyətinin rəhbəri, ATƏT-in hazırkı sədrinin xüsusi nümayəndəsi): Cənab Prezident, çox sağ olun. Nümayəndə heyətimizi qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Biz bu görüşə gəlməkdən həm şadıq, həm də böyük qürur duyuruq.
Bilirik ki, indi sizin ölkədə olan yeganə nümayəndə heyəti deyilik. Hazırda Azərbaycana çoxlu nümayəndə
heyətləri gəlibdir. Ölkənizdə gedən demokratikləşmə prosesi barədə fikirlərinizlə tanışlıq çox maraqlı oldu.
Biz sizin ölkəyə xoş məramla gəlmişik. Bilirik ki, Siz Qərb demokratiyasına nail olmaq və onu ölkənizdə
tətbiq etmək üçün çoxlu səylər göstərmisiniz. Cənab Prezident, biz bu prosesdə Sizin şəxsi rolunuzu da anlayırıq
və qiymətləndiririk. Bizim ölkələrdə də demokratiya tam kamil demokratiya deyildir. Demokratiya çox çətin bir
idarəçilik üsuludur. Lakin bizim ölkələrin hamısı bu demokratiya yolunda inkişaf edir. Hesab edirəm ki, Sizin
belə güclü iradənizdən bizim öyrənəcəyimiz çox şeylər vardır.
Son iki gün ərzində biz ölkənizdə fəaliyyət göstərən əsas iri partiyalar ilə görüş keçirib onları dinləmişik. Kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşük və onları da dinləmişik. Şübhəsiz, anlayırıq ki, onların heç
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də hamısı eyni havanı çalmır. Ancaq açıq-aşkar görürük ki, Avropa təsisatlarına inteqrasiya edilmək istəyinə,
ümumən, hamı şərikdir.
Biz Azərbaycanda qanunvericiliklə yaxından tanış olmuşuq. Bəzi narahatlıqların olduğunu da görmüşük.
Mənim üçün ən ciddi narahatlıq bir çox namizədlərin qeydiyyata alınmaması olmuşdur. Bununla belə, onu da
anlayırıq ki, daha demokratik prosedurların tətbiq edilməsi istiqamətində irəliyə doğru mühüm addımlar
atılmışdır. Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu daha açıq-aydın görünür.
Cənab Prezident, bizə çox maraqlı olardı, bilək ki, Ermənistan– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli yollarını necə görürsünüz, bu barədə fikirləriniz necədir? Biz həm də Azərbaycanın Avropa təsisatlarına
inteqrasiya edilməsi istiqamətində görülən işlər, qarşıdakı parlament seçkilərindən sonra bu proseslərin necə
inkişaf edəcəyi barədə fikilərinizlə tanış olmaq istərdik.
Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müşahidələrinizin, ümumiyyətlə, müsbət xarakter daşıması məni sevindirir.
Azərbaycanda demokratiya prosesinin hazırkı mərhələsinə düzgün qiymət verdiyinizə görə də sizə təşəkkür
edirəm. Bizim fikirlərimiz eynidir, demokratiya və onun əsas göstəricisi olan seçkilər daim
təkmilləşdirilməlidir. Hesab edirik ki, hazırlıq dövründə olduğu kimi, seçkilər keçirilən zaman da biz böyük
irəliləyiş əldə edəcəyik.
Siz Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə sual verdiniz. Mən məmnunam ki, bu
məsələ sizi maraqlandırır, hətta məşğul edir. Hesab edirəm ki, indi dünyada baş verən və vaxtilə mövcud olmuş
münaqişələrlə müqayisə etsək, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ən dəhşətli, ən uzunsürən bir münaqişədir.
Təbiidir ki, mən Yaxın Şərqdə baş vermiş münaqişəni nəzərdə tutmuram. Onun tarixi çox böyükdür. Amma
keçmiş sovet məkanında, yaxud Avropa ölkələrində olan münaqişələrlə müqayisə etsək, Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsi ən ağır, ən çətin bir şəkil alıbdır.
Birincisi, bilirsiniz ki, bu münaqişənin 12 yaşı vardır, 1988-ci ildən başlayıbdır. Müharibə olub, qan tökülüb,
insanlar həlak olubdur. Bu münaqişə həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın Sovetlər İttifaqının tərkibində
olduğu dövrdə başlayıb və davam edibdir. Həmin müddət az deyildir. Bu, 1988-ci ildən 1991-ci ilin sonunadək
olan dövrü əhatə edir. Yəni bu münaqişənin 4 ili həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın Sovetlər İttifaqının
tərkibində olduğu dövrə təsadüf edir. Həm o dövrdə, həm də Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra
müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən Ermənistan silahlı qüvvələri əvvəlcə Dağlıq Qarabağı, sonra isə
onun ətrafında olan əraziləri, bütövlükdə götürsək, Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir və artıq
səkkiz ildir ki, bu torpaqları işğal altında saxlayır.
ATƏT bu münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün 1992-ci ildə Minsk qrupu yaradıbdır. Bu qrupa 12
dövlət daxildir. Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. ATƏT-ə hər il
yeni bir ölkə sədrlik edir. ATƏT-ə sədrlik edən hər bir ölkə bizə kömək etməyə söz verir. Amma hələ heç bir
nəticə yoxdur.
Biz 1994-cü ilin may ayında atəşi dayandırdıq. İndi müharibə yoxdur, amma sülh də yoxdur. İşğal olunmuş
torpaqlardan bir milyondan çox azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır və 8 ildir ki, çadırlarda yaşayır.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Finlandiya 1996-cı ildə ATƏT-in sədri olan zaman biz keçmiş prezidentiniz
Ahtisaari və o vaxt Xarici İşlər naziri, indi isə prezident olan xanım Tarya Halonen ilə bu sahədə bir il
əməkdaşlıq etdik. Bu gün mən fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, Finlandiya ATƏT-ə sədrlik edəndə
biz xeyli nailiyyət əldə edə bildik. 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə münaqişənin həll
olunmaçı üçün çox vacib bir sənəd qəbul olundu. Hesab edirəm, ölkənizin dövlət başçısı, həm də Xarici İşlər
naziri bu sənədin qəbul olunmasına yaxşı xidmət göstərdilər.
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə ilk dəfə qəbul olunan bu sənəddəki prinsiplərdən biri Ermənistanın və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü idi. Doğrudur, Ermənistanın ərazi bütövlüyü pozulmayıb, amma həmin sənəddə
belə yazılmışdır. Digər prinsip münaqişəni yaradan əsas bölgəyə, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin
tərkibində ən yüksək özünüidarə statusu verilməsi idi.
Bu, münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün ən vacib bir sənəddir. Amma Ermənistan bununla razı olmadı.
Hətta Ermənistanın keçmiş prezidenti Ter-Petrosyan 1997-ci ilin sonunda anladı ki, artıq bu yolla getmək
lazımdır. O bu təklifi qəbul etdiyi zaman onunla bir yerdə işləyən insanlar müxalifətə keçdilər və 1998-ci ilin
əvvəlində o, istefa verməyə məcbur oldu.
ATƏT-in Minsk qrupu bundan sonra da bəzi təkliflər veribdir. O qədər məqbul olmasa da, biz onları qəbul
edirik. Amma Ermənistan qəbul etmir. Ermənistan silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızı işğal etdiyinə görə
özünün müəyyən qədər üstünlüyündən sui-istifadə edərək, yalnız və yalnız Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu
əldə etmək istəyir. Təbiidir ki, biz bununla razı ola bilmərik.
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1999-cu ilin aprel ayında mən və Ermənistan prezidenti Köçəryan bilavasitə görüşlər keçirməyə başladıq. Bu
görüşlər bizi bir qədər irəliyə apardı. Çünki hər iki tərəfdən bəyan edildi ki, məsələni həll etmək üçün müəyyən
kompromislərə getmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, 1999-cu ilin sonunda Ermənistan bu təkliflərdən, yəni sülh
prosesində əldə olunmuş kiçik nailiyyətlərdən də imtina etdi.
Biz yenə də danışıqlar apardıq. Hesab edirəm ki, bu danışıqlar davam etməlidir, münaqişə sülh yolu ilə həll
olunmalıdır. Amma bizim xalqımız çox böyük əziyyətlər içərisində yaşayır. Bir milyondan çox vətəndaşımız 8
ildir çadırlarda yaşayır. İşğal olunmuş torpaqlarda hər şey viran edilib, Azərbaycana çox böyük zərərlər
vurulubdur.
Təəssüf edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələdə qəti addımlar atmırlar. Onlar çox halda deyirlər ki,
iki dövlət bir-birilə danışsın, hansı razılığa gəlsələr, biz onu dəstəkləyəcəyik. Biz danışıqlar aparırıq, amma
razılığa gələ bilmirik. Niyə razılığa gələ bilmirik? Ona görə ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ üçün yalnız
müstəqillik statusu istəyir. Demək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü, beynəlxalq hüquq normaları pozulmalıdır və
Azərbaycanın ərazisində ikinci erməni dövləti yaradılmalıdır?
Mən ümidsiz deyiləm. Hesab edirəm ki, biz bu danışıqları apararaq bu məsələni sülh yolu ilə həll edə
biləcəyik. Ancaq xalqımız artıq bu vəziyyətə dözə bilmir. Bundan istifadə edən müxalifət partiyaları da –
dediniz ki, onların bəziləri ilə görüşmüsünüz – iqtidarı, prezident kimi şəxsən məni ittiham edirlər ki, Heydər
Əliyev 7 ildir Azərbaycana başçılıq edir, amma bu məsələni həll edə bilmir. Əgər Heydər Əliyev hakimiyyətdən
getsə, biz gəlib bu məsələni həll edə bilərik.
Əgər inansam ki, hansısa bir qüvvə gəlib məsələni həll edə biləcək, mən bu gün hakimiyyətdən getməyə
hazıram. Ancaq bu bəyanatları verən həmin müxalifət partiyalarının heç bir potensialı yoxdur. Mən dəfələrlə
demişəm ki, bu, ümumxalq işidir, bu barədə kimin nə təklifi varsa, gətirib ortaya qoysun. Bəlkə biz
bilmədiyimizi siz bilirsiniz, gəlin bu məsələyə birlikdə baxaq. Amma onlar heç bir şey bilmirlər, heç nəyə qadir
deyillər. Onlar sadəcə, bundan sui-istifadə edirlər, prezident Heydər Əliyevə ittihamlar irəli sürürlər ki,
seçicilərin səsini qazansınlar.
Bəlkə də deməyim yaxşı olmaz, amma mən bu problemi o qədər dərindən bilirəm və bu işlə hər gün o qədər
məşğul oluram ki, təsəvvür edə bilmərəm ki, hansısa ölkədə hansısa bir dövlət başçısı belə bir işlə bu qədər
məşğul olsun.
Avropa Şurası Azərbaycanı da, Ermənistanı da eyni zamanda Avropa Şurasına üzv qəbul etmək istəyir.
Deyirlər ki, seçkilərdən sonra guya bu olacaqdır. Bəlkə Avropa Şurası bu məsələnin həllində bir şey edə bilər.
Mən 7 ildir ki, gecə-gündüz bu məsələ üzərində ATƏT, BMT ilə çalışıram. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul olunubdur ki, Ermənistan işğal etdiyi torpaqları azad etməlidir. Amma Ermənistan bu qətnamələri icra etmir.
Bəzi müxalifət qüvvələri belə bir vəziyyətdə bəyan edirlər ki, münaqişə əgər sülh yolu ilə həll olunmursa,
biz müharibə etməliyik, ölsək də, nə qədər insan itirsək də torpaqlarımızı azad etməliyik. Mən müharibə etməyi
də bacarıram. Amma müharibəyə çağıran adamların heç birisi orduda bir gün də xidmət etməyibdir. Amma mən
gənc vaxtlarımdan 26 il hərbi işdə xidmət etmişəm və gəlib general rütbəsinə çatmışam. Ancaq mən hesab
edirəm ki, müharibə lazım deyildir. Çünki mən müharibənin nə olduğunu bilirəm. Amma onların heç birisi heç
bir şey bilmir, sadəcə, əsgər olublar. Mən xalqı yenidən qırğına apara bilmərəm.
Bu barədə çox danışmaq olar. Güman edirəm, mənim verdiyim məlumat sizin üçün yetərlidir ki, Azərbaycan
bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyir, Ermənistan isə qeyri-konstruktiv mövqe tutur.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, nümayəndə heyətinin üzvlərinə Sizə sual verməyə icazə
verirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
C e n i f e r H i l t o n (nümayəndə heyətinin üzvü): Cənab Prezident, bilmək istərdik ki, ölkənizdə
səhiyyənin inkişaf etdirilməsi üçün planlarınız nədən ibarətdir?
Bütün ölkələrdə olduğu kimi, sizin respublikada da yəqin ki, əhalinin kasıb təbəqəsi arasında xəstəliklər
vardır. Onlara yardım göstərmək üçün nə kimi işlər görülür?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz səhiyyənin inkişaf etdirilməsi üçün çox işlər görürük. Ölkəmizin dövlət büdcəsi
o qədər də böyük deyildir. Amma biz səhiyyəyə maliyyə yardımını hər il artırırıq və çalışırıq ki, xidmət yaxşı
olsun.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan 70 il sovet quruluşu sistemində olubdur. Sovetlər İttifaqında səhiyyə xidməti
pulsuz idi. Hər il xeyli xəstəxanalar, poliklinikalar tikilirdi. Mən 1970-ci illərdə və 1980-ci illərin birinci
yarısında Azərbaycana rəhbərlik etmişəm. İndi Azərbaycanda mövcud olan xəstəxanaların və tibb ocaqlarının
böyük əksəriyyəti o dövrdə tikilibdir.
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Mən Moskvada Baş nazirin birinci müavini işlədiyim zaman bütün Sovetlər İttifaqının səhiyyəsinə rəhbərlik
etmişəm. Xatirimdədir, biz dövlət büdcəsindən səhiyyəyə böyük miqdarda vəsait ayırırdıq. O vaxtdan sonra yeni
bir şey az tikilir, səhiyyəyə ayrılan vəsait azdır. İnsanlara pulsuz səhiyyə xidməti göstərmək, dərman vermək
imkanları azalıbdır. Bəzi xəstəxanalarda əhaliyə pullu xidmət göstərilir. Amma bu azdır.
Biz sovet sistemindən imtina etdik, o dağıldı. Amma indi yeni bir sistem qurmaq lazımdır. Bunun üçün isə
çətinliklər vardır. Amma mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan
Cenevrədə yerləşən Dünya Səhiyyə Təşkilatının üzvüdür. Norveçin keçmiş Baş naziri xanım Brutland həmin
təşkilata sədrlik edir. Onların hesablamasına görə, son illər Azərbaycanda bir çox xəstəliklərin qarşısı alınıbdır.
Məsələn, ölkəmizdə uşaqlar arasında poliomielit xəstəliyi tamamilə aradan götürülübdur. Vərəm xəstəliyi ilə
çox ciddi mübarizə aparılır və belə xəstələrin sayı azalıbdır. Hər halda, biz xeyli iş görmüşük və bu sahəyə diqqəti ilbəil artırırıq.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, biz bu gün vaxtınızı çox aldıq. Burada səhiyyədən danışırıqsa,
dərk edirəm ki, Sizə bir az istirahət etmək imkanı verməliyik. Çünki bu gün çoxlu görüşlər keçirirsiniz. Amma
icazə verin, bu cənab Sizə sonuncu sualı versin.
H e l m u t R a u b e r (nümayəndə heyətinin üzvü): Cənab Prezident, Siz sabahkı seçkilərdən hansı
nəticələr gözləyirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Dövlət başçısı, prezident kimi, mən bu seçkiləri Azərbaycanın həyatında və müstəqil
Azərbaycanın tarixində çox əhəmiyyətli bir mərhələ hesab edirəm. Biz 9 il bundan öncə dövlət müstəqilliyimizi
bəyan etmişik. Bu 9 ilin birinci illəri çox ağır, çətin illər olubdur. Ermənistanla müharibə gedirdi, Azərbaycanın
daxilində qanunsuz silahlı dəstələr tüğyan edirdi, hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizə aparılırdı. 1993-cü ildə
Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlandı. Məhz o vaxt xalq məni Bakıya dəvət etdi. Xalq mənə müraciət etdi
ki, bu ağır vəziyyətdə öz üzərimə məsuliyyət götürüm.
Mən bunu etməyə məcbur oldum. Ona görə yox ki, mənə vəzifə lazım idi. Mən vaxtilə uzun illər vəzifədə
olmuşdum və çox işlər də görmüşdüm. Azərbaycanda, Bakıda mənim əsərlərimi – zavodları, fabrikləri, yaşayış
evlərini, xəstəxanaları, məktəbləri, universitetləri, bunları saymaqla qurtarmaq olmaz – hər yerdə görə bilərsiniz.
Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik etməyə həvəsim yox idi. Ancaq xalqın o ağır vəziyyəti məcbur etdi ki, mən
bu məsuliyyəti üzərimə götürüm. 1993-cü ildən 1995-ci ilə qədər mənim vaxtım ancaq müharibəni
dayandırmağa, ölkənin daxilində ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirməyə həsr olundu.
1995-ci ilin noyabr ayında biz ilk demokratik Konstitusiyamızı qəbul etdik və parlamentimizə seçkilər
keçirdik. Bu, demokratiyanın inkişafı üçün böyük bir mərhələ idi. Son beş ildə parlamentimiz çox məhsuldar
işləyibdir, 900-dən çox qanun qəbul edibdir. İndi biz qanunlarla, müstəqil, demokratik ölkənin qanunları ilə
yaşayırıq. Sovet hökumətinin qanunları ilə yox.
İndi yeni parlament seçkiləri gəlir. Bu, bütün xalqımız, dövlətimiz, Azərbaycan prezidenti kimi mənim üçün
çox əhəmiyyətli bir mərhələdir. Bu, demokratiyanın inkişaf etdirilməsi üçün böyük bir mərhələdir. Ona görə də
mən bunu bizim üçün böyük bir hadisə hesab edirəm.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, bizə vaxt ayırdığınıza görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
Arzu edirik ki, Sizin bütün arzularınız həyata keçsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin familiyanızı siyahıda oxuyanda Finlandiyanın keçmiş prezidenti Urho
Kekkonen yadıma düşdü. Bəlkə siz onun qohumusunuz?
P a u l a K o k k o n e n: Onun familiyası Kekkonen idi, mənim familiyam isə Kokkonendir. Mən bu sualla
tez-tez rastlaşıram. Amma deyim ki, yaxşı mənada bu mənim həyatımı asanlaşdırır. Yəni insanlar mənim
familiyamı asan yadda saxlayırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: O mənim dostum idi. Azərbaycanda ziyarətdə olmuşdu, biz onunla görüşlər
keçirmişdik. O çox müdrik insan idi, ona görə də yadıma saldım.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm, zəhmət çəkib Azərbaycana gəlmisiniz.
Ümidvaram ki, siz bu seçkilərdə ədalətli müşahidə aparacaq və öz raportlarınızla bizi sevindirəcəksiniz.
P a u l a K o k k o n e n: Əlimizdən gələni edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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ABŞ MİLLİ DEMOKRATİYA İNSTİTUTUNUN ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ
SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA GƏLMİŞ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Adətən, siz seçkidən-seçkiyə gəlirsiniz.
N e l s o n L e d s k i (nümayəndə heyətinin başçısı, institutun Avrasiya üzrə regional Baş direktoru, səfir):
Mən buna etiraz edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də elə ona görə deyirəm. Əgər başqa vaxtlar da gəlsəniz, onda Azərbaycan
haqqında daha da çox təəssüratınız olar. Seçki vaxtı çox mürəkkəb vaxtdır. İndi sizin ölkədə də seçkilər gedir.
Bilmirəm, siz orada müşahidə edəcəksiniz, yoxsa yox.
Mən hörmətli səfirə dedim ki, ABŞ-da keçirilən seçkilərə bizi müşahidəçi kimi nə üçün çağırmırsınız? Biz
də gələk, görək sizdə prezident seçkiləri necə keçir – ədalətli, ya ədalətsiz.
N e l s o n L e d s k i: Yaxşı fikirdir. Gələcəkdə gərək bunu təşkil edək. Siz dörd il gözləmək istəyirsiniz ki,
sonra növbəti prezident seçkilərində gələsiniz, yoxsa iki ildən sonra bizdə Konqresə seçkilər olacaq, onda?
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansına dəvət etsəniz, gələrik.
N e l s o n L e d s k i: Məmnun olardıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Güman edirəm ki, bizim seçkiqabağı apardığımız işlərdən sizin xəbəriniz var. Hesab
edirik ki, biz çox iş görmüşük. Düşünürük ki, bu dəfə seçkiqabağı dövr ötən dəfəkindən daha yaxşı keçmişdir. Bu
da seçkilərin daha da demokratik şəraitdə keçirilməsini təmin edə bilər. Bilirəm ki, siz Azərbaycandan daim
məlumat alırsınız, burada daimi nümayəndəniz vardır, amma bilmirəm, oturanlardan hansıdır.
N e l s o n L e d s k i: İndi nümayəndəmiz iki nəfərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İki nəfər. Bir az da artırın.
N e l s o n L e d s k i: Ofisimizi genişləndiririk.
Hər şeydən öncə vaxt tapıb bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Bu həftənin əvvəlində
cənab Ramiz Mehdiyevin bizimlə brifinq keçirməsini çox yüksək qiymətləndirdik.
Vaşinqtondan telefonla danışarkən, Sizə söylədiyim kimi, biz bu seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak etmək
üçün əsasən avropalılardan və amerikalılardan təşkil olunmuş ədalətli bir komanda hazırlamışıq.
Biz seçkilərdən sonra ədalətli bir hesabat hazırlamağı planlaşdırırıq və burada gördüklərimizin hamısını əks
etdirəcəyik. Nümayəndə heyətimizə Azərbaycanın bir sıra dostlarını da daxil etmişik. Onlardan biri mənim sol
tərəfimdə əyləşir. Türkiyə parlamentinin keçmiş, çox mötəbər üzvü olubdur. Biz onunla birgə Türkiyə
parlamentində islahatlar aparılması məsələlərində birgə çalışmışıq. Bizim nümayəndə heyətimizə həmçinin
Şimali Kipr Türk Respublikasının keçmiş Xarici İşlər naziri, hörmətli Kənan Atakol da daxildir. Bu onun Azərbaycana ilk səfəridir. O özü ilə bərabər xanımını da gətirib və sabah da müşahidəçi qismində seçkilərdə iştirak
edəcəkdir.
Mənim sağ tərəfimdə əyləşmiş cənab Sornberi keçmişdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında çox yüksək
vəzifədə çalışmış şəxsdir. O bir çox seçkilərdə bizimlə müşahidəçi kimi iştirak edibdir, o cümlədən
Ermənistanda olan son seçkilərdə də nümayəndə heyətimizin tərkibində idi.
Mən Sizi əmin edirəm ki, 35 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətimiz sabah seçkilərin nəticələri ilə əlaqədar
ədalətli və düzgün hesabat yazacaqdır.
Nümayəndə heyətimizin üzvlərinin əksəriyyəti artıq Bakını tərk edərək müvafiq rayonlara getmişlər. Onlar
bir gün öncə o rayonlara gedərək, orada yerli dairə seçki komissiyalarının sədrləri ilə görüşlər keçirəcəklər. Bir
də müşahidələrini həyata keçirəcəkləri məntəqə seçki komissiyaları ilə tanış olacaqlar. Onların hamısı sabah
səhər erkən, sizin seçkilər başlanmazdan ən azı yarım saat əvvəl məntəqələrdə olacaqlar.
Cənab Prezident, bundan daha əhəmiyyətlisi odur ki, onlar noyabrın 5-də işlərini başa çatdırdıqdan sonra, biz
ikinci gün öz ilkin hesabatımızı ictimaiyyətə çatdırdıqdan sonra da, qarşıdakı illər ərzində də ölkənizlə
əməkdaşlığımızı davam etdirmək, genişləndirmək istəyirik.
Sizin ölkənizdə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalarla əməkdaşlıq etmək istəyirik. Onların arasında iqtidarda
olan partiya da vardır. Səfərimiz zamanı iqtidarda olan partiya ilə də görüşümüz olubdur və gələn həftənin
birinci, ikinci, üçüncü günləri belə görüşlər keçirməyi planlaşdırırıq.
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Şübhəsiz ki, müxalifət partiyaları ilə də birgə çalışmalarımızı davam etdirmək istəyirik. Ölkənizdə fəaliyyət
göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətləri ilə də birgə işləmək istəyirik. Bu ümidlə biz həmin
təşkilatlarla çalışırıq ki, məhz cəmiyyətin o təbəqəsini də inkişaf etdirək. Deyim ki, onlar da hər bir demokratik
cəmiyyətin mühüm tərkib hissəsidir. Başqa sözlə desək, bu məmləkətin sosial-iqtisadi inkişafında iştirak etmək
istəyən bütün təbəqələrin təmsilçiləri ilə çalışmaq istəyirik.
Nəhayət, biz istəyirik ki, sizin parlamentdə də iş aparaq, yeni seçiləcək Milli Məclisin üzvləri ilə işləyək. Biz o
ümidlə bu işlərə qoşulmaq istəyirik ki, həmin orqanı – Milli Məclisi gücləndirək. Parlamentin komitələrinin
strukturlarını gücləndirək.
Hökumət və müxalifət qruplarını bir araya gətirmək sahəsində fəaliyyət göstərək. Beləliklə, parlamentin
üzvlərini bu ölkədə idarəçiliyin fəal və bərabərhüquqlu üzvünə çevirməyə çalışaq. Biz belə bir işi Gürcüstanda
da həyata keçirmişik. Gürcüstan parlamentinin sədri ilə, xüsusilə parlamentdə islahatlar məsələsi ətrafında çox
çalışmışıq. Biz Ukrayna parlamentində də bu istiqamətdə iş görmüşük. Hesab edirəm ki, Ukraynadakı
fəaliyyətimizin nəticələrini görməkdəyik. Ona nail olmağa çalışırıq ki, həmin qanunverici orqan icra orqanının
səmərəli tərəfdaşına çevrilsin. Bütün bunları biz sakitliklə edirik. Biz anlayırıq ki, bunların hamısı irəliyə doğru
atılmış kiçik addımlardır. Hesab edirik ki, bunlar kiçik olsa da, plüralist cəmiyyətin qurulması istiqamətində
mühüm addımlardır.
Ona görə istəyirəm biləsiniz ki, biz buraya noyabrın 5-də yalnız bir hadisəni müşahidə etmək üçün gəlmişik.
Biz institutumuzun Azərbaycandakı fəaliyyətini daha geniş çərçivədə görürük. Görəndə ki, Siz dediyiniz kimi,
xeyli tərəqqi əldə etmisiniz, biz bunu deyəcəyik, qeyd edəcəyik.
İkinci gün dərc edəcəyimiz hesabatda biz seçkiqabağı dövrdə ölkənizdə əldə olunmuş tərəqqini qeyd
edəcəyik. Çatışmazlıqların olduğunu da göstərəcəyik. Biz bunları tapmışıq və bir ümidlə onları qeyd edəcəyik
ki, gələcəkdə Siz bizə imkan verəcəksiniz ki, o problemlərin aradan qaldırılmasında sizinlə birlikdə çalışaq.
Belə məsələlər üzərində işləmək üçün seçkidən-seçkiyə deyil, bunların arasındakı müddətdə də ölkənizi ziyarət
etmək barədə verdiyiniz bəyanata görə Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Əvvəla, seçkiqabağı dövr haqqında sizin müsbət fikirləriniz məni sevindirir. Çünki biz çalışmışıq və
gördüyümüz işləri hansı tərəfdənsə qiymətləndirəndə, bu, insanlara daha da çox inam, ruh verir. Amma
çalışırsan, nəyəsə nail olursan, hansısa irəliləyişi əldə edirsən, onu görməyəndə, yaxud ona ədalətsiz müasibət
göstəriləndə, insan ruhdan düşür.
Mən sizinlə bir neçə dəfə söhbət etmişəm. Hər dəfə demişəm və bu gün də demək istəyirəm ki, Azərbaycan
demokratiya yolu ilə gedir və ölkəmizin başqa yolu yoxdur. Demokratiya yolu ilə ona görə getmir ki, bunu Qərb
demokratiyası istəyir, yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratiyası istəyir, yaxud da ki, sizin institut
istəyir. Bu, məcburi olardı və heç vaxt nəticə verməzdi.
Biz özümüz bu yolla gedirik. Çünki Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra biz bu yolu özümüz
üçün daimi yol seçmişik. Nə qədər məsafə gedə bilmişik, indi bunu deyə bilmərəm. Amma çox getmişik.
Amma hesab etmirik ki, biz demokratiyanı tamamilə mənimsəmişik və demokratiya hər yerdə tətbiq olunubdur.
Ona görə də bizim nailiyyətlərimiz də, çatışmazlıqlarımız da vardır. Sadəcə, biz dostlarımızdan – müşahidəçiləri
özümüzə dost hesab edirik, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlmiş müşahidəçiləri, çünki ABŞ-la
bizim xüsusi dostluq, strateji tərəfdaşlıq əlaqələrimiz vardır – o cümlədən sizin institutla gördüyümüz işlərə
ədalətli münasibət istəyirik.
Siz sabah müşahidə edəcəksiniz. Mən arzu edərdim ki, sizin müşahidəniz obyektiv olsun, bəyan edəcəyiniz
fikir ədalətli olsun. Mənim İcra Aparatımın başçısı Ramiz Mehdiyev sizinlə çox ətraflı söhbətləri barədə mənə
məlumat veribdir. Mən məmnunam ki, sizin bu söhbətiniz qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçib və belə bir şəraitdə
sona çatıbdır. Mən arzu edirəm ki, bizimlə sizin institut arasında bundan sonra da qarşılıqlı anlaşma olsun. Ona
görə də sizin gələcək planlarınız haqqında verdiyiniz məlumatları nəzərə alıram. Demokratiyanın inkişaf
etməsinə kömək edən hər bir təklifi biz məmnuniyyətlə qəbul edirik.
Ancaq, təbiidir ki, Azərbaycanın reallıqları da həmişə nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan MDB dövlətləri
arasında yeganə ölkədir ki, ərazisinin, torpaqlarının 20 faizi işğal edilibdir. Bir milyondan artıq azərbaycanlı
yerindən-yurdundan didərgin düşüb, çadırlarda yaşayır. Münaqişə indiyə qədər həll olunmayıbdır. Bu,
ölkəmizdə sosial-iqtisadi, siyasi vəziyyəti nə qədər mürəkkəbləşdirir – bunu siz təsəvvür edə bilərsiniz. Amma
belə bir şəraitdə demokratiyanın inkişafı üçün biz yenə də əlimizdən gələni edirik. Sizin obyektiv, ədalətli münasibətinizə ümid bəsləyirik.
N e l s o n L e d s k i: Bu sözlərinizə görə Sizə çox təşəkkür edirəm. Doğrudur ki, mənim institutum
demokratiya axtarışına birtərəfli yanaşır. Biz hökumət olmadığımız üçün deyək ki, təhlükəsizlik məsələlərinin
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gücləndirilməsinə və əməkdaşlığın genişləndirilməsinə məcbur deyilik, nə də iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə
biz cavabdeh deyilik. Bu baxımdan bizim bəxtimiz gətiribdir. O mənada ki, bizim qarşımızda bir məqsəd vardır. O da
demokratiyanın genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Mən bilirəm ki, sizin işiniz bu baxımdan belə deyildir.
Başqa sözlə desək, Siz məsələlərə geniş yanaşırsınız.
Eyni sözləri mən dostum, ABŞ-ın səfiri barədə də deyə bilərəm. Şübhəsiz ki, o da fəaliyyətində təkcə
demokratiyanı amil tuta bilməz. Onun iş cədvəlində, gündəliyində daha geniş məsələlər vardır. Biz bunları
anlayırıq. Eyni zamanda bunlar məni o fikirlərimə inandırır, inamımı bir daha artırır ki, Azərbaycan kimi bir
dövlətin özünün təhlükəsizlik problemlərini həll etmək üçün, qonşuları ilə sülh şəraitində yaşaması üçün XXI
əsrdə öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, plüralist cəmiyyət qurmaq üçün yeganə yolu demokratiyanın inkişaf
etdirilməsidir.
Hesab edirəm ki, Sizin qarşılaşdığınız bir sıra məxsusi problemlərin elə həlli yolu da məhz demokratiyadır
ki, o da hökumətlərə yardımçı alət rolunda çıxış edir. Mən qısaca da olsa, dörd il üzərində birgə çalışdığımız
Azərbaycandakı Vətəndaş Cəmiyyəti barədə də söz demək istəyirəm. Düzdür, sizin qanunvericiliyiniz həmin o,
qeyri-hökumət təşkilatını noyabrın 5-də seçkilərdə müşahidəçi kimi çıxış etməkdən məhrum edibdir. Biz bir
neçə ildir ki, bu təşkilatla birgə çalışırıq. Mən sizə demək istəyirəm ki, bu, yaxşı təşkilatdır. Üç mindən çox
üzvü vardır. Onlar ölkənin bütün yerlərinə yayılıbdır. Bu təşkilat açıq hökumət qurulmasına sadiqdir.
Bu elə bir təşkilatdır, elə bir qurumdur ki, sizin ölkənizdə məhz belə qurumlara ehtiyac vardır. Bu qurumları
kimin maliyyələşdirməsi məsələsini Sizinlə müzakirə edə bilərik. Beynəlxalq təşkilatlar müxtəlif növ belə
qurumları maliyyələşdirirlər. Bu qurumlar indi cəmiyyətinizin mənafeyinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər.
Onlara hardansa dəstək olmasa, ayaq üstə dura bilməzlər. Onlara az miqdarda verdiyimiz dollarlar çox da
əhəmiyyətli deyildir. Bu pulun verilməsini dayandırsaq, biz məğlub olarıq. Mənim təklifim ondan ibarətdir ki,
bu cür qurumları Sizin dəstəkləməyiniz lazımdır. Hesab edirəm ki, dediyim qurumları sizin hökumət ilə biz bu
proseslərə, müzakirələrə cəlb etməliyik. Danışıqlar aparmalıyıq ki, onların inkişaf yolları nədən ibarətdir, necə
inkişaf edə, hökumətə necə yardımçı ola bilərlər. Cəmiyyətdə pluralizmin artmasında hansı rolu oynaya bilərlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğru dediniz ki, demokratiyanı inkişaf etdirmək üçün sizin bir belə vəzifələriniz
vardır. Eyni zamanda özünüz qeyd etdiniz ki, bizim vəzifəmiz çoxdur. O cümlədən, hörmətli səfirin də vəzifəsi
çoxdur. Elə bu sözləriniz onu təsdiq edir ki, sizinlə bizim əməkdaşlığımız, təbiidir ki, demokratiyanın inkişafı
naminə olmalıdır. Amma eyni zamanda hər bir ölkənin, konkret olaraq Azərbaycanın reallığını nəzərə almalıdır.
Dünyada bir-birinə bənzər iki ölkə yoxdur. Məsələn, bizim qonşular – Gürcüstan, Ermənistan, yaxud siz
Ukraynanı misal gətirdiniz, bu ölkələrin hər birinin özünəməxsus problemləri vardır. Bilirəm ki, bu ölkələrin –
Ermənistan bizimlə münaqişədədir, amma Gürcüstan, Ukrayna ilə bizim dost əlaqələrimiz vardır – dostum Eduard
Şevardnadzenin nə qədər problemləri var. Bilirəm ki, dostum Leonid Kuçmanın nə qədər problemləri var. Amma
bu ölkələrdə daxili ictimai-siyasi vəziyyət də bir-birindən fərqlidir. Ona görə də demokratiyanın inkişafı istəristəməz, gərək daxili ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı olsun. Təkcə demokratiya ilə insanın qarnı
doymur. Ona görə insanın qarnını da doyurmaq, iqtisadiyyatı da inkişaf etdirmək, terrorizmin, cinayətkarlığın
qarşısını da almaq, indi gördüyünüz bu ictimai-siyasi sabitliyi də təmin etmək lazımdır.
Amma 5–6 il bundan əvvəl Azərbaycanda belə vəziyyət yox idi. Azərbaycana ilk gəldiyiniz vaxtla bu günü
müqayisə edə bilərsiniz. Ona görə də sizinlə bizim səylərimizi birləşdirmək lazımdır. Biz bilməliyik ki, sizə
demokratiya lazımdır, siz də bilməlisiniz ki, bizə demokratiya lazımdır. Amma demokratiya ilə bərabər, bizim
başqa işlərimiz də lazımdır.
Mən yenə də deyirəm ki, hər bir ölkənin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Bir sözlə, bizim fikir
ayrılığımız yoxdur. Sadəcə, bu məsələlərin, proseslərin həyata keçirilməsi məsələsi vardır.
Mən sizinlə razıyam ki, qeyri-dövlət təşkilatları olmalıdır. Güman edirəm, bu barədə Ramiz Mehdiyev
sizinlə ətraflı danışıbdır.
Biz buna etiraz etmirik və sizinlə əməkdaşlıq etmək istəyirik. Amma siz də bizimlə əməkdaşlıq etməlisiniz. Siz
bizimlə əməkdaşlıq etmirsiniz. Siz özünüz yaradırsınız, özünüz həmin o dediyiniz dollarları verirsiniz. Onlar
kimdirlər, siz bunu bilmirsiniz, bilə də bilməzsiniz. Hətta Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə tapşırsanız, onlar da bilə
bilməyəcəklər. Amma biz burada olan adamları sizdən yaxşı bilirik. Ona görə də əməkdaşlıq ondan ibarətdir ki, bizim
istəyimiz, şəraitimiz nəzərə alınsın.
Azərbaycandan gəlib sizin instituta şikayət edən hər bir adamı elə normal adam kimi qəbul etməməlisiniz.
Ona görə də burada əməkdaşlıq gərək səmimi olsun. Bu məsələni sonra müzakirə edərik, Ramiz Mehdiyev
sizinlə danışıbdır və burada konsensus tapmaq mümkündür.
N e l s o n L e d s k i: Çox gözəl. Əminəm ki, anlaşma tapa bilərik. Mən elə adamlar istəyirəm ki, o
adamlar problemləri xalçanın altında gizlətməsinlər. Problemləri olduğunu görüb onlara qarşı açıq surətdə
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mübarizə aparsınlar, onlarla məşğul olsunlar. Vətəndaş Cəmiyyəti ilə apardığımız iş açıq, şəffaf olubdur. Burada
heç bir gizli, məxfi fəaliyyət yoxdur. Bu qrupların üzvləri barədə də heç bir məxfilik mən görmürəm.
Mən çox istərdim ki, ölkənizdə sivil cəmiyyət quruculuğu işində sizə yardımçı olaq. Bu barədə dialoqa
başlayaq. Beləliklə, sizin qurduğunuz demokratiya işində də sizə yardımçı olaq. Hesab edirəm ki, biz ümumi
anlaşma tapa bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dialoq, doğru dediniz, amma sizin indiyədək etdikləriniz dialoqsuz olubdur. Onu
unutmayın. Mən də sizinlə razıyam ki, elə adamlar lazım deyil ki, məlumatı xalçanın altında gizlətsin. Bu,
medalın bir tərəfidir. Amma onun ikinci tərəfi də vardır. O da ondan ibarətdir ki, elə adamlar lazım deyildir ki,
nəyisə uydursun, yalan məlumatlar versin. Gərək olan reallığı desin. Yaxşını-yaxşı, pisi-pis. Qərəzlilik olmasın.
Biz hesab etmirik ki, Azərbaycanda hər şey idealdır. Elə sizin ölkədə də ideal deyildir. Təbiidir, mən
Azərbaycanı sizin ölkənizlə müqayisə etmək istəmirəm. Çünki sizin səviyyənizə gəlib çatmaq üçün bizə çox
illər lazımdır.
Hər halda, bu məsələləri dialoq vasitəsilə həll etmək olar. Biz də sizinlə dialoq aparmaq istəyirik. Nə biz
birtərəfli fəaliyyət göstərməliyik, nə də siz. Birlikdə etməliyik.
N e l s o n L e d s k i: Cənab Prezident, bir daha çox sağ olun. Mən bu cür işləməyə söz verirəm. Sizinlə
yenidən görüşüb danışmaq imkanı əldə etdiyimə, yenidən sizin ölkənizə gəlmək fürsəti əldə etdiyimə görə çox
şadam. Bu seçkilər çox mühüm, əhəmiyyətli seçkilər olacaqdır. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sizinlə görüşməkdən çox məmnunam.
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TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN DEPUTATI, QARA DƏNİZ İQTİSADİ
ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ ÜZVÜ NECATİ
ÇƏTİNQAYANIN RƏHBƏRLİYİ İLƏ ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRİ
MÜŞAHİDƏ ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA GƏLMİŞ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz, öz vətəninizə xoş gəlmisiniz! Çox məmnunam ki,
bizim dost, qardaş Türkiyənin Böyük Millət Məclisindən belə mötəbər nümayəndə heyəti gəlibdir və seçkilərdə
müşahidəçi olacaqdır. Sizin əldə etdiyiniz demokratiyadan biz nə qədər istifadə edə bilmişik, onu görəcəksiniz.
Bizə nəyisə öyrədəcəksiniz, biz nəyisə sizdən öyrənəcəyik. Ona görə sizin ölkədən, Türkiyədən belə mötəbər
heyətin gəlməsi bizim üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Təşəkkür edirəm.
N e c a t i
Ç ə t i n q a y a: Hörmətli prezidentim, səmimi qəbula görə Sizə təşəkkür edirəm.
Demokratiyanın ən gözəl örnəklərindən biri olan parlament seçkiləri ilə əlaqədar Bakıya gəlmişik. Öz
vətənimizdə olduğu kimi, bizi səmimi qəbul etdiyiniz üçün Sizə bütün həmkarlarım adından ehtiramımı ərz
edirəm.
Sizin söylədiyiniz kimi, həqiqətən, biz bir millət, iki dövlətik. Bizdə və qardaş Azərbaycanda belə bir atalar
sözü var. Ət dırnaqdan ayrılmaz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur.
N e c a t i Ç ə t i n q a y a: Biz ətlə dırnaq kimiyik, bir-birimizdən ayrılmağımız mümkün deyildir. Buna
heç kim inanmaz. Onun üçün sizin məsələləriniz, Azərbaycanın problemi bizim məsələmizdir, problemimizdir.
İstədik ki, bu imtahanda sizinlə bərabər olaq. Qardaş Azərbaycan demokratiyanın bu çox önəmli qapısını
açarkən və XXI əsrə girərkən bütün həmkarlarım və türk xalqı adından deyirəm və inanıram ki, sabah
Azərbaycan bu imtahanı çox demokratik və gözəl verəcəkdir. Bu, xalqın getdikcə demokratikləşməsi sahəsində
və Azərbaycanın gələcəyi üçün son dərəcə önəmli bir imtahandır. Dünəndən bəri görürük ki, sabah hər tərəfdə
vətəndaşlar rahatlıqla, heç bir əngəl olmadan səs verməyə gedəcəklər, öz borclarını yerinə yetirəcəklər.
Təbiidir ki, bu Sizin təcrübəniz, gərgin əməyiniz nəticəsində yaratmış olduğunuz bir şəraitdir. Buraya
gələrkən Böyük Millət Məclisinin sədri hörmətli Ömər İzginin, bütün partiya sədrlərinin ayrı-ayrı salamlarını və
ehtiramlarını sizə gətirmişəm. Xahiş edirəm, qəbul edəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
N e c a t i Ç ə t i n q a y a: Bu gün buraya sabahkı günü görmək üçün gəlmişik. Buraya Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasından, ATƏT-dən və Avropa Şurasından, müxtəlif ölkələrdən
nümayəndə heyətləri gəlmişlər. Sabah nümayiş ediləcək demokratiya ilə Azərbaycandakı inkişafın nə şəkildə
olduğu görünəcəkdir. Məhz bu demokratiya Sizin memarı olduğunuz, öndərliyinizlə qorunub möhkəmlənmiş, 9
il müstəqil olan Azərbaycanın inkişafını bütün dünyaya nümayiş etdirəcəkdir. Sabah Azərbaycandakı inkişafı,
demokratiyanı müşahidə edəcəyik.
Demokratiya insan həyatında son dərəcə önəmli rol oynayır. Dünya ölkələrində, Müstəqil Dövlətlər Birliyi
ölkələrində demokratiya ayaq açıbdır. Amma qardaş olan bir ölkədə bu bizim üçün daha da gözəl hadisədir.
Cənab dəyərli prezidentim, Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra yaranmış dost və qardaş
cümhuriyyətlərin, xüsusilə Azərbaycanın bu günə gəlməsində Sizin böyük zəhmətiniz vardır. Biz buraya hər
gəlişimizdə bunu müşahidə edirik.
Altı ay bundan öncə buraya gəlmişdik, bizi qəbul etmişdiniz. Cənab İhsan Doğramacı ilə də gəlmişdik. Hər
gəlişimizdə gözəl işlərin şahidi oluruq. Bakıda, Azərbaycanda həqiqətən iqtisadi sahədə fövqəladə inkişafı
görürük. Bu önəmli inkişaf zati-alilərinizin çox böyük təcrübəsinin və göstərdiyi aydın yol ilə xalqın hərəkət
etməsinin nəticəsidir. Bunlar Sizin qardaşlarınızı da son dərəcə məmnun edir. İstəyimiz Qafqazda inkişaf edən
bu qardaş ölkənin günəş kimi parlamasıdır. Bunu qəlbən istəyirik. İnşallah, zati-alilərinizin liderliyi ilə bunu
Azərbaycan, hamımız və bütün dünya görəcəkdir. Bunu görmək hamımızın arzusudur. Çünki Azərbaycan nə
qədər inkişaf edirsə, qardaşları o qədər məmnun olacaqdır. Azərbaycanın birinci qardaşı Türkiyədir. Ona görə
də, inşallah, bu gözəl günləri qısa zamanda görməyi Allah bizə nəsib edəcəkdir. Bu yolda Sizə cansağlığı,
səadət, uzun ömür diləyirik ki, Azərbaycan bunları qısa zamanda görsün.
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Türkiyə hər sahədə sizin yanınızdadır. Türkiyə Qarabağ məsələsinin zati-alilərinizin düşündüyü kimi həll
olunmasına tərəfdardır. Siz necə düşünürsünüzsə, biz də elə düşünürük. Soyqırım məsələsi tamamilə
uydurmadır, saxtadır. Keçmişi ortaya qoyaraq olmamış şeyləri göstərmək əsl həqiqəti dünyaya göstərməmək
deməkdir. Bu gün Azərbaycanın bir çox yerlərini haqsız şəkildə işğal edən Ermənistan həmin yerləri
boşaltmayınca, bizim onları işğalçı kimi tanımağımızı, Azərbaycanın və Türkiyənin haqlı olduğunu bütün dünya
bilir.
Çünki ədalətsizliyə görə bu qədər insan – bir milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün yerinə-yurduna,
evinə-eşiyinə, bağına-bağçasına, doğulduğu torpaqlara həsrətdir. Dünya bunu görməlidir və işğalçı qüvvələrin
XXI əsrə getməsinə yol verilməməlidir. Həmin torpaqlar öz sahiblərinə, qardaş Azərbaycan qaçqınlarına
qaytarılmalı və onlar geri dönməlidir.
Hörmətli prezidentim, iki qardaş ölkə dünyanın gözü qarşısında siyasi sahədə həqiqətən çox gözəl şəkildə,
çiyin-çiyinə hərəkət etmişdir. Son illər ticarət sahəsində bir zəifləmə baş verdi. İnanıram ki, yenə də Sizin
diqqətiniz bu məsələni həll edəcəkdir. Yəni digər dünya ölkələri ilə müqayisədə, bizim iqtisadi əlaqələrimizdə
zəifləmə meylləri görünür. İnanırıq ki, bu sahədə mövcud olan bəzi problemləri həll edəcəksiniz.
İndiyədək 20 neft müqaviləsi imzalanıbdır. Bunun içində Türkiyənin yüzdə dörd faiz payı vardır. Bu da zatialiləriniz tərəfindən edildi. Amma bunu daha da artırmaq olar. Çünki biz iqtisadi baxımdan bir-birimizə bağlı
olmalıyıq. Zati-alinizin qarşısında bunları söyləməyi lüzumsuz hesab edirəm. Çünki Siz bu sahədə fövqəladə
təcrübəyə maliksiniz. İki qardaş ölkənin bir-birinə dəstək verməsi Azərbaycan ilə Türkiyənin qısa zamanda daha
da inkişafına səbəb olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma yüzdə dörd faiz deyil, yüzdə otuz beş, otuz altıdır. 1994-cü ildə müqavilə
hazırlanarkən Türkiyənin payı 1,75 faiz idi. Müqavilə imzalanandan sonra mən Azərbaycanın payından 5 faiz
Türkiyəyə verdim. Beləliklə, birinci müqavilədə 6,75 faiz oldu. Ondan sonrakı müqavilələrdə, məsələn,
«Şahdəniz»də – orada böyük qaz ehtiyatı var – Türkiyənin payı 10 faizdir. Başqa müqavilələrdə də var, hamısı
birlikdə 35–36 faizdir. Görün, 1,75 faizdən haraya qaldırdım.
N e c a t i Ç ə t i n q a y a: Hörmətli cümhur başkanım, bunların hamısı Sizin qayğınızla olmuşdur,
inşallah, yenə də böyük diqqət və dəstəyinizlə Bakı–Tbilisi– Ceyhan boru xətti də qısa zamanda gerçəkləşəcəkdir.
Bunun gerçəkləşməsi Azərbaycan neftinin dünyaya daşınmasını təmin edəcəkdir. Bu da iqtisadi baxımdan böyük
canlanmaya səbəb olacaqdır.
Azərbaycanda, Bakıda ticarətlə məşğul olmaq, buraya sərmayə qoymaq istəyən digər türk iş adamları da
Azərbaycan iqtisadiyyatına faydalar vermək istəyirlər. Bu, iki ölkə üçün yararlı olacaqdır.
Siz bunları çox yaxşı bilirsiniz. Mən bunu təkrar demək istəyirəm. Bu sahədə bizə göstərdiyiniz dəstəyə görə
təşəkkür edirik. Qardaş ölkənin hörmətli cümhur başkanı Heydər Əliyevin adı Türkiyədə hər kəsin ürəyində
sevinc yaradır və öz ölkəsinin prezidenti kimi sevgi bəsləyirlər.
Sizin məsələniz bizim məsələmizdir. Sizin inkişafınız bizi məmnun edər. Sabah göstərəcəyiniz demokratiya
havası Azərbaycanın XXI əsrə güclü bir ölkə kimi qədəm qoyacağını təsdiqləyəcəkdir. Sabah keçiriləcək
parlament seçkilərinin Azərbaycan xalqına xeyirli olmasını, bu ölkənin XXI əsrə daha güclü, demokratik bir
ölkə kimi daxil olmasını arzulayıram.
Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə bütün həmkarlarım, xalqımız adından Sizə bir daha təşəkkür
edirəm, hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Sizin Azərbaycana gəlməyinizdən bir daha məmnun olduğumu
bildirmək istəyirəm. Siz – dost, qardaş Türkiyənin nümayəndələri, təbiidir ki, həmişə olduğu kimi, indi də,
Azərbaycan dünya qarşısında imtahan verdiyi zaman da bizim yanımızdasınız. Mən bunu çox yüksək
qiymətləndirirəm.
Azərbaycan gənc dövlətdir. Biz doqquz il bundan öncə müstəqilliyimizi bəyan etmişik. Ancaq doqquz ildə
Azərbaycan çox ağır, çətin yollar keçibdir və beş il bundan öncə biz ilk Konstitusiyamızı qəbul edə bildik. Beş
il bundan öncə müstəqil dövlətin birinci parlamentini, Milli Məclisini seçə bildik. Beş il ötübdür. Yeni
parlament seçirik. Bu, böyük hadisədir. Yəni müstəqil dövlətik, müstəqilliyimizi gücləndirmişik, möhkəmləndirmişik, parlament demokratik seçilib, öz işini sona çatdırıbdır. İndi yeni parlament seçilir.
Təbiidir, qısa müddətdə demokratiyanın hamısını mənimsəmək olmaz. Demokratiya elə bir şey deyil ki,
haradasa var, götür, istifadə et. Ya bir avtomobildir, get al, istifadə et. Yaxud da bahalı evdir, paltardır, filandır.
Demokratiya insanların beynində psixoloji dəyişiklik deməkdir. Əgər səhv etmirəmsə, sizin ölkə 50 ildir
demokratiya yolu ilə gedir. Elədir, yoxsa yox?
N e c a t i Ç ə t i n q a y a: Bəli.
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H e y d ə r Ə l i y e v: İndi sizin ölkə çox demokratik ölkədir. Seçkiləriniz də demokratik keçir. Amma teztez seçkilər edirsiniz. Biz beş ildən bir edirik, siz bəzən iki ildən bir edirsiniz. Bu da sizin xüsusiyyətinizdir.
Təbiidir. Bunların hamısını normal qiymətləndiririk. Ancaq bir var 50 il, bir də var 9 il yox, 5 il. Ona görə də bu
reallığı bilmək lazımdır. Siz bu reallığı bilirsiniz. Çünki biz bir-birimizə çox yaxınıq, millətimizin mentalitetini,
xüsusiyyətini, mənəvi dəyərlərini, adətlərini, ənənələrini çox yaxşı bilirik. Çünki bunların əksəriyyəti eynidir.
Siz bunu yaxşı bilirsiniz. Amma bəzi Qərb ölkələri, hansının ki, 2000 illik demokratiya tarixi var, bəzi adamlar,
müşahidəçilər hesab edir ki, Azərbaycanda da belə olmalıdır. Bu, mümkün deyildir.
Keçmiş Sovetlər İttifaqının 15 müttəfiq respublikasının indi hamısı müstəqildir. Heç biri hələ o səviyyəyə
gələ bilməz. Amma biz bu yol ilə gedirik. Başqa yolumuz yoxdur. Başqa yol da olmayacaqdır. Əsas budur.
Mən bu gün dörd-beş saatdır bütün nümayəndə heyətləri ilə görüşürəm. Ona görə görüşləri bir saat etmirəm,
yarım saat da çox olur. Ona görə siz də orada gözləməli oldunuz. Çox ölkələrdən adamlar gəlibdir. ATƏT-dən
200 adam gəlibdir. Ondan əlavə, Avropa Şurasından adamlar gəlib, ATƏT-in Parlament Assambleyasından
gəlib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Demokratiya İnstitutundan böyük bir dəstə gəlibdir. Bundan əlavə,
Rusiyadan, Müstəqil Dövlətlər Birliyindən bir dəstə gəliblər. Hətta İrandan da gəliblər. Biz bunu müsbət
qiymətləndiririk. Çünki gəlsinlər, görsünlər. Bir var görmədən, haradasa, Qərb ölkəsində yazırlar ki, Azərbaycanda
demokratiya yoxdur, filandır, filandır. Amma qoy gəlsin, görsün!
Doğrudur, görənlərin bəzisi obyektiv, ədalətli olmur. Ancaq necə də olsa, bir hissəsi obyektiv, ədalətli olur.
Ona görə biz müşahidəçilərin gəlməyinə çox şadıq, sevinirik və sizin gəlməyinizə xüsusi sevinirik.
Mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bütün sahələrdə Türkiyənin tarixi
nailiyyətlərindən təcrübə götürməlidir. Atatürkdən təcrübə götürməlidir. Ondan sonrakı dövrdən təcrübə
götürməlidir. Çünki hər bir yeni dövlət özü heç bir şey icad etmir. Dünyada mövcud olan dövlətlərin sistemindən bəhrələnir.
Məsələn, biz demokratiya yolu ilə gedəndə təcrübə üçün bir var Fransa, bir var İngiltərə, bir var İtaliya,
yaxud Amerika, bir də var Türkiyə. Bizim dilimiz, dinimiz, tariximiz, kökümüz birdir. Yəni bizim
xalqlarımızın mentaliteti birdir. Ona görə də sizin ölkədən təcrübəni götürmək bizim üçün daha realdır və daha
da faydalıdır, nəinki başqa bir ölkədən. Təbiidir, o ölkələrin təcrübəsindən də istifadə edirik. Amma Türkiyənin
cümhuriyyət dövrünün inkişafı – bu günlərdə 77-ci ildönümünü bayram etdik – Azərbaycan üçün əsas təcrübə
mənbəyidir və örnəkdir. Ona görə də siz həm müşahidə edəcəksiniz, həm də bizə kömək edəcəksiniz.
Baxacaqsınız, harada nə qüsurlarımız var. Sonra onları bizə deyəcəksiniz ki, gələcəkdə nə etmək lazımdır, onu
bilək.
Mən heç də iddia etmirəm ki, seçkilərdə demokratiyanın zirvəsinə çatacağıq. Yox. Ancaq böyük bir addım
atacağıq. Biz də istəyirik ki, o addımla ölkəmizdə demokratiyanın inkişafı təmin olunsun. İkincisi də başqa
ölkələr görsünlər ki, bəli, biz irəliyə böyük addım atdıq. Zaman lazımdır ki, yenə də bir addım ataq. Buna zaman
lazımdır.
Türkiyə – Azərbaycan münasibətləri elədir ki, bunun haqqında saatlarla danışmaq olar. Amma bəzən
düşünürsən ki, heç danışmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki o qədər məlumdur, o qədər dostluq əlaqələri vardır.
Məsələn, son vaxtlar bizi, Türkiyəni daim narahat edən Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsidir. Bu bizim ölkənin əsas problemidir. 12 il bundan öncə Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir.
Sovetlər Birliyinin içərisində olduğumuz son dörd ildə Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal edibdir.
Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra, 1993-cü ilə qədər bu torpaqların işğalı davam edibdir. Biz 1994-cü ildə
müharibəni dayandırdıq, atəşkəs sazişi imzaladıq. Məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Amma indiyə qədər həll
edə bilməmişik. Çünki Ermənistan bu barədə qeyri-konstruktiv mövqe tutur. Ermənistan torpaqlarımızı işğal edibdir.
Ona görə də üstünlüyündən sui-istifadə edir və elə tələblər ortaya qoyur ki, biz bunu qəbul edə bilmərik. Dağlıq
Qarabağa müstəqillik statusu istəyirlər. Biz bunu edə bilmərik.
Bütün bu dövrdə, əvvəldən indiyə qədər Türkiyə həmişə Azərbaycanla bir yerdədir. Yəni Azərbaycanın bu
problemi eyni zamanda Türkiyənin problemidir. Türkiyənin bu barədə dəstəyi, köməyi həmişə bizim üçün böyük bir
şeydir. Ona görə də bütün beynəlxalq təşkilatlarda məsələlər müzakirə olunan zaman Türkiyə bizim yanımızdadır,
bizim istədiyimizə səs verir.
Ermənilər indi soyqırım məsələsini ortaya çıxarıblar. Bu, uydurma bir şeydir. Bu yalandır. Amma erməni
lobbisi, erməni diasporu o qədər güclüdür ki, məsələn, Amerika kimi böyük bir dövlətin Konqresinə təsir
edirlər. Orada müzakirələr gedəndə biz burada çox böyük təlaş içində idik. Mən açıq etirazlar bildirdim ki, heç
bir soyqırım yoxdur. Əksinə, həmişə ermənilər türkləri qırıbdır. Azərbaycanda nə qədər qırğınlar etdilər. 1905ci ildə, 1918-ci ildə, elə indi 12 ildir bu qırğınları edirlər. Bizim torpaqlarımızı işğal ediblər.
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Amma orada, Amerikada deyirlər, nə bilim, Azərbaycanda bir adamın hüququ pozuldu. Bir şəxsin
hüququnun pozulması da, təbiidir ki, olmamalıdır. Amma burada bütün xalqın hüququ pozulubdur. Millətin
hüququ pozulubdur. Bir milyon insanın hüququ pozulubdur, onlar evindən, torpağından məhrum olublar,
çadırda yaşayırlar. Dünya buna qiymət vermir, indi ədalət yoxdur. Çünki ədalət olsa, gərək Amerika Konqresi
bizi dəstəkləsin. Amma əksinə, 1992-ci ildə Amerika Konqresi Azərbaycana qarşı ayrı-seçkili qərar – 907-ci düzəliş qəbul edibdir. Guya Azərbaycan Ermənistanı blokadaya alıbdır. Ona görə də Amerikanın Azərbaycana hər
cür yardımına qadağan qoyulubdur. İndi Ermənistan, Gürcüstan yardım alır. Orta Asiya ölkələri, Ukrayna
yardım alır, amma biz almırıq. İş bu yardımda deyildir. Bu illər yardımsız da yaşamışıq. Amma iş bunun siyasi
mənasındadır. Həmin 907-ci düzəlişin müəllifi, onu Konqresdə keçirən konqresmen Smit indi də soyqırım
haqqında layihənin müəllifidir.
O, layihəni əvvəlcə yardımçı komitədən keçirdi, sonra da Konqresin müzakirəsinə çıxardı. Allaha şükür
olsun ki, orada müzakirədən çıxarıldı. Amma mən dünən bildim ki, indi buna Fransa parlamenti baxmaq istəyir.
Türkiyə çox ciddi təkzib veribdir. Mən televiziya ilə dinlədim. Hörmətli cümhur başkanı Əhməd Necdət Sezər
bəyanat veribdir. Digər hökumət nümayəndələri də bəyanatlar veriblər.
Ermənilər, görürsünüz, orada alınmadı, burada etmək istəyirlər, burada alınmadı, orada etmək istəyirlər. İndi
bunları hər yerdə dəstəkləyirlər. Demək, ədaləti dəstəkləmirlər. Bilirsiniz, ədaləti dəstəkləmirlər. Ona görə də
Azərbaycan və Türkiyə bu barədə eyni vəziyyətdədir. Ona görə də bizim bir yerdə olmağımız həm Türkiyə
üçün, həm Azərbaycan üçün ən əsas məsələdir. Biz bir yerdəyik, bir yerdə də olacağıq.
Məsələn, Bakı–Ceyhan neft boru kəmərini həyata keçirmək üçün altı ildir çalışırıq. Nə qədər çətinliklər, nə
qədər təzyiqlər oldu. Ancaq əvvəldən dedim, məsələni axıra qədər də çatdırdıq. Bunun böyük iqtisadi
əhəmiyyəti vardır. Xəzər dənizindən neft çıxarılacaq, miqdarı da çox olacaqdır. Bunların hamısı Gürcüstan
ərazisindən keçib Türkiyəyə gedəcək və Aralıq dənizinə çıxacaqdır. Türkiyə özü bündan istifadə edəcəkdir.
Təbiidir ki, o, dünya bazarına da çıxaracaqdır.
İndi böyük bir qaz yatağı kəşf etmişik. O yataq var idi. Orada bir neçə şirkətlərin, o cümlədən «Türk
Petrolları» şirkətinin də 10 faiz payı vardır. Oradan bir trilyon kubmetrdən artıq qaz alınacaqdır. Məsələn, biz
ildə 30 milyard kubmetr qaz ixrac edə biləcəyik. Bunu da birinci növbədə Türkiyəyə etmək istəyirik. Bir-iki
ildən sonra bu, mümkün olacaqdır. İndi Türkiyə bəzi yerlərdən qaz alır. Siz Rusiyadan «mavi axın» xətti
çəkirsiniz. Bilmirəm, «mavi axın» xətti olacaq, ya olmayacaqdır. Şəxsən mən buna o qədər də inanmıram. Ancaq edirsiniz edin, öz işinizdir. Amma qazımızı Türkiyəyə verəndə artıq bu, etibarlı olacaqdır.
Məsələn, Türkmənistanın çoxlu qazı var. O istəyir ki, bir neçə bazara çıxarsın. Amma Rusiya onu istənilən
vaxt bağlayır. Heç yerə çıxa bilmir. Bilirsiniz ki, anlaşma var idi. Biz onu 1998-ci ildə Ankarada imzaladıq.
Türkmənistan prezidenti ilə Türkiyənin prezidenti imzaladılar ki, qaz borusu buradan, Xəzərdən,
Azərbaycandan, Gürcüstandan keçib Türkiyəyə gəlsin. Amma sonra bunu etmədilər. Çünki Türkmənistana
mane oldular, o da bunu etmədi. İndi bilmir bu qazı hara çıxarsın. Bizə də mane olmaq istəyənlər, bizə də təzyiq
etmək istəyənlər var idi. Biz öz iradəmizdən dönmədik. Demək, bax, bunlar bizi daha da bağlayacaqdır.
Bunlar təkcə iqtisadi məsələ deyildir. Bunlar bizi bir-birimizlə əsrlər boyu bağlayacaqdır. Bu, eyni zamanda
bölgədə təhlükəsizliyi təmin edəcəkdir. Bir çox başqa məsələləri də demək olar. Ona görə də əlaqələrimiz
dostluq, qardaşlıq əlaqələridir. Bu əlaqələr əbədidir. Bunu heç kəs sarsıda bilməz. Erməni xalqına qarşı heç bir
soyqırım olmayıbdır. Əksinə, ermənilər türkləri, azərbaycanlıları qırıbdır.
Mən Ərzrumda, İqdırda olanda vaxtilə ermənilərin qırdığı türklərin məzarlarını gördüm. İqdırda bir abidə də
ucaldılıbdır.
Həqiqət bundan ibarətdir.
Biz də burada Türkiyənin şəhidlərinə – 1918-ci ildə türk qardaşlarımız şəhid olmuşlar – onların şərəfinə
böyük abidə ucaltmışıq.
N e c a t i Ç ə t i n q a y a: Cənab Prezident, getdik, gördük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar nə üçün şəhid olublar? Onlar gəlib Azərbaycanı ermənilərdən xilas edirdilər.
Azərbaycanı ermənilərdən qoruyurdular. Ona görə də canlarını verdilər, həlak oldular. Əgər ermənilər bizə
hücum etməsəydilər, onlar bizi qırmasaydılar, buna ehtiyac yox idi. Demək, onlar soyqırım ediblər.
Məsələn, bilirsiniz, Xocalı Qarabağda şəhərdir. Ermənilər orada bir gecənin içində insanların hamısını
qırıblar. Uşaqlara da, qadınlara da imkan verməyiblər ki, çıxsınlar. Soyqırım budur. Özü də bu, 1992-ci ildə
olan soyqırımdır. Amma onlar 85 il bundan öncəki, özü də olmayan bir məsələni ortaya atırlar. Bu məsələdə biz
sizinləyik. Heç nə ola bilməz. Siz də bizimləsiniz.
Bir sözlə, sizin gəlməyinizdən çox məmnunam. Çox təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, siz çox faydalı iş
görəcəksiniz. Həm bizim demokratiyaya qiymət verəcəksiniz, həm də bizə kömək edəcəksiniz.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASI PARLAMENTİNİN – İSLAM ŞURASI MƏCLİSİNİN
ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA
GƏLMİŞ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi görməkdən çox
məmnunam. Siz Azərbaycanda parlamentə, Milli Məclisə keçiriləcək seçkilərdə müşahidəçi olmaq istəyirsiniz.
Müşahidə etmək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda seçkilər necə – ədalətli, yaxud ədalətsiz keçir.
Hesab edirik ki, seçkilərin ədalətli, doğru-düzgün keçirilməsi üçün seçkiqabağı bir neçə ayda çox iş
görmüşük. Bilirsiniz ki, bizdə çoxlu partiyalar vardır. Onların da tam əksəriyyəti müxalifət mövqeyində duran
partiyalardır. Həmin partiyaların üzvləri qəzetlərdən, televiziya və radiodan istifadə edir, öz fikirlərini deyirlər.
Allah bilir onların fikirləri nədir. Allah onu yaxşı bilir, çünki Allah hər şeyi yaxşı görür. Onların hamısının fikri
ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev iqtidarı hakimiyyətdən getməlidir. Bu adamların hər biri deyir ki, biz
hakimiyyətə gəlməliyik. Çünki Heydər Əliyev və onun partiyası Azərbaycanı idarə edə bilmir, neçə illərdir ki,
problemlər həll olunmur. Biz seçkilərə hazırlıq dövrünü, bax, belə bir demokratik, aşkarlıq şəraitində
keçirmişik. İndi əsas iş noyabrın 5-dədir.
Ölkəmizə çoxlu müşahidəçilər – ATƏT-dən 200 nəfər, Avropa Şurası Parlament Assambleyasından 40 nəfər
gəlibdir.
Mən bu gün saat on ikidən nümayəndələri qəbul edirəm, hələ bundan sonra da qəbul edəcəyəm. 400-ə qədər
müşahidəçi vardır. Çox məmnunam ki, onların içərisində siz varsınız. Güman edirəm ki, müşahidə edib, görüb, öz
xoş münasibətinizi bildirəcəksiniz. Sizə bir daha xoş gəlmisiniz deyirəm. Buyurun.
H ə s ə n Ə l m a s i (nümayəndə heyətinin başçısı, İİR parlamenti – İslam Şurası Məclisinin üzvü): Çox
sağ olun. Mən Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Seçki ərəfəsində, yəni 5 noyabr parlament seçkisi ərəfəsində vaxt
tapıb bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildiririk.
(Cənab Həsən Əlmasi nümayəndə heyətinin üzvlərini dövlətimizin başçısına təqdim etdi).
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunların hamısı bizim yaxın qonşularımız, dostlarımızdır. Çox gözəl, yaxşı tərkibdir.
Təşəkkür edirəm.
H ə s ə n Ə l m a s i: Bu, seçki ərəfəsində Azərbaycana mənim ikinci səfərimdir. İki il bundan əvvəl
prezident seçkilərində mən cənab Qəzayi ilə birlikdə buraya müşahidəçi kimi gəlmişdik. Bir neçə gün
Azərbaycanda olduq. Bu gün isə digər bir nümayəndə heyətinin tərkibində parlament seçkilərində iştirak etmək
üçün ölkənizə gəlmişik. Çox xoşhalam ki, ikinci dəfə buraya gəlirəm. Azərbaycanın həyatında mühüm hadisə
olan bu seçkilərdə iştirak etmək üçün ölkənizə səfərimdən çox məmnunam.
Biz Azərbaycana gələn kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovla görüşdük. O, seçki
qanunları ilə əlaqədar bizim suallarımıza cavab verdi. Avtomatlaşdırılmış «Seçkilər» İnformasiya Mərkəzi və
bu seçkilərdə siyasi partiyaların iştirakı barədə ətraflı məlumat aldıq.
Dünən Milli Məclisin sədri ilə görüşdük. Parlament seçkiləri barədə geniş söhbətimiz oldu. Deməliyəm ki, ötən
seçkilərlə müqayisə etdikdə builki parlament seçkilərində böyük inkişaf vardır. Bir sıra qanunlarınızı
təkmilləşdirmisiniz. Hesab edirəm ki, bunlar səsvermədə müsbət rol oynayacaqdır. İstədiyimiz budur ki, seçkilər
açıq-aydın, aşkarlıq şəraitində keçsin.
Mən İran – Azərbaycan dostluq qrupunun üzvü kimi, ölkənizdə baş verən bütün dəyişiklikləri izləyirəm.
Arzumuz budur ki, Azərbaycanın heç bir problemi olmasın. Ölkəniz həmişə səadət və xoşbəxtlik içərisində
yaşasın, inkişaf etsin.
Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Arzumuz budur ki, o, çətinlik görməsin. Azərbaycan və İran qonşu
dövlətlərdir. Biz həm qonşuyuq, bəlkə həm də qohumuq. Əslində biz bir dost və qonşu kimi yaşamışıq. Sağ
olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, yaxşı sözlər dediniz. Mən hamısı ilə razıyam. Mən çox məmnunam ki,
siz Azərbaycan dilində, bizim ləhcəmizdə yaxşı danışırsınız. Çünki İranda Azərbaycan ləhcəsi bizim ləhcədən
bir az fərqlidir. Amma deyirsiniz ki, cəmi iki dəfə burada olmusunuz. Görürəm ki, doğrudan da İran –
Azərbaycan dostluq qrupunda siz Azərbaycanı yaxşı öyrənmisiniz. Seçmək olmur ki, siz iranlısınız, yoxsa
azərbaycanlısınız.
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Məmnunam ki, siz bu məsələlərlə maraqlanırsınız. Mərkəzi Seçki Komissiyasında görüş zamanı bizim bu
seçkilərə hazırlığımızın daha yüksək səviyyədə olduğunu görmüsünüz. Ümidvaram ki, bu seçkiləri siz də
müşahidə edib öz fikrinizi deyəcək, Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etməsində bizə yardım
göstərəcəksiniz.
Biz demokratiya yolu ilə gedirik. Ona görə də ölkəmizdə çoxlu partiyalar, müxalifət qəzetləri, özəl
televiziyalar vardır. Bu televiziyalar bütün müxalifətçilərin çıxışlarını verir. Biz hamıya söz, mətbuat, vicdan
azadlığı vermişik. Biz bu yolla gedirik və gedəcəyik. Bu yol yeni yoldur. Avropada bəzi ölkələr vardır ki, 200–300
illik demokratiya tarixinə malikdirlər, amma onlarda hələ də tam kamil demokratiya yoxdur. Amma biz gənc
dövlətik, hesab edin ki, onların yanında cocuğuq. Amma fərasətli cocuğuq, uşağıq. Biz o səviyyəyə onlardan tez gəlib
çatacağıq. İstəyirik ki, bunu seçkilərdə nümayiş etdirək. Ancaq məqsədimiz sadəcə bunu göstərmək deyil.
Məqsədimiz parlamentə ən dəyərli adamları seçməkdir. Kimliyindən asılı olmayaraq – iqtidar partiyasındandır,
yaxud müxalifət partiyasındandır, bunun heç bir fərqi yoxdur – dəyərli adamlar, xalqın istədiyi insanlar
seçilsin. Xalq kimi istəyir onu seçsin. Çünki xalqın istədiyi adam yəqin parlamentdə ən yaxşı deputat ola bilər.
Amma xalqın istədiyi adam olmasa, sadəcə, hansı bir yolla seçilsə, o, xalqa yaxşı xidmət edə bilməz.
Ona görə də biz öz işimizi bu prinsiplər əsasında qurmuşuq və quracağıq və siz də bizə kömək edəcəksiniz.
Seçkiləri haralarda müşahidə edəcəksiniz?
H ə s ə n Ə l m a s i: Deyə bilərəm ki, müşahidəçilərimizin bir hissəsi burada, digər hissəsi isə
Azərbaycanın şimalında, başqa bir qrup isə cənubunda, iki qrup isə Bakıda seçki məntəqələrinə baş çəkməlidir.
Cənab Prezident, Siz yaxşı fikirlər söylədiniz. İqtidarda olan hər prezidentin, hər hökumətin borcu bütün
partiyalara seçkilərdə iştirak etmək imkanı yaratmaqdır. Millətin də borcu parlamentə layiqli deputat seçməkdir. Siz
öz borcunuzu yerinə yetirirsiniz, əminik ki, camaat da seçkilər günü yaxşı deputatlar seçəcəklər.
Cənab Prezident, mən onu da deməliyəm ki, Azərbaycanda Sizin 1981-ci ildən çəkdiyiniz zəhmət xalqınız
tərəfindən heç vaxt unudulmayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1981-ci ildən yox, 1969-cu ildən.
H ə s ə n Ə l m a s i: Bəli, 1969-cu ildən.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1982-ci ilin sonunda mən buradan Moskvaya getdim.
Mən 1969-cu ildə Azərbaycanın başçısı oldum. 1982-ci ilin sonuna qədər Bakıda oldum. Həmin ilin son
ayında – biz dekabr ayı deyirik, bilmirəm, siz nə deyirsiniz – məni Moskvaya apardılar. Mən Moskvada
Kremldə otururdum, Siyasi Büronun üzvü və böyük Sovetlər İttifaqı Baş nazirinin birinci müavini idim. Amma
beş ildən sonra orada yola getmədik. İstefa verdim, çətin bir dövr yaşadım. Orada, burada məni təqib etdilər.
Ona görə də Naxçıvana, doğulduğum yerə getdim, İranla da çox yaxşı əlaqələr yaratdım. İranın Naxçıvana
köməyi oldu.
1993-cü ildə burada Azərbaycan ağır vəziyyətə düşəndə xalq əlini mənə uzatdı, dartıb bura gətirdi.
H ə s ə n Ə l m a s i: Cənab Prezident, Azərbaycanda bütün sənayenin inkişafında Sizin əməyiniz görünür.
Bunu bütün Azərbaycan xalqı görür. Qurduğunuz, yaratdığınız işləri gələcək nəsillər unutmayacaqdır.
Onu da deməliyəm ki, İranda inqilabdan bu günə qədər 20 dəfədən çox seçki keçirilibdir. İran İslam
Respublikası seçki sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. Ona görə də biz ikinci dəfədir ki, sizin ölkənizə
müşahidəçi kimi gəlmişik. Biz həm Milli Məclisin sədri, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri ilə söhbət
edərkən dedik ki, İran seçki sahəsindəki təcrübəsini Azərbaycanla bölməyə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, sizdə son prezident seçkiləri, ağayi
Xatəmi tam demokratik şəraitdə prezident seçilmişdir. Ondan sonra parlament seçkiləri demokratik şəraitdə
keçmişdir. Bir neçə namizədlər var idi. Açıq yarış keçdi. Xalq kimə çox səs verdisə, o da seçildi. Ona görə də mən
İranda demokratiyanın son illərdəki inkişafını həmişə qeyd edirəm. Qərbdə bəzən deyirlər ki, İranda, yaxud
müsəlman ölkələrində demokratiya yoxdur. Amma böyük səhv edirlər. İranda demokratiya çox yaxşı inkişaf edibdir. Sizin təcrübənizdən biz də istifadə etməliyik.
H ə s ə n Ə l m a s i: Cənab Prezident, biz İranda bələdiyyə seçkiləri də apardıq. Kəndlərdə və şəhərlərdə
seçki çox dəqiq keçirildi.
Azərbaycanda keçirilən bu seçkilərdə bütün partiyaların iştirakına görə biz Sizi təbrik etmək istədik. Ümid
edirik ki, gələcək seçkilərdə də bütün insanlar, müxtəlif fikirli adamlar sərbəst iştirak edə biləcəklər. Tənqid də,
tərif də etmək olar. Hesab edirəm ki, biz Azərbaycanda azad, sərbəst, şəffaf və demokratik şəkildə keçirilən
seçkilərin şahidi olacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də buna inanıram.
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H ə s ə n Ə l m a s i: Cənab Prezident, bizə vaxt ayırdığınıza görə Sizə təşəkkür edirəm. İnşallah, Sizin
İrana səfərinizi gözləyirik və ondan sonra cənab Xatəmi Azərbaycana gələcəkdir. Əminik ki, İran – Azərbaycan
münasibətləri, ölkələrimizin siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı yüksək səviyyəyə qaldırılacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu mütləq bu yaxınlarda edəcəyik. Sağ olun.
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MDB ÖLKƏLƏRİ PARLAMENTLƏRARASI ASSAMBLEYASI ŞURASININ,
RUSİYA FEDERASİYASI FEDERASİYA ŞURASININ VƏ DÖVLƏT DUMASININ
ÖLKƏMİZDƏ MİLLİ MƏCLİSƏ SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ ETMƏK ÜÇÜN BAKIYA
GƏLMİŞ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
4 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlayıram. Xoşdur ki, siz bizə, Azərbaycana gəlmisiniz. Özü də
Azərbaycan parlamentinin növbəti seçkilərinə MDB Ölkələri Parlamentlərarası Assambleyasından və Rusiya
parlamentindən – Federasiya Şurasından, Dövlət Dumasından müşahidəçilər kimi gəlmisiniz. Vaxt tapıb bizə təşrif
gətirdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Müşahidəçilər çoxdur, amma siz də bu müşahidəçilərin bir hissəsisiniz. Sabiq
Sovetlər İttifaqının bütün respublikalarında, MDB ölkələrində seçkilərin keçirilməsi sahəsində böyük təcrübə toplanmışdır və bu təcrübə müxtəlifdir. Biz Azərbaycanda parlament seçkilərini ikinci dəfə keçiririk. Bu ilk dəfə 1995-ci ildə
olmuşdur. O vaxt biz özümüzün ilk Konstitusiyamızı da qəbul etdik. İndi parlamentin səlahiyyət müddəti bitir və biz
ikinci dəfə olaraq parlament seçkiləri keçiririk. Biz hamımız, o cümlədən də Azərbaycan demokratiya yolu ilə,
plüralizm yolu ilə, bazar iqtisa diyyatı yolu ilə, söz azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı yolu ilə gedirik. Bax,
bütün bunlar Azərbaycan parlamentinə seçkilər üzrə ideologiyamızın əsasını təşkil edir. Biz bu fikirdəyik ki,
Konstitusiyamızı qəbul edəndən, parlamentimizi seçəndən sonra böyük yol keçmişik. Biz hesab edirik ki, parlamentimiz
çox səmərəli işləmiş, 900 qanun qəbul etmişdir, həm də bir çox məcəllələr – cinayət, cinayət-prosessual, vergi
məcəllələri qəbul olunmuşdur. Qəbul etdiyimiz qanunlar arasında torpaq islahatı haqqında qanun – biz bu qanunu,
demək olar, artıq beş ildir həyata keçiririk – özəlləşdirmə haqqında qanun xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bütün sahələrə aid
qanunlar qəbul edilmişdir. Biz məhkəmə sistemində islahat aparmışıq, ölkəmizdə iqtisadi islahatlar ardıcıl surətdə
həyata keçirilir.
Bizim siyasi həyatımızda azadlıq var. 40-adək partiya fəaliyyət göstərir. Seçkilərdə 14 partiya iştirak edir.
Doğrudur, seçkilər haqqında qanunumuza uyğun olaraq, hər bir partiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyasından seçkilərə
qoşulmaq hüququ alması üçün 50 min imza toplaması tələb edilirdi. Bəzi partiyalar bu imzaları topladılar. Bəziləri
isə toplaya bilmədi, ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası onları seçkilərə buraxmamaq haqqında qərar qəbul etdi.
Amma onlar hay-küy qalldırdılar. Həmin vaxt mən Birləşmiş Ştatlarda idim. Bildiyiniz kimi, mənə orada soyuq
dəymişdi, pnevmoniya ilə xəstələnmişdim, bir müddət müalicə edildim. Təəssüf ki, Rusiya qəzetləri mənim vəfat
etdiyim barədə xəbərlər yaydılar. Budur, indi mən sizin qarşınızda əyləşmişəm. Mən iki həftə orada oldum, qayıdıb
gördüm ki, belə vəziyyət yaranıb, şikayətlər var. Beynəlxalq təşkilatlar deyirlər, siz niyə onları seçkilərə buraxmırsınız. Amma qanun qanun olaraq qalır. Problem olmasın deyə, mən məktubla Mərkəzi Seçki Komissiyasına
müraciət etdim ki, 50 min, 40 və ya 20 min imza toplayıb-toplamamasından asılı olmayaraq, bütün partiyalar
seçkilərə buraxılsın. Odur ki, seçkilərə qatılmaq niyyətində olduğunu bildirmiş bütün partiyalar indi seçkilərdə iştirak
edir.
Partiyaların böyük əksəriyyəti bizim rejimə və partiyamıza müxalif olan partiyalardır. Seçkiqabağı kampaniya
istər dövlət televiziyası ilə, istərsə də özəl telekanallarla çox açıq şəkildə aparılır. Onlar çıxış edib istədiklərini
danışırlar. Qəzetlər çoxdur. İndi bizdə dəbdir, az-çox imkanı olanlar qəzet buraxır. Elə müxalifət partiyaları var ki,
4–5 qəzet nəşr edir. Düşünürsən ki, onlar işləməyə-işləməyə hansı vəsait hesabına yaşayır, «Mersedes»lərdə
gəzirlər, hər birinin də prezidentdən çox cangüdənləri var. Bizim müxalifət belə müxalifətdir. Onlar öz
qəzetlərində çox şey yazırlar. Amma siz orada hökumətin, dövlətin, prezidentin fəaliyyəti barədə heç nə tapa
bilməzsiniz. Əvəzində hər bir nömrədə iftira, yalan, hər cür uydurmalar görərsiniz. Əsasən də iqtidar haqqında,
iqtidarın birinci şəxsi haqqında, prezident haqqında. Təkcə mənim vəfat etməyim barədə xəbər vermək ağıllarına
gəlməyibdir. Bu baxımdan Moskvanın hansısa bir qəzeti onları qabaqlayıbdır.
Sabah biz seçkilərə, bax, belə bir şəraitdə başlayırıq. Yəni demək istəyirəm ki, bizdə seçkiqabağı dövr çox
sərbəst, çox açıq-aşkar keçmişdir. Buna görə də ümidvaram ki, bu, seçkilərin demokratikliyinin təmin edilməsi
üçün yaxşı zəmindir. Əlbəttə, biz belə bir iddiada deyilik ki, demokratiya sahəsində çox böyük nailiyyətlər
qazanmışıq. Mən bu gün saat 12-dən müxtəlif müşahidəçiləri qəbul edirəm, özü də fasiləsiz olaraq. Bunu təkcə
onlara deyil, demokratiyadan çox danışan təşkilatlarla görüşlərimdə də deyirəm. Deyirəm və qəti olaraq belə bir
fikirdəyəm ki, demokratiya göydən düşmür, demokratiyanı mağazadan almaq olmaz, demokratiya bir prosesdir.
Onun başlanğıcı var, amma sonu yoxdur. İndi elə bir ölkə tapmaq çətindir ki, orada tam və mükəmməl demok-
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ratiya olduğunu söyləmək mümkün olsun. Ümumiyyətlə, meyarın nə olduğunu və bunu kimin müəyyənləşdirdiyini, bunun qanunvericisinin kim olduğunu söyləmək çətindir.
Əlbəttə, biz qətiyyən belə düşünmürük ki, artıq tamamilə demokratik bir ölkəyə çevrilmişik. Amma biz
demokratiya prinsiplərinin bərqərar olması üçün, siyasi plüralizmin bərqərar olması üçün, insan hüquqlarının
təmin edilməsi üçün, iqtisadi islahatların aparılması üçün çox işlər görmüşük. Yəni bütün bunlar müasir
demokratik, azad ölkənin atributlarıdır. Bu baxımdan nə qədər irəli getdiyimiz, hansı mərhələdə, hansı məsafədə
olduğumuz barədə danışmaq istəmirik. Bununla bərabər, biz deyə bilmərik ki, MDB-də kimdənsə geri qalırıq,
yaxud kimisə qabaqlayırıq. Biz bunu istəmirik. Biz nə qədər mümkünsə, bir o qədər də irəliləmişik. Özü də
davam edirik və bundan sonra da irəliləyəcəyik. Ona görə yox ki, bunu kimsə bizə qəbul etdirir, ona görə ki, biz
bu qərarı müstəqilliyə qovuşduqdan sonra qəbul etmişik.
MDB-nin bütün ölkələrinin müstəqilliyinin 9 illik tarixi var. Onların hamısı 1991-ci ildə, o cümlədən də
1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan öz müstəqilliyini bəyan etmişdir. Rusiya öz suverenliyini bizdən əvvəl elan
etmiş və başqa respublikalara nümunə göstərmişdir. Doğrudur, bizim ilk illərimiz çox ağır olmuşdur.
Hakimiyyət bir neçə dəfə dəyişmişdir, Ermənistanla müharibə gedirdi, daxili siyasi vəziyyət olduqca mürəkkəb
idi. 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi başladı, amma biz bütün bunların qarşısını ala bildik, ölkədə sabitliyi
təmin edə və müharibəni dayandıra bildik. 1994-cü ildə biz atəşkəs haqqında saziş bağladıq və artıq 1995-ci ildə
bu qərara gəldik ki, indi Konstitusiyamızı qəbul edə, parlamentimizi seçə bilərik. Həyatımızın tarixi, bax,
belədir. Bu tarix zaman baxımdan qısadır, lakin həmin dövrdə mümkün olan hər şeyi etməyə çalışmışıq.
Bununla belə, biz qarşıda böyük yol olduğunu görürük, bu yolla da gedirik və gedəcəyik. Hesab edirəm ki, siz
obyektiv müşahidəçilərsiniz. Mən bunu ona görə deyirəm ki, biz birtərəfli, qərəzli mühakimə yürüdən
müşahidəçilərlə tez-tez rastlaşırıq.
Ağa qara, qaraya ağ deyirlər. Lakin mən hesab edirəm ki, MDB-də, o cümlədən Rusiyada müşahidəçilər
obyektiv olmalıdırlar, bizdə baş verən hadisələri qərəzli deyil, obyektiv qiymətləndirməlidirlər. Ona görə də belə
düşünürəm ki, siz demokratiyanın və xüsusən seçki işlərinin inkişafında nəyə nail olduğumuzu nümayiş etdirmək
üçün bizə kömək göstərəcək və bizi dəstəkləyəcəksiniz. Mən sizə bunları deyə bilərəm.
A l e k s a n d r P o p o v (Federasiya Şurasının MDB Ölkələri üzrə Komitəsi sədrinin müavini, Rostov
Vilayət Qanunvericilik Məclisinin sədri): Hörmətli cənab Prezident, səmimi qəbula görə Sizə təşəkkür edirəm.
Hər şeydən öncə, Rusiya Federal Məclisi palatalarının rəhbərləri Yeqor Semyonoviç Stroyevin və Gennadi
Nikolayeviç Seleznyovun salamlarını Sizə yetirmək istəyirəm. Əlbəttə, bizim buraya səfərimiz Azərbaycan
parlamentinə seçkilərlə bağlıdır. Biz bu bəxtiyar torpağa ancaq xoş məramla və Sizin dediklərinizin bu gün nə
dərəcədə real olduğunu görmək niyyəti ilə gəlmişik. Şübhəsiz ki, Rusiya parlamenti tərəfindən bizə həvalə
olunmuş vəzifəni obyektiv surətdə nəzərə çatdırıram, obyektiv surətdə yerinə yetirəcəyik. Zənnimcə, digər
müşahidəçilərlə müqayisədə bizim üzərimizə daha böyük məsuliyyət düşür, ona görə ki, biz lap bu yaxınlaradək
bir ölkədə yaşamışıq, bir olmuşuq. Amma indi tale elə gətirib ki, biz müxtəlif ölkələrdə yaşayırıq. Ancaq bu o
demək deyil ki, biz bir-birimizdən uzaqlaşmışıq. Buna görə də biz Azərbaycanda islahatların necə getdiyini
maraqla izləyirik, bu islahatların uğurlarına sizinlə birlikdə sevinirik, əgər hansısa nöqsanlar varsa, onlara görə
həyəcan keçiririk. Biz gözəl başa düşürük ki, seçkilər qarşısında siyasi vəziyyət kifayət qədər gərgindir, o,
kəskinləşə bilər. Bu gün biz seçkilər haqqında qanunda nəzərdə tutulan şərtləri yerinə yetirib-yetirməməsindən
asılı olmayaraq, bütün siyasi partiyaların seçkilərə qoşulmasına icazə vermək xahişi ilə Mərkəzi Seçki
Komissiyasına müraciət etmək haqqında prezident kimi Sizin qəbul etdiyiniz qərarı müzakirə etdik. Zənnimcə,
bu qərar barəsində hələ düşünüb-daşınmaq lazımdır, ümumiyyətlə, biz onu müsbət qiymətləndiririk.
Demək istədiyim ikinci məsələ belədir. Sabah biz seçki məntəqələrində olacağıq. Burada vəziyyətlə ilk
tanışlıq göstərir ki, xeyirxahlıq şəraiti yaradılmışdır. Hərçənd, seçkilərdə iştirak edən partiyalar arasında siyasi
mübarizə gedir. Biz görürük ki – bu gün şəhərdə də olduq – sabitlikdir, əmin-amanlıqdır. Belə düşünürəm ki,
sabah seçkilər yaxşı keçməlidir. Əlbəttə, siyasi xətt baxımından biz Azərbaycan parlamentinin necə olacağına
biganə deyilik. Bununla belə, mən bu fikirdəyəm ki, bir prezident kimi, şəxsən Sizin gördüyünüz işlər onu deməyə
əsas verir ki, seçkilərin yekunu müsbət olacaq, parlament formalaşdırılacaq və əvvəlki parlamentin gördüyü işləri
və ya fəaliyyət istiqamətlərini, yəni demokratik islahatları bu gözəl ölkədə – Azərbaycanda davam etdirəcəkdir.
Əlbəttə, bizim üçün normal iş şəraiti yaradılmışdır və buna görə Sizə minnətdarıq. Kifayət qədər gec
olmasına baxmayaraq, bizi qəbul etməyə, dinləməyə vaxt tapdığınız üçün də minnətdarıq. Həmkarlarımın
sualları olub-olmayacağını bilmirəm, amma mən müşahidəçilər kollektivimizin adından arzu etmək istərdim ki,
sabah seçkilər həqiqətən demokrativ əsasda keçsin, bu və ya digər namizədə, yaxud partiyaya səs vermək
istəyənlərin hamısı bunu azad surətdə edə və bununla da öz iradəsini ifadə edə bilsin.
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Mən burada regionu – Rostov vilayətini təmsil edirəm. Çıxışımı bitirərək, bir-iki kəlmə demək istəyirəm ki,
biz Sizin Rostov torpağına gəlişinizi xatırlayırıq, o vaxtlar Taqanroq yaxınlığındakı Sambek təpələrində abidəni
sizinlə birlikdə açmışdıq. Orada insanlar Sizin bu səfərinizi xatırlayırlar. Sizə deməliyəm ki, bu abidə yaxşı
vəziyyətdədir və biz Sizi qələbə günü münasibətilə növbəti şənliklərə dəvət edirik.
He y d ə r Ə l i y e v: Abidə yerindədirmi?
A l e k s a n d r P o p o v: Bəli, əlbəttə, yerindədir. Biz ona qulluq edirik. Hər il Taqanroqun azad edilməsi
günündə oraya olduqca çox adam toplaşır. Orada şənliklər, mitinqlər keçirilir. Orada Azərbaycan diviziyası
təsvir edilmişdir, orada çoxlu insan həlak olmuşdur.
Ümumiyyətlə, biz burada gördüyümüz vəziyyətdən məmnun qaldıq. Bu gün hökumətdə görüşlər oldu. Biz
sizin Baş nazirlə çox açıq danışdıq. Biz təkcə Azərbaycanda deyil, həm də ölkələrimiz arasında, MDB ölkələri
arasında mövcud olan bütün problemləri də müzakirə etdik. Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıq
problemlərini də müzakirə etdik və qeyd olundu ki, Azərbaycanın ölkəmizin konkret regionları ilə əməkdaşlığa
daha böyük səylər göstərməsi, hər halda, doğru olardı. Mən də bu fikirdəyəm. Bilirəm ki, bu cür praktika var,
müqavilələr sistemi mövcuddur. Bizim təkliflərimiz var, başlıcası isə, biz, güman ki, yaxın vaxtlarda belə bir
müqavilə imzalayacağıq. Seçkilərlə bağlı problemləri də müzakirə etdik. Hökumətdə keçirdiyimiz görüşlərdən
məmnunuq.
Parlamentdə də görüşlər keçirildi və seçkilərə dair qanunvericilik barəsində də fikir mübadiləsi aparmaq
imkanına malik olduq. Mərkəzi Seçki Komissiyasında görüşlər oldu. Bizə lazım olan bütün informasiyanı aldıq.
Sabah biz Azərbaycan parlamentinə seçkilərin necə getdiyini açıq ürəklə, açıq qəlblə müşahidə etməyə hazırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə xüsusilə xoşdur ki, siz Sambek təpələrini və 416-cı Taqanroq diviziyasının
hünərinə həsr olunmuş bu nəhəng abidəni xatırladınız. Bu diviziya Azərbaycanda təşkil olunmuşdu və məhz
orada qəhrəmanlıq göstərmişdi. O vaxtlar biz bu abidəni Rostov Vilayət Partiya Komitəsi ilə birlikdə ucaltdıq.
Heykəltəraşı Elcan Şamilov azərbaycanlıdır, o, artıq həyatdan köçmüşdür, memarları isə, məncə, ata və oğul
Qriqoryevlərdir. Deməliyəm ki, bu abidə tamamilə Azərbaycanın vəsaiti hesabına yaradılmışdır. O gün çox
unudulmaz bir gün idi, ona görə ki, ora həqiqətən gözəl bir yerdir, abidənin özü də çox əzəmətlidir, çox
görkəmlidir. Olduqca çox adam toplaşmışdı. Mən oraya müharibə veteranlarının böyük bir qrupu ilə gəlmişdim.
Bu abidəni birlikdə açdıq. Bu, xatirimdə qalmışdır, çox şadam ki, siz bunu xatırladınız. Sağ olun.
A l e k s a n d r P o p o v: Demək istədiyim axırıncı məsələ barəsində. Bilirəm ki, prezidentimiz Vladimir
Vladimiroviç Putinin ölkənizə səfəri planlaşdırılır. İstərdik ki, aparacağınız danışıqlar ölkələrimiz arasında
münasibətləri həqiqətən irəlilətsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz onun səfərini gözləyirik, o, söz verib ki, noyabrın axırlarında buraya gələcəkdir.
Mən də ümidvaram ki, məhz belə olacaqdır. Bu, Rusiya Federasiyası prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri
olacaqdır.
A l e k s a n d r P o p o v: Amma Boris Nikolayeviç buraya işgüzar səfərə gəlmişdi...
H e y d ə r Ə l i y e v: Xeyr. Boris Nikolayeviç Yeltsin burada 1991-ci ildə, hələ SSRİ-nin dağılmadığı
dövrdə Nazarbayevlə birlikdə olmuşdu.
Onlar Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün vasitəçilik xidməti
göstərmək istəyirdilər. Əlbəttə, onların buraya gəlməsi yaxşı idi, amma bu səfər məsələni həll etmədi. Biz
hamımız müstəqillik əldə edəndən sonra isə səfər olmadı. Georgi İvanoviç, siz nəsə demək istəyirsiniz?
G e o r g i T i x o n o v (Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının MDB işləri və həmvətənlərlə əlaqələr
komitəsi sədrinin müavini): Cənab Prezident, müsaidənizlə, sadəcə olaraq, hörmətli Heydər Əliyeviç!
Bu gün mən Dövlət Dumasının deputatı olsam da, MDB Parlamentlərarası Assambleyasının müşahidəçilər
qrupuna başçılıq elirəm. Bu hətta xoşdur. Bilirsiniz ki, burada biz hamımız – Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Belarus
nümayəndələri bir yerdəyik. Amma biz ilk dəfə müşahidəçilik etmirik. Bu yaxınlarda Belarusda seçkilərdə olduq,
bundan əvvəl yoldaşlarımın bir qismi Ukraynada seçkilərdə olmuşdur. Axı bu heç də təkcə müşahidəçilik deyildir,
həm də keçmişdə deyildiyi kimi, təcrübə mübadiləsidir. Biz nəyin harada və necə getdiyini müşahidə edirik. Axırıncı
dəfə Belarusda seçkilərdə olmuşduq. Bilirsinizmi, sizin seçki komissiyasında söhbət əsnasında nə gördük? Eşitdik ki,
ATƏT seçkilər haqqında qanunda 83 bəndin dəyişdirilməsini təklif etmişdir. Bu, ağır təsir bağışladı. Deməliyəm ki,
ATƏT bu məsələləri Belarusda qaldıranda və Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenko onların əslində hamısını həll
edəndən sonra da ATƏT-in münasibəti, qəribə olsa da, subyektiv idi. Odur ki, ATƏT nümayəndələrinin və Avropa
üçlüyü təmsilçilərinin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilən bir çox deputatlar – Fransadan, Finlandiyadan gəlmiş və
qeyri-obyektivlikdə qınaya bilmədiyimiz müşahidəçilər bizimlə həmrəy olduqlarını bildirdilər. Bir qədər kəskin
desək, biz ATƏT-in mövqeyini pislədik. Eyni şərtləri ATƏT-in sizə də təklif etməsi bizə xoş təsir bağışlamadı. Sizə
deməliyəm ki, bu gün gördüyünüz işlər – hər hansı qanun hətta bir qədər pozulsa da, müxalifətin seçkilərə getməsinə
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imkan vermək üçün gördüyünüz işlər həqiqətən şərqlilərə xas müdrik addımdır. Axı Aleksandr Qriqoryeviç
Lukaşenko da çox ağıllı addım atmışdı. Yadınızdadırsa, axırıncı şənbə günü o, müxalifətə küçələrə çıxmağa icazə
vermişdi və müxalifət küçələrə çıxdıqda bir nəfər də olsun milis işçisi görmədi, artıq bu onlar üçün məğlubiyyət idi.
Sizin müdrik bir qərar, indiki halda şərqlilərə xas qərar qəbul etməyinizi biz çox düzgün sayırıq. Əlbəttə,
seçkilərə gəlmək həddinin nə üçün 25 faizə endirildiyini bilmirəm. Yəqin ki, sizdə seçkilərə gələnlər 60 faizdən
çox olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Öz aramızdır, bu, müxalifətin təklifi ilə və bəzi beynəlxalq təşkilatların təkidi ilə
edilmişdir. Seçkilərə nə qədər adamın gəlməsi isə bizdən asılı deyildir.
G e o r g i T i x o n o v: Biz nədənsə belə bir qənaətə gəlmişik ki, bu göstərici 60 faizdən çox olacaqdır.
Çox xoşdur ki, Siz məhz belə mövqe tutmusunuz. Siz ən təcrübəli adamlardan biri olaraq qalmısınız. Biz çox
şadıq ki, bu gün Sizinlə görüşürük. Rəyimiz belədir ki, hər şey normal keçəcəkdir. Sabah biz respublikanın
müxtəlif rayonlarına gedəcəyik, axşam yekun vuracaq və yoldaşlarımızla bir yerə toplaşacağıq. Biz seçki
komissiyasında onun sədri ilə görüşərkən müxalifətin nümayəndəsi ilə də görüşdük. Gərək ki, o sizdə komissiyanın katibi vəzifəsindədir. Deyilənləri dinlədik və deməliyəm ki, normal, sakit bir söhbət oldu.
Siz nə qədər ki, fəal işləyirsiniz, xəstələnməyəcəksiniz. Biz hamımız bundan şadıq.
X a t u n a X o p e r i y a (Gürcüstan parlamentinin deputatı): Zati-aliləri, cənab Prezident!
Mən Gürcüstanı təmsil edirəm. Sadəcə, müşahidəçilərə və Sizə müraciət etmək istəyirəm ki, biz Rusiyada və
ya Gürcüstanda, yaxud da Azərbaycanda seçkilərin parlamentarizmin vətəni olan İngiltərədəki kimi keçiriləcəyi
barəsində xülyalara qapılmırıq. Biz zənn etmirik, bilirik ki, həm sizdə, həm də bizdə olduğu kimi, hansısa
pozuntular olacaqdır. Amma bu gün mən Xalq Cəbhəsi Partiyasının – o isə radikal müxalifətdir –
nümayəndələrindən biri olan cavan oğlanla danışarkən məni təəccübləndirdi. Dedi ki, 1995-ci illə müqayisədə o
hətta təsəvvürünə belə gətirə bilməzdi ki, seçkilər haqqında qanunda bu cür dəyişikliklər baş verə, indiki kimi
tərkib seçkilərdə iştirak edə bilər. 14 partiyadan əslində 7-si radikal müxalifət partiyasıdır. Mən küçələrdə camaatla
görüşüb söhbət etdim, təcrübəm var, ona görə də camaatın nə düşündüyünü öyrənməyə çalışırdım. Xalqın fəallığı
çox yüksəkdir, bu isə belə şəraitdə ən başlıca amildir. Ona görə mən də bu fikirdəyəm ki, seçkilər yaxşı
keçəcəkdir. Biz öz sözümüzü sonra deyəcəyik.
İndi isə Gürcüstanın nümayəndəsi və öz nəslimin nümayəndəsi olaraq Sizə müraciət etmək və demək
istəyirəm. Mən bunu öz prezidentimizə də demişəm. Bilirsinizmi, xalq hərəkatları tez-tez bəyan edirlər ki,
azadlığımızı və müstəqilliyimizi onlar gətirmişlər. Doğrudur, o vaxtlar biz Tbilisidə də, Bakıda da çox harayhəşir salır, mübarizə aparırdıq, amma bu gün dövlətçiliyə malik olmağımız Sizin xidmətinizdir.
Dövlətçiliyimizə təminatı Siz və mənim prezidentim yaratmısınız. Buna görə sağ olun.
A l e k s a n d r P o p o v: Bəlkə cənab səfir...
H e y d ə r Ə l i y e v: Səfir istənilən vaxt danışa bilər, əlbəttə, arzu edirsə. Xüsusən də ona görə ki, o,
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri olmuşdur. Biz ondan çox şey öyrənmişik. Bizim adamlar ondan çox şeyi
soruşublar. O, Rusiyada seçkiləri uğurla keçirib və yüksək qiymət alıbdır.
N i k o l a y R y a b o v (Rusiyanın Bakıdakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri): Mən heç nə demək fikrində
deyildim, ona görə ki, Siz MDB ölkələrinin, o cümlədən Rusiyanın parlamentlərindən olan müşahidəçilərlə
görüşürsünüz. Buna baxmayaraq, mən MDB ölkələrindən olan həmkarlarımı dəstəkləmək və demək istəyirəm ki,
Azərbaycanda indiki parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün olduqca böyük iş görülmüşdür. Şübhəsiz, bu böyük
iş, Siz başda olmaqla, bu ölkənin xalqının və rəhbərliyinin nail olmağa çalışdığı nəticəni verəcəkdir. Düzdür,
xəstəlikdən sonra bu az müddət ərzində Sizə rahat nəfəs almağa macal vermədilər, amma Siz çox irəli getmisiniz.
Bu isə həqiqətən heyranedicidir. Allah hər şeyi görür. Ona görə də nəticə bu ölkədə göstərilmiş səylərə, şübhəsiz,
müvafiq olacaqdır. Belə bir gərgin iş cədvəli olmasına baxmayaraq – indi Sizin üçün necə çətin olduğunu başa
düşürəm – MDB ölkələri parlamentlərinin nümayəndələrini qəbul etdiniz. Söz yox ki, bu görüş onların xatirəsində
qalacaqdır, xüsusən də ona görə ki, o, Azərbaycan üçün belə bir mühüm hadisə ərəfəsində keçirilir. Bu, sadəcə
olaraq, seçkilər deyildir, Avropa Şurasına açılan pəncərədir. Zənnimcə, Siz bu səddi uğurla dəf edəcəksiniz və biz
hamımız Sizin tərəfinizdəyik, Sizi fəal dəstəkləyirik. Azərbaycan Avropa Şurasında olmalıdır və olacaqdır.
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SƏBAİL RAYONUNUN T.İSMAYILOV ADINA UŞAQ VƏ GƏNCLƏR YARADICILIQ
SARAYINDA YERLƏŞƏN 17 SAYLI SEÇKİ MƏNTƏQƏSİNDƏ SƏS VERDİKDƏN SONRA
JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
5 noyabr 2000-ci il
S u a l: Cənab prezident, sizin partiya parlamentin sədri vəzifəsində oğlunuzun, İlham Əliyevin
namizədliyini irəli sürmək niyyətindədirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, partiyamızın işidir. Bizim partiyamız müvafiq sayda yer alanda, onda
müəyyən edərik.
S u a l: Cənab prezident, sizcə, Yeni Azərbaycan Partiyası neçə yer qazanmağa ümid bəsləyir?
C a v a b: Mən deyə bilmərəm. Bunu seçicilər həll edirlər. Hər halda mən hesab edirəm ki, onlar ən çox
Yeni Azərbaycan Partiyasına səs verəcəklər.
S u a l: Cənab prezident, Azərbaycanda budəfəki parlament seçkiləri ölkəmizin Avropa Şurasına qəbulu
məsələsini həll edəcəkdir. Sizcə, bu dəfə Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulu ilə bağlı hər hansı bir əngəl
yaranmayacaq ki?
C a v a b: Çalışırıq ki, olmasın. Yəni bizim seçki komissiyalarının fəaliyyəti, seçkiqabağı aparılan işlər,
çox azad təbliğat, çoxlu partiyaların seçkilərdə iştirak etmək hüququ alması bunu deməyə əsas verir.
Baxmayaraq ki, bəzi partiyalar seçki qanununda göstərilən tələbləri yerinə yetirə bilməmişdilər.
Mən dünən beynəlxalq müşahidəçilərin hamısı ilə görüşdüm. Bütün bunları, Azərbaycanda seçkiqabağı
gedən işi yüksək qiymətləndirdilər. Yəni demokratik şərait yaranıbdır. Hər bir şəxsə, hər bir partiyaya imkan
yaranıbdır ki, öz fikrini söyləsin, öz təklifini versin. Yaxud öz platformasını versin və seçilmək uğrunda
mübarizə aparsın. Yenə də deyirəm, mən dünən bütün günü xaricdən gələn müşahidəçiləri, nümayəndələri qəbul
etmişəm. Onlar belə fikirdədirlər. İndi güman edirəm ki, bu gün seçkilər də yüksək səviyyədə keçəcəkdir. Çünki
iş təkcə seçkiqabağı prosesdə deyil, iş bu gün yekunlaşır.
Bunun üçün də çox işlər görülübdür. Bilirəm ki, bizim Mərkəzi Seçki Komissiyası çox işlər görübdür,
yerli seçki komissiyaları çox işlər görüblər. Bu hesab edirəm ki, informasiya mərkəzinin yaradılması da
Azərbaycanda ilk haldır, mütərəqqi haldır. Bu da Azərbaycanda seçki sistemini beynəlxalq təcrübə səviyyəsinə
qaldırıbdır. Bunlar hamısı bir yerdə, hesab edirəm, birincisi, seçkilərin uğurlu keçməsinə şərait yaradıbdır və
onu təmin edəcəkdir. İkincisi də, seçkilərin, açıq-aşkar, şəffaf, ədalətli olmasını təmin edəcəkdir. Mən buna
inanıram.
S u a l: Cənab prezident, müxalifətdə belə fikir mövcuddur ki, seçiləcək deputatların siyahısı artıq
hazırdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, buna nə deyim. Mən buna ancaq gülə bilərəm.
S u a l: Cənab prezident, bəzi beynəlxalq müşahidəçilər seçkiqabağı çıxış edib demişdilər ki,
Azərbaycanda seçki prosesinin pis keçməsi, yəni saxta keçməsinə dair rəy vermələri üçün onlara təzyiqlər olur.
Bu barədə Sizdə hər hansı məlumat varmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən bunu, gərək ki, dünən eşitdim. Ancaq bu, müşahidəçilərin öz işidir. Bunu onlar
araşdırsınlar.
S u a l: Cənab prezident, lütfən deyin, hansı partiya hakim partiya olacaq və bu, xarici siyasətə təsir
göstərəcəkmi? Bu, ən əvvəl sizin qonşuları maraqlandırır. Biz bu münasibətlərin nə dərəcədə dostluq xarakteri
daşıdığını bilirik. Sizcə, yeni parlament bu münasibətlərə təsir göstərə bilərmi?
C a v a b: Yeni parlament bu münasibətlərə Azərbaycanla Gürcüstan arasında dostluğun və qardaşlıq
münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi naminə təsir göstərəcəkdir. Bizim üçün bu münasibətlər müvəqqəti
deyil, uzunmüddətli, ola bilsin, hətta əbədi xarakter daşıyır. Ona görə də bizim münasibətlərimizə, - mən
Azərbaycanla Gürcüstan arasında, gürcü xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında olan münasibətləri nəzərdə
tuturam, - heç kim mənfi mənada təsir göstərə bilməz. Əksinə, hər iki dövlət - Gürcüstan da, Azərbaycan da nə
qədər çox müstəqildirsə, müstəqillik şəraitində yaşayacaqsa, dostluğumuz, əməkdaşlığımız bir o qədər çox
genişlənəcək və möhkəmlənəcəkdir. Siz son vaxtlar əldə olunmuş nəticələri görürsünüz.
S u a l: Cənab prezident, YAP-ın rəhbərliyi indidən bəyan edir ki, əgər bu partiya qələbə çalsa, onlar
spiker vəzifəsinə oğlunuzun namizədliyini irəli sürəcəklər. Partiyanın sədri kimi, buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bunu sənə YAP-ın rəhbərliyindən kim deyir?
J u r n a l i s t: Əli Əhmədov, Səyavuş Novruzov.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Yenə də deyirəm, bu fikir hansısa bir adamın ola bilər. Ancaq bunu seçkilər
keçəndən sonra YAP-dan seçilən deputatlar yığışacaqlar və müzakirə edəcəklər. Ondan sonra həll edəcəklər.
Hər kəsin fikri ola bilər. Amma mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin spiker vəzifəsinə arzusu yoxdur.
S u a l: Cənab prezident, Siz seçicilərin bu saata olan fəallığını necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bax, indi kompüterdə gördüklərim fəallığın yaxşı olduğunu göstərir.
S u a l: Cənab prezident, qanunvericilik təşəbbüsilə yeni parlamentə ilk növbədə hansı qanun layihələri
təqdim olunacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, mən qanunvericilik təşəbbüsü ilə parlamentə o qədər layihələr vermişəm ki, hansı
yeni olacaq, hansı köhnə olacaq - bilmirəm. Son vaxtlar parlament tətildə olduğuna görə bir neçə qanun
layihələrini, - hansılar ki, bizim aparatda hazırlanıb və onları mən Milli Məclisə təqdim etməliyəm, saxlamışam ki, yeni seçilən parlamentə təqdim edim. Hər halda, təşəbbüslər çox olacaqdır.
S u a l: Cənab prezident, parlament seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetində dəyişiklik olacaqmı?
C a v a b: Yox. Bizim Konstitusiyada belə şey yoxdur. Ancaq prezident seçiləndən sonra Nazirlər
Kabineti istefaya gedir və prezident yenidən Nazirlər Kabinetini təşkil edir. Parlamentin seçilməsinin bununla
əlaqəsi yoxdur.
S u a l: Cənab Əliyev, Siz oğlunuzu ölkənizin gələcək prezidenti kimi böyük siyasətdə görmək
istərdinizmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, bu, oğlumun öz işidir. O, uşaq deyildir və indi artıq böyük siyasətdədir, böyük
dövlət işləri ilə məşğul olur. Siz bilirsiniz ki, o, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkətində böyük iş görür. Biz 1994cü ildən başlayaraq Azərbaycan dövlətinin neft strategiyasını həyata keçiririk. Neft strategiyasının isə, şübhəsiz,
çoxlu istiqamətləri var. Ancaq ən başlıca istiqamət bundan ibarətdir ki, bu müddət ərzində biz Azərbaycanın
istər dənizdəki, istərsə də qurudakı neft və qaz ehtiyatlarından istifadə olunması sahəsində bizimlə birgə işləmək
üçün bir çox xarici şirkətləri cəlb etmişik. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti olan İlham
Əliyev isə məhz bu sahəyə rəhbərlik edir. Odur ki, o, burada çox böyük iş görür. Lakin siz bunu da bilirsiniz ki,
o, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. Beləliklə, o, ictimai işlə də, dövlət işi ilə də məşğul olur. Bu, onun
işidir.
S u a l: Siz onu prezident vəzifəsində işinizin davamçısı kimi görmək istərdinizmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, nəyi görmək istəyirəmsə, bu, mənim öz işimdir.
S u a l: Cənab prezident, Naxçıvan bu seçkiləri İrandan verilən elektrik enerjisinin kəsilməsi şəraitində
keçirir. Ümumiyyətlə, Naxçıvana İrandan elektrik enerjisi verilməsinin bərpa olunması məsələsi nə yerdədir?
C a v a b: Mənə dünən xəbər verdilər. Biz bir neçə dəfə İrandan xahiş etdik, hətta mən oraya nümayəndə
heyəti göndərdim. Doğrudur, bizim onlara borcumuz var. Ancaq bu təzə borc deyil, əvvəldən var. Bir neçə
illərdən yığılıbdır. Onlar izah edirlər ki, guya əvvəllər elektrik enerjisini verən dövlət təşkilatı idi, indi özəl
şirkətdir. Ona görə də şirkət bunu tələb edir. Biz onlara təkliflər vermişik ki, bu borcu hansı vaxta qədər ödəmək
olar. Onlarla danışıqlar aparılıbdır.
Dünən İran nümayəndə heyətini qəbul edəndə İranın Azərbaycandakı səfiri mənə dedi ki, o, əlaqəyə girib
və İrandan elektrik enerjisinin verilməsi dünən bərpa olunubdur. Amma mən bunu yoxlamamışam. Mən sadəcə,
dünən axşam İran səfirinin dediyi sözləri deyirəm.
S u a l: Cənab prezident, Rəfael Allahverdiyev YAP-ın proporsional siyahısının hazırlanması prosesini
tənqid etmişdi. Sizin buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, bizim partiyada demokratiya var. Kim nəyi istəyir tənqid edə bilər. Buna mənim
münasibətim nə olacaqdır?
S u a l: Cənab prezident, lütfən deyin, Azərbaycan parlamentinin sədri müəyyən edildikdən sonra Siz
vaxtından əvvəl prezident seçkiləri keçirilməsinin mümkünlüyü məsələləri barədə düşünəcəksinizmi?
C a v a b: Mən nə üçün düşünməliyəm, bu sual nə ilə bağlıdır?
J u r n a l i s t: Azərbaycan parlamenti sədrinin şəxsiyyəti ilə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Parlament sədrinin prezidentə nə dəxli var? Mən prezidentəm, 2003-cü ilədək
mənim prezident səlahiyyətlərim var. Həmin vaxta gəlib çıxarıq və siz də görəcəksiniz ki, xalq məni yeni
müddətə bir də prezident seçəcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, akademik Ziya Bünyadovun qətlində İrana qarşı irəli sürülən ittihamlar, bununla
bağlı açıqlamalar Naxçıvanla münasibətlərə təsir göstərə bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, nə ola bilər, nə ola bilməz - mən bunu deyə bilmərəm. Bizim hüquq-mühafizə
orqanları, - əgər səhv etmirəmsə, Ziya Bünyadov 1997-ci ildə qətlə yetirilmişdi, - indiyə qədər bir neçə
versiyalar üzərində işləmişdilər. Hətta bəzən belə məlumatlar verirdilər ki, bu versiya düzgündür və qətlə yetirən
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adamlar tapılacaqdır. Ancaq onlar bu versiyaları, nə təhər deyərlər, axıra çatdıra bilmədilər. Yəni müəyyən bir
mərhələdə gördülər ki, yox, bu, düz deyildir.
Bir çox başqa versiyalar üzərində işlədilər. Nəhayət, Ziya Bünyadovu həqiqətən qətlə yetirən adamları son
vaxtlar tapdılar və bu barədə məlumat verdilər. Bu adamların böyük bir qismi həbs olunubdur. Onlar bu cinayəti
həm boyunlarına alıblar, həm də cinayət etdikləri bütün silahları təhvil veriblər. Ona görə də, bu, həqiqətdir.
Kimsə buna inanmır, yaxud da kimsə, başqa ölkədə bunu təkzib edirsə, bu onun öz işidir. Yaxud mən görürəm,
bəzi qəzetlərdə müxtəlif fikirlər yazırlar. Bu, onların öz işidir.
S u a l: İranın Azərbaycanda artıq ikinci cinayət törətməsi faktını necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, gərək bu barədə dəqiq ifadə işlədəsiniz. Azərbaycana qarşı bu aksiyanı hələ mən
qiymətləndirə bilmərəm. Araşdırmaq lazımdır ki, kimlər bunu edir. Bu barədə fikrim belədir.
S u a l: Cənab prezident, Sizin Putinlə görüşünüz zamanı Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılıb
Ermənistana yerləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunacaqmı və bu səfər zamanı daha nələr gözlənilir?
C a v a b: Bilirsiniz ki, bu barədə bizim dövlətimiz, hökumətimiz, müdafiə naziri Səfər Əbiyev bəyanat
veribdir. Bizim mövqeyimizi bildiribdir. Biz bundan sonra da bu mövqedə duracağıq.
S u a l: Cənab prezident, Putinin Azərbaycana səfəri ilə əlaqədar iki ölkə arasında nələr gözlənilir?
C a v a b: Çox şey gözlənilir. Çünki Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Rusiyanın
prezidenti Azərbaycanda səfərdə olmayıbdır. Bu, ilk səfər olacaqdır. Rusiya ilə Azərbaycanın əlaqələri gərək
yaxşı olsun, daha da inkişaf etsin. Güman edirəm ki, yeni prezident cənab Putin də belə fikirdədir. Ona görə də
mənim dəvətimi qəbul edib, Azərbaycana gələcəkdir.
S u a l: Cənab prezident, bu seçkilərə ADP də qatılıbdır və siyahıya Rəsul Quliyev başçılıq edir. Əgər o,
seçkilərdə səs toplayarsa, onun Bakıya qayıtması ilə bağlı Sizin fikriniz necə olacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, bu məsələdə mənim fikrim ola bilməz. Fikir Mərkəzi Seçki Komissiyasınındır. Fikir
bizim dövlət orqanlarınındır. Mənim heç bir fikrim ola bilməz.
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ABŞ PREZİDENTİNİN VƏ DÖVLƏT KATİBİNİN XƏZƏR HÖVZƏSİNİN
ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ
SƏFİR CON VULF VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
9 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Vulf!
Hörmətli səfirlər!
Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Azərbaycana yenidən xoş gəlmisiniz. Mən sizinlə görüşümdən çox
məmnunam. Güman edirəm ki, bizim görüşüb-danışmağımıza həmişə ehtiyac var və danışmaq üçün məsələlər
də vardır. Buyurun.
C o n V u l f: Cənab Prezident, çox sağ olun. Səmimi qəbul üçün Sizə təşəkkür edirik.
Bu gün Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış edərkən dedim ki, mən sizin ölkənizə bu səfərimdən
ikili hisslər keçirirəm. Bir tərəfdən, məmnunam ki, ölkənizə bundan əvvəlki 8–10 səfərim zamanı Siz məni
qəbul etmisiniz və bu görüşlər mənim səfərlərimin zirvəsi olubdur və bundan da həmişə məmnun qalmışam. O
biri tərəfdən, təəssüflənirəm ki, bu mənim Azərbaycana sonuncu səfərim olacaqdır. Yəqin eşitmisiniz, prezident
Klinton fikrində mənim üçün başqa bir vəzifəni nəzərdə tutubdur. Amma mən tam əminəm ki, bu vəzifədən
ayrılıb başqa vəzifəyə keçsəm də, ABŞ-ın mənim cavabdeh olduğum sahədəki siyasəti bundan sonra da davam
edəcəkdir, yaxın dostum, hörmətli xanım Conz bu işi davam etdirəcək, ABŞ prezidentinin və dövlət katibinin
Xəzər hövzəsinin enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsində fəaliyyətə başlayacaqdır.
Sizin bölgəniz xanım Conz üçün yad region deyildir. O burada özünü qərib hesab etmir. Çünki bundan əvvəl
o, ABŞ-ın Qazaxıstandakı səfiri vəzifəsində çalışıbdır. Xanım Conz bu regionu yaxşı tanıyır. O, xarici siyasət
sahəsində də peşəkar işçidir.
Cənab Prezident, mən prezident Klintonun Sizə xoş salamlarını gətirmişəm. O bu həftənin əvvəlində Sizdən
məktub aldığına görə çox məmnun oldu. Prezident Klintona Sizin ünvanladığınız məktubda toxunduğunuz
məsələlər, xüsusilə boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsi
sahəsində əlavə səylər göstərilməsi məsələlərində biz Sizinlə tam razıyıq və bu barədə əlavə fəaliyyət
göstərməyə ehtiyac vardır. Cənab Prezident, düzdür, Siz bu məsələlərlə məndən çox məşğul olsanız da, öz
payıma deyim ki, mən də enerji məsələləri ilə 18 ay ərzində məşğul oldum və bu il altı aylıq dövrdən sonra
geriyə baxıb əldə etdiyimiz tərəqqini görəndə, bir daha Sizin konsepsiyanız olan Şərq–Qərb dəhlizinin
reallaşdırılması və regiondakı nəhəng layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində verdiyiniz dəstəyə, göstərdiyiniz
liderliyə görə Sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Hesab edirəm ki, biz birlikdə həm Azərbaycanın, həm də regionun iqtisadi dirçəlişi və inkişafı üçün müvafiq
strukturlar hazırlayırıq və bir növ regionun gələcəyinin memarlığını müəyyən edirik.
Ümidvaram ki, mətbuat nümayəndələri bu otağı tərk etdikdən sonra bu böyük strategiyanın spesifik cəhətləri
barədə Sizinlə əlavə fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Vulf, birinci növbədə, prezident Klintondan mənə gətirdiyiniz
salama görə təşəkkür edirəm. Mən çox yüksək qiymətləndirirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin bütün
sazişlərinin imzalanması münasibətilə prezident cənab Bill Klinton öz fikirlərini bildirmiş və mənə təbrik
məktubu göndərmişdir. Mən də onu təbrik etdim. Çünki bu bizim birgə işimiz sayəsində olmuşdur. Təbrik
məktubunda bir neçə məsələləri də irəli sürdüm. Çünki bundan sonra görəcəyimiz işlər üçün onlar çox vacibdir.
Çox məmnunam ki, siz dediyiniz kimi, prezident Klintonla mənim fikirlərim, yəni Amerika Birləşmiş
Ştatları hökuməti ilə Azərbaycan dövlətinin fikirləri eyni istiqamətdədir. Siz isə, təbiidir ki, bizimlə bərabər 18
ay burada çox iş gördünüz. Düzdür, neçə ay olduğunu mən saymamışam, amma biz bir yerdə çox iş gördük.
İndiki işinizdən getməklə bağlı keçirdiyiniz hissləri mən anlayıram. Ancan eyni zamanda, hesab edirəm, çox
məmnun olmalısınız ki, sizinlə biz, nəhayət, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri haqqında İstanbulda böyük bir
sazişi imzaladıq və axır ki, Azərbaycanda, Gürcüstanda və Türkiyədə son sazişlər imzalandı. Bu işi biz bir yerdə
başa çatdırdıq. Cənab Vulf, bütün bu nailiyyətlərin əldə olunmasında şəxsən sizin xidmətləriniz vardır. Mən bunu
qiymətləndirirəm. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının başqa istiqamətlərdəki təşkilatları ilə də bizim əməkdaşlığımız
bu səviyyəyə qaldırılsa, çox yaxşı olardı. Bizim bu sahədəki əməkdaşlığımız, hesab edirəm ki, nümunədir. Biz
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bundan sonra da bu əlaqələrimizi davam etdirəcəyik. Yəni sizin işiniz davam edəcəkdir. Öz həmkarınız xanıma, necə
deyərlər, çox böyük nəticələri olan işi verirsiniz. Güman edirəm ki, hörmətli xanım da sizin gördüyünüz işlərlə,
ümumiyyətlə, son altı ildə bizim gördüyümüz işlərlə tanış olduğuna görə əmin ola bilər ki, əməkdaşlığımız daim çox
uğurlu olacaqdır.
Gələcək işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram və sizinlə əməkdaşlığımızı heç vaxt unutmayacağam. Vaxt olar,
yenə də bizim yollarımız kəsişər, bunu bilmək olmaz. Gələcəkdə hər şey ola bilər.
C o n V u l f: Cənab Prezident, amma bir şeyi yəqinliklə bilirəm ki, 2004-cü ildə Sizi ya Bakıda, ya da
Ceyhanda mən özüm görəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həm Bakıda, həm də Ceyhanda bir yerdə olacağıq.
C o n V u l f: Amma elə edəcəyik ki, neft buradan oraya getsin, oradan bura qayıtmasın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mütləq. Oradan buraya neft gələ bilməz.
Bu prosesdə iştirak edən bütün adamların, şəxslərin hamısının Bakı–Ceyhan neft kəməri istifadəyə veriləndə
keçiriləcək böyük təntənədə iştirak etməyə haqqı var. Bu təntənəyə isə mən inanıram.
Gələcək işlərinizdə sizə bir daha uğurlar arzulayıram.
Hörmətli xanım Conz da, dediyiniz kimi, bizim regionla çox yaxşı tanışdır. Bakı–Ceyhan məsələsində bir
problem var, prezident Bill Klinton da ona öz məktubunda toxunmuşdur. Güman edirəm ki, o problemin həll
olunmasına xanım Conz daha da müvəffəq ola bilər. Çünki o, Qazaxıstanda işləyibdir. Mən sizə də bu işdə
uğurlar arzulayıram.
E l i z a b e t C o n z: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASI PREZİDENTİNİN XƏZƏRİN STATUSUNUN TƏNZİMLƏNMƏSİ
MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ, XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ
VİKTOR KALYUJNİ İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
9 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi görməyimə şadam. Əvvəla, sizi görmək istəyirdim, həm də istəyirdim siz də
görəsiniz ki, mən sağ-salamatam. İkincisi də, söhbət etməyimizə şadam.
V i k t o r K a l y u j n ı: Hər şeydən öncə, bir daha ünsiyyətdə olmaq imkanına görə sağ olun. Çünki
hesab edirəm ki, ünsiyyət nə qədər çox olarsa, problemlərin həlli bir o qədər sürətlə irəliləyər. İkincisi,
Azərbaycanın hazırkı mövqeyi bizi razı salır və sevindirir. Şadıq ki, Siz sağ-salamatsınız. Seçkilərin kifayət
qədər uğurla və sərbəst keçməsi münasibətilə Sizi təbrik etmək istərdim. Sizi kifayət qədər sanballı siyasi addım
- Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməyə tövsiyə olunması münasibətilə təbrik edirəm. Bu, tarixi
addımdır. Azərbaycana uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
V i k t o r K a l y u j n ı: Bu gün biz mövcud problemlər barəsində Sizinlə fikir mübadiləsi aparmaq,
birgə qərarları müzakirə etmək və müəyyənləşdirmək istərdik.
Bizim bu problemimiz var və onu intensiv surətdə həll etmək lazımdır. Biz İranla çox şeyi müzakirə
etmişik, amma İranın mövqeyi konstruktiv deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Viktor İvanoviç, təbriklərinizə görə sağ olun. Konkret mövzuya gəldikdə isə, mən
məmnunam ki, siz bu məsələnin həllinə başçılıq edəndən sonra biz Rusiyanın əvvəlki mövqeyi ilə müqayisədə
indi realist mövqe tutduğunu hiss etmişik. Buna görə də belə düşünürəm ki, biz bu barədə razılığa gələ bilərik.
Sizin tərəfinizdən hansısa bir layihə var. Bizim adamlar onunla tanış olmuşlar, mən isə hələ baxa bilməmişəm.
Qazaxıstanla Rusiya arasında bəyannamə var. Biz bu ayın axırında Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç
Putinin səfərini gözləyirik. Gördüyünüz kimi, biz həmin vaxtadək hər şeyi hazırlaya bilərik. Əminəm ki, səfər
baş tutacaq və biz bu məsələdə Azərbaycanın və Rusiyanın mövqeyinə nöqtə qoya biləcəyik. Düşünürəm ki, biz
arxayın ola bilərik. Siz bunu əvvəllər də demişdiniz, indi də deyirsiniz.
V i k t o r K a l y u j n ı: Heydər Əliyeviç, mən Azərbaycana bir daha gəlmək imkanından məmnunam.
Biz iştirak etdiyimiz konfransda konkret mövzuları müzakirə edə bildik. Buraya gəlib-gəlməmək məsələsi yox
idi. Məni iştirakçıların səviyyəsi maraqlandırmırdı, maraqlandıran o idi ki, Xəzərin problemləri müzakirə
ediləcəkdir.
Xəzər mövzusunun müzakirəsi mənim üçün olduqca vacibdir və biz bu barədə nə qədər çox danışırıqsa,
onun həllinə doğru daha çox irəliləyirik. Sevindirici haldır ki, əvvəla, mövqelərimiz yaxınlaşır və Siz doğru
dediniz ki, Vladimir Vladimiroviçin gözlənilən səfəri müvafiq təkan verməlidir. Çünki biz aşağılarda nə qədər
görüşsək də, hər halda, iki birinci şəxsin iradəsi gərəkdir, onlar bu işə təkan verməlidirlər. Mən ötən dəfə digər
dövlətlərin başçıları ilə görüşlərdən sonra Vladimir Vladimiroviçə məlumat verərkən dedim ki, hər şey yaxşıdır.
Amma Siz - beş prezident gərək görüşəsiniz, bu halda boş söhbət olmaz, işin səmərəli davamı olar. Çünki biz öz
səviyyəmizdə bir-birimizi inandırmağa çalışırıq, məsləhətləşirik və s. İki, üç ay vaxt keçir, İranın ssenarisi üzrə
isə artıq iki ildir görüşmürük. Biz öz aramızda danışırıq, lakin birlikdə görüşmürük. Demək istəyirəm ki, o, bu
ideyanı dəstəklədi, üstəlik, mən dedim ki, məsələn, "Şanxay altılığı" da mövcuddur.
Yeri gəlmişkən, o da deyir ki, bu, yaxşı ideyadır. Mən də hesab edirəm ki, Sizin də dəstəyiniz olsa, yaxşı
olar, Niyazov da bu işi dəstəklədi, yığışmağın təşəbbüsçüsü də o idi. Əgər Xəzərə dair bu problemi həll etmək
istəyiriksə, zənnimcə, biz görüşü hazırlamaq barədə tapşırıq almalıyıq.
Mən İrana axırıncı səfərimdən əvvəl Sizinlə danışdım, İrandan sonra yenə qayıtdım. Bizi narahat edən
budur ki, İran görüşü keçirmək barədə öhdəlik götürsə də, bunu uzadır, özü də əsassız olaraq uzadır. İran deyir
ki, Rusiyanın, Qazaxıstanın, Azərbaycanın mövqeyi onları təmin etmədiyinə görə, belə bir görüşün
keçirilməsini müsbət və zəruri saymırlar. Onların irəli sürdükləri prinsiplər isə, - 20 faiz hesabı ilə bölgü, - bizi
təmin edə bilməz. Buna görə də onlar vəziyyəti ikitərəfli görüşlər vasitəsilə aydınlaşdırmağa və bəlkə də bizi öz
tərəflərinə çəkməyə çalışırlar. Türkmənistan barəsində buna nail olurlar, Türkmənistan bu məsələdə onları fəal
dəstəkləyir. Mən bu işi birtəhər fəallaşdırmağa cəhd göstərdim, çünki bugünkü gündə mane olan İrandır. Hətta
İqor Sergeyeviç İvanovdan xahiş etdim ki, o, Xərrazi ilə əlaqə saxlasın, görüşün mümkünlüyü barədə onunla
söhbət etsin. Bu söhbət oldu, Xərrazi öz fikrini belə açıqladı ki, Kalyujnının təklifinə bizim alternativ təklifimiz
var. Halbuki onlar demişdilər ki, hesab edirik, Kalyujnı konstruktiv təkliflərlə gələcək, amma belə olmadı.
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Maraqlıdır, belə çıxır ki, bu təkliflər Qazaxıstan, Azərbaycan üçün konstruktivdir, İran üçün isə yox. Demək
istəyirəm ki, onların departament rəhbəri Moskvaya gəlmişdi və yenə də həmin 20 faiz, kondominimum
məsələsi qaldırıldı, o, 20 faizlik bölgüyə dair xəritəni necə təsəvvür etdiyini bildirəcəyini də vəd etdi.
Lakin aradan ay yarım keçib, onlar isə bizə heç nə verə bilməyiblər. Bu müddət ərzində Moskvada
Qazaxıstan mütəxəssisləri ilə görüş keçirilmiş, Xələfovla görüş olmuş, Quliyev Moskvaya gəlmişdir və bu
mövzu işgüzar qaydada müzakirə edilmişdir. Biz buraya yola düşməzdən əvvəl İqor Sergeyeviçlə
məsləhətləşdik ki, bundan sonra nə edək? Belə bir razılığa gəldik ki, əgər 10 gün ərzində İran tərəfindən fəallıq
göstərilməsə, Rusiya müzakirələrə başlamaq və məsələni irəlilətmək üçün Moskvada bir daha toplaşmaq
təşəbbüsü ilə çıxış edəcəkdir. Siz bilirsiniz ki, Qazaxıstan ilə Rusiya arasında bəyannamə Vladimir
Vladimiroviç Putinin Qazaxıstana sonuncu səfəri zaman imzalanmışdır. Bu, tamamilə normal, demokratik və
müsbət sənəddir. Belə ki, burada mərhələlilik prinsipləri və bu mərhələlərin növləri əks olunmuşdur.
Hərçənd çoxları deyir ki, əvvəlcə hamısını birdən həll etmək, yəni orta xəttə, həm də modifikasiya
edilmiş, dənizin dibi üzrə xəttə baxmaq lazımdır, su qatı isə hələlik ümumi istifadədə nəzərdə tutulur. Sonra isə
Xəzərin inkişafı üzrə, Sizə dediyim kimi, mərkəz yaratmaq barədə düşünmək gərəkdir. Bunun Sizin üçün
maraqlı olduğunu və Sizin buna maraq göstərdiyinizi bilirik. Biz layihəni buraya, sizin mütəxəssislərinizə
göndərmişik ki, onlar bu məsələ üzərində işləsinlər. Biz istəyirdik və hazırıq ki, - Xələfovla razılığa gəlmişik, bu gün həm də işgüzar qaydada görüşək, əgər etirazınız yoxdursa, biz onu, sadəcə olaraq, müzakirə etmək,
danışmaq, rəyi öyrənmək istərdik. Çünki onların bütün bunları oxumağa, nəzərdən keçirməyə,
qiymətləndirməyə vaxtı var idi ki, Vladimir Vladimiroviç gələnədək iki prezident Xəzər mövzusu haqqında öz
rəyini artıq sənədlərdə ifadə edə bilsinlər. Ona görə ki, bizim gedib-gəlməyimiz, müzakirə etməyimiz bir işdir,
bizim ümumi mövqelərimiz var, lakin biz bunu heç yerdə sənədlərdə təsbit etmirik. Məsələn, Qazaxıstan
barəsində təsbit etmişik. Zənnimcə, nəyisə təsbit etməyə başlamağımızın vaxtı gəlib çatmışdır. Belə düşünürəm
ki, bu, düzdür. Biosfer, balıq, təbiət, gəmiçilik haqqında sənədləri, sazişləri biz ötən gəlişimizdə XİN-ə verib
xahiş etmişdik ki, gözləməmək üçün onlar öz qiymətini versinlər. Yumşaq desək, dənizin dibini necə
bölüşdürəcəyimizi təbiət gözləməsin. İrəliləmək lazımdır və bu, status problemini həll etməyimizə əsla mane
olmayacaqdır.
İstərdik, Siz XİN işçilərinin fəallaşmasına hansısa şəkildə kömək edəsiniz ki, onlar bu sazişlərə tez
baxsınlar. Hər halda, üç-dörd ay keçmişdir. Bizsə istərdik ki, masa arxasına keçək və bu sazişləri müzakirə
edək. Bunu XİN-dən xahiş edərdik. Mən Qazaxıstana da müraciət etdim ki, bir araya gəlmək üçün diplomatlar
İranla fəal dialoq aparmağa başlasınlar. Rusiyanın xahiş etməsi, bir yerə toplaşmaq üçün təzyiq göstərməsi bir
işdir. Mən istərdim ki, bu, kollektiv təzyiq olsun, çünki görüş haqqında məsələnin uzadılması müxtəlif fikirlər
meydana çıxarır. Məsələn, Türkmənistanda olduğu kimi, Boris Şıxmuradov çıxış edir və deyir, - elə bilirəm, əgər orada bir şey həll edilməsə, onda biz BMT-ni buraya dəvət edəcəyik və qoy o, bizim problemlərimizi həll
etsin. Hesab edirəm ki, bu səfehlikdir, ona görə ki, biz özümüz araşdırmalıyıq, bizə üçüncü tərəf lazım deyildir.
Bu isə ondan irəli gəlir ki, biz tez-tez görüşmürük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Viktor İvanoviç, sağ olun, mən sizinlə, sizin fikirlərinizlə razıyam, biz bu barədə
əvvəllər də danışmışdıq. Əgər bizdə nə isə ləngimişdirsə, bu, ona görə deyil ki, biz istəmirik, görünür,
məsələnin özü uzanır. Mən baş nazirə tapşırmışam, o, sizin təqdim etdiyiniz variant üzərində mütəxəssislərlə
birlikdə işləyir. Siz yəqin ki, onunla görüşəcəksiniz. Mən onu hələ görməmişəm. Yəni, mənə elə gəlir ki,
prinsipcə aramızda böyük fikir ayrılıqları yoxdur. Ona görə ki, ötən dəfə bildirdiyiniz mövqeyi mən realist,
normal mövqe adlandırardım. Məsələnin uzanmasında biz təqsirkar deyilik. Əgər siz bütün bu ölkələri gəzibdolaşıbsınızsa və bundan sonra bir daha gəlib yığışacağınızı söyləyirsinizsə, artıq bundan o tərəfi yoxdur. O ki
qaldı bizim dövlət başçılarının toplaşmasına, mən bununla razıyam, amma sizinlə Qazaxıstan arasında olduğu
kimi bir nəticə hasil edilməlidir. Yaxşı olar ki, Azərbaycan da Rusiya ilə bu cür sənəd imzalasın. Bilmirəm, siz
başqa ölkələrlə belə sənədi necə imzalaya biləcəksiniz. Onda biz beşlikdə bir yerə toplaşa bilərik. Yəni, mən
prinsipcə bunun əleyhinə deyiləm, istənilən vaxt toplaşmaq olar, amma düşünmək lazımdır, necə etməli ki, bu
beşlik həqiqətən görüşüb, əliboş dağılışmasın.
Zənnimcə, biz sizinlə bu mövzuda danışacağıq və baş nazir də sizinlə ətraflı danışacaqdır. Biz istəyirik ki,
sizin doğru dediyiniz kimi, bu məsələni mərhələ-mərhələ həll edək. Hər şeyi birdən həll etmək olmaz, prinsipial
mövqeləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Odur ki, mən sizinlə razıyam.
V i k t o r K a l y u j n ı: Nazarbayevlə axırıncı görüş zamanı o, Rusiyanın Azərbaycanla bu cür
bəyannamə imzalamalı olması barədə özünün şəxsi rəyini söylədi, dedi ki, mən özüm Heydər Əliyeviçə zəng
vuracağam, sonra isə biz üçlükdə Niyazovla da söhbət edəcəyik. Bu, onun ideyasıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən razıyam. Üstəlik, mən dedim, belə hesab edirəm ki, Rusiya prezidenti

1095

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Vladimir Vladimiroviç Putinin səfəri zamanı biz bu problem barəsində bütün sənədi imzalamalıyıq. Bu mənim
qəti qərarımdır.
V i k t o r K a l y u j n ı: Əlbəttə, burada sırf qanunvericilik səpkisində bəzi incəliklər var. Bu gün
konfransda sizin universitetin kafedra müdiri hüquqşünas Məmmədov çıxış etdi, Rusiyanın Xəzər barədə
mövqeyini, onun hüquqi əsasını kifayət qədər dərindən aydınlaşdırdı. Konstitusiyanın 7-ci və ya 11-ci
maddəsində Xəzərin sektorlara bölünməsindən bəhs edilir. Amma biz elə etməliyik ki, qanunvericilik də,
Konstitusiya da pozulmasın. Danışıqlar masası arxasında əyləşmək və razılığa gəlmək lazımdır.
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YUNANISTANIN ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ GEORGİOS ZOİSİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
10 noyabr 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Sizin burada səfirlik müddətiniz başa çatır. Amma vaxt çox tez keçdi. Mənə belə gəlir ki,
siz etimadnamənizi dünən təqdim etmişdiniz. Neçə ildir?
Georgios Zois: Cənab prezident, dörd il bir aydır.
Heydər Əliyev: Dörd il bir ay, bu, necə tez keçdi.
Georgios Zois: Cənab prezident, düz deyirsiniz.
Zati-aliləri, Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gün məni qəbul edirsiniz. Artıq dörd il bir aydır
ki, mən Yunanıstanın çox böyük hörmət etdiyi bir prezidentin əlini sıxmışam. Bilirsiniz ki, diplomatların hər
birinin taleyində müəyyən bir vaxt amili vardır. Mənim də getmək vaxtım gəlib yetişmişdir.
Sizə deməliyəm ki, mən buradan bir səfir kimi yox, bir dost kimi gedirəm. Səfir kimi əsas üç şeyi təsdiq
etmək mənim borcumdur. Birincisi, onu deməliyəm ki, bu dörd ildən bir qədər artıq müddət ərzində
Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərdən, inkişafdan həddindən çox heyrətlənmişəm, sevinmişəm. Yalnız xoş
məramı olmayan, yaxud kor bir insan bu müddət ərzində Azərbaycanın qazandığı nailiyyətləri görməyə bilər.
Zati-aliləri, mən başqa bir səbəbə görə də böyük iftixar hissi keçirirəm. Yunanıstan şəxsən Sizin
şəxsiyyətinizə və Azərbaycan xalqına böyük hörmətini həmişə nümayiş etdirmişdir.
Cənab prezident, Sizə məruzə etmək istəyirəm ki, Yunanıstan-Fransa və İtaliya ilə birlikdə Azərbaycanın
Avropa Şurasına daxil olmasının həmişə tərəfdarı olmuşdur. Hətta deməliyəm ki, Avropa sizə borclu olmalıdır
ki, sizi Avropa Şurasına qəbul etsin. Birincisi, ona görə ki, Avropa Şurasının sizə təklif etdiyi 83 təklifdən 82-ni
qəbul edib həyata keçirmisiniz. Bir daha deyirəm ki, siz təkamül yolu ilə inkişaf etməkdəsiniz. Demokratiyanı
inkişaf etdirirsiniz və buna görə də Avropanın borcudur ki, sizi Avropa Şurasına qəbul etsin.
İndi isə, bir qədər ikitərəfli münasibətlər haqqında danışmaq istəyirəm. Mən qürur hissi ilə deyirəm ki,
burada səfir olduğum müddətdə bizim beş nazirimiz Azərbaycana səfər etmişdir. Zati-aliləri, əlbəttə, biz də
Sizin səfərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Siz orada yunan xalqının sizə olan dostluq hisslərini duyacaqsınız. Həm
də siyasi məsələlərlə, Azərbaycanın böyük problemləri ilə, xüsusilə Dağlıq Qarabağla bağlı Yunanıstanın
mövqeyini öyrənəcəksiniz.
Biz həmişə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi qətnamələrin həyata keçirilməsinin tərəfdarıyıq.
Zati-aliləri, bizim sabiq nazirimizin Sizə dediyi kimi, biz bir ölkənin bir qarış da torpağını işğal etməsinə razı
deyilik.
Cənab prezident, bütün bunları bildirməklə demək istəyirəm ki, mən Azərbaycan xalqından və şəxsən
Sizdən ən xoş hisslərlə ayrılıram. Sizə tərəqqi arzulayıram. Mən bundan sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində
işləyəcəyəm. Deyim ki, çox uzaq deyil, hətta oradan buraya təyyarə reysi də var. Bəlkə buraya gələ bildim. Sizə
bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
Heydər Əliyev: Cənab səfir, Azərbaycanda görülən işlərə obyektiv, müsbət qiymət verdiyinizə görə sizə
təşəkkür edirəm. Bu, bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki Yunanıstan dünyada, dünya siyasətində mühüm rol
oynayan ölkələrdən biridir. Yunanıstan da bir çox dövlət çevrilişlərindən, "qara polkovnik"lərin
hakimiyyətindən sonra demokratiya yolu ilə gedir. Sizdə olan o "qara polkovnik"lərdən beş-altı il bundan öncə
burada da var idi. Biz bunların qarşısını aldıq. Mən bunu ona görə yada salıram ki, siz bizim vəziyyətimizi daha
da yaxından anlaya bilərsiniz.
Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir və bu yol ilə gedəcəkdir. Siz tamamilə doğru dediniz ki, biz bu
yolu təkamül yolu ilə keçirik. Kimsə hesab edir ki, bu, sıçrayışla ola bilər, yaxud da inqilab ilə ola bilər - səhv
edir. Bu proses bütün ölkələrdə, ən demokratik prinsiplər əsasında yaşayan ölkələrdə təkamül yolu ilə gedibdir.
Ümidvaram ki, biz bu yol ilə gedib demokratiyanın daha da yüksək pillələrinə çata biləcəyik.
Mən bilirəm, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması məsələsində siz ölkəmizi dəstəkləmisiniz.
Siz doğru buyurdunuz ki, Avropa Şurasının qoyduğu 81-82 məsələdən biz əksəriyyətini bu illərdə həll etdik.
Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Biz Avropa Şurasında olmaq istəyirik, amma Avropa Şurasına da
lazımdır ki, Azərbaycan orada olsun. Əgər biz oraya lazım olmasaydıq, heç Avropa Şurası da bizimlə ittifaq
qurmazdı. Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin səfirləri ayın 8-də qərar qəbul etdilər. Ayın 9-da Xarici İşlər
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Nazirləri Şurası yekdilliklə qərar qəbul etdi. Təbiidir ki, bu, bizim üçün çox əlamətdar bir hadisədir. Bu
prosesdə Yunanıstanın Azərbaycanı dəstəklədiyinə görə mən sizə təşəkkür edirəm, sizin hökumətinizə təşəkkür
edirəm.
Dörd il müddətində Yunanıstan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsində siz çox iş görmüsünüz. Mən
sizin bu xidmətlərinizi məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm. Çox məmnunam ki, söylədiniz, siz buradan dost
kimi ayrılırsınız. Biz də sizi dost kimi yola salırıq.
Mənim Yunanıstana səfərim planlarımda durur. Sadəcə, bəzi hadisələr buna mane olur. Ancaq mən bunu
mütləq edəcəyəm. Çünki birincisi, biz Yunanıstan dövləti, hökuməti ilə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsini
istəyirik.
İkincisi də, sizin ölkə çox böyük tarixə malik ölkədir. Mən sizin ölkədə 30-35 il bundan öncə olmuşam və
memarlığa, qədim tarixi abidələrə çox maraq göstərən bir adam kimi, sizin ölkənin bu barədə çox qədim və çox
dəyərli abidələrini görmüşəm. Mən onları bir də görmək istəyirəm.
Mən hələ gənc vaxtlarımda memarlıq fakültəsində oxuyanda memarlıq tarixini öyrənirdik. Dünyanın
memarlıq tarixində Yunanıstanın memarlığı xüsusi bir yer tuturdu. Ona görə mən o vaxtlar onu çox həvəslə
öyrənirdim, həm də gələcək memar kimi abidələrin çoxunun şəklini çəkirdim. Ona görə bu tarixi keçmiş də
məni maraqlandırır. Mən Yunanıstana gəlsəm, mütləq o abidələri ziyarət edəcəyəm. Amma gələcəyəm.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, sizdən sonra burada fəaliyyət göstərən səfir sizin
nailiyyətləriniz əsasında bizim əlaqələrimizi daha da irəliyə apara bilər. Bir halda ki, siz bizim dostumuzsunuz,
istədiyiniz vaxt Azərbaycana gələ bilərsiniz. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Əbu-Dabidən buraya yaxındır.
Mən sizə bir daha uğurlar arzulayıram, cansağlığı, bütün gələcək işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
Georgios Zois: Zati-aliləri, bu hərarətli, xoş sözlər üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz geniş
qucağımızı açaraq Sizi Yunanıstanda gözləyirik.
Mən jurnalistlərin və həmkarlarım qarşısında çəkinmədən deyə bilərəm ki, burada işlədiyim müddətdə bu
regionda sabitliyin simvolu olan böyük bir siyasətçini gördüm. Çox sağ olun.
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RUSİYA ESTRADASININ ULDUZU, SSRİ-nin VƏ
RUSİYANIN XALQ ARTİSTİ ALLA PUQAÇOVANIN İŞTİRAKI İLƏ
KONSERTDƏN SONRA GÖRKƏMLİ SƏNƏTKARLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Respublika sarayı
12 noyabr 2000-ci il
A l l a P u q a ç o v a: Budur, biz yenidən görüşdük. Siz əvvəlkitək, yenə də cavansınız. Mən yenidən
burada olmağıma görə çox xoşbəxtəm. Adamları bilmirəm, amma bu gün mən özüm elə bir zövq almışam ki...
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs bizi demirsiniz, bizə də zövq verdiniz. Mən belə zövq aldığımı xatırlamıram...
A l l a P u q a ç o v a: Mən sanki başqa bir aləmə, gənclik illərimə qayıtdım. Əladır! Tamaşaçılar isə necə
vardılarsa, sanki eləcə də qalıblar. Bu necə olan işdir? Biz Sizinlə sanki yaşa doluruq, onlar isə reaksiyalarından
da, hər şeydən də göründüyü kimi, hələ də cavandırlar, gəncdirlər. Buraya gəlməyimə kömək etdiyinizə görə
sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs necə, axı mən sizi çoxdan gözləyirdim.
A l l a P u q a ç o v a: Çox gözlədiniz. İndi də Siz bizə qonaq gəlin. Sizi görməyimə çox şadam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də şadam. Siz bu gün bizə çox böyük zövq verdiniz. Siz özünüz görürdünüz,
salondakılar sizin çıxışınızdan, sadəcə olaraq, vəcdə gəlmişdilər. Siz olduqca böyük zövq verdiniz. Mən belə bir
çıxış xatırlamıram, bugünkü konsert kimi konsert xatırlamıram. Özü də bilirsinizmi, siz iki saat çıxış edirsiniz, bu
iki saat ərzində həmişə hərəkətdə olursunuz, həm mahnı oxuyursunuz, həm də hərəkət edirsiniz. Dünya ulduzu öz
ad-sanını qoruyub saxlamışdır.
A l l a P u q a ç o v a: Bu sözlərə görə sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qətiyyən dəyişməmisiniz, əvvəlkitək gözəlsiniz, əvvəlkitək gəncsiniz...
A l l a P u q a ç o v a: Gözəlləşmişəm, cavanlaşmışam. Əsl kişi bundan artıq daha nə deyə bilər...
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən gördüyümü, duyduğumu deyirəm.
Alla Borisovna, bilirsinizmi, bu gün tamaşaçılarımıza verdiyiniz zövq 25 il əvvəl də, indi də oxuduğunuz
mahnılar baxımından sizin sənətinizin uzunömürlülüyünün təcəssümüdür. Bir baxın, bu mahnılar necə də
heyranlıq doğurur. Siz qazandığınız uğurlarla kifayətlənmədiniz və müasir mahnılarınızı da ifa etdiniz. Sizin ifa
etdikləriniz bizim üçün əziz, çox qiymətli nə vardısa, onların davamıdır. Amma siz təkcə ilk mahnınız olan
«Arlekino»nu ifa etmədiniz.
A l l a P u q a ç o v a: Mən onu səhnəyə son çıxışımda oxuyacağam. Bu, qocalmış, daha gülməyən,
öskürən Arlekino olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin bu axırıncı mahnılarınız da gözəldir, özü də təkcə onlar deyil, əvvəlki dövrün
repertuarından olan mahnılar da. Sizin buraya gələndə və mən Moskvada konsertlərinizdə olarkən oxuduğunuz
mahnılar, eləcə də son vaxtlar yaratdığınız mahnılar qəlbi riqqətə gətirir. Mən diqqət yetirirdim – salonda
olduqca çox gənclər, yəni 18–20 yaşlı və daha cavan adamlar vardı. Deməli, siz ilk dəfə səhnəyə çıxanda, onlar
hələ dünyaya gəlməmişdilər. Mən isə ilk çıxışınızdan başlamış hər şeyi əvvəldən axıradək bilirəm. Onlar isə...
Bir baxın, onlar çıxışınızı necə məhəbbətlə qarşıladılar, bizim salondakıların belə rəqs etmələrini, belə əl
çalmalarını mən hələ görməmişdim. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, Alla Borisovna Puqaçova səhnəyə
çıxandan keçmiş Sovetlər İttifaqında, dünyada böyük məhəbbət və böyük nüfuz, böyük şan-şöhrət qazanmışdır,
bu gün daha böyük populyarlığa və nüfuza, şan-şöhrətə malikdir. Buna görə də mən Alla Puqaçovanın bu böyük
sənətinin şərəfinə badə qaldırıram! Alla Borisovna, sizin sağlığınıza, sizə səadət, firavanlıq, uzun ömür
arzulayıram!
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BRİTİŞ PETROLEUM-AMOKO ŞİRKƏTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTI İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİNDƏN
14 noyabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: Xoş gəlmisiniz, sizi xoş gördük. Necəsiniz?
Devid Vudvord: Cənab prezident, çox sağ olun, yaxşıyıq.
Heydər Əliyev: Sən həmişə buradasan. Sən bizim vətəndaşımızsan.
Cənab Adams çox uzun müddət burada oldu. Ondan sonra da siz buradasınız. Siz bilirsiniz ki, mən Terri
Adamsın xidmətlərini çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma o gedəndə mən çox təəssüfləndim. Düşündüm ki,
yeni adam necə olacaq? Amma görürəm, Terri Adams kimisiniz.
Heydər Əliyev (Qəbulda iştirak edən Bi-Pi/AMOKO Şirkətinin Xəzər regionu üzrə vitse-prezidenti
Əndi İnglisə müraciətlə): Siz İngiltərədən gəlmisiniz? Buyurun.
Əndi İnglis: Cənab prezident, çox sağ olun. Azərbaycanda olmağımdan çox şadam. Onu da nəzərinizə
çatdırım ki, ilk dəfə ölkənizə 1993-cü ildə cənab Con Braunla birlikdə gəlmişdim. O zaman Bi-Pi Azərbaycanda
fəaliyyətə yenicə başlamışdı. Həmin vaxtdan bugünədək əldə edilən nailiyyətlərdən çox şadıq. Ölkənizdə
qazanılmış uğurlar barədə cənab Con Braunla da söhbətimiz olubdur. Sizə bildirim ki, Con Braun da şirkətin
Azərbaycanda əldə etdiyi uğurlardan çox məmnundur. O, məndən xahiş etmişdir ki, onun şəxsi məktubunu Sizə
çatdırım. Bu məktubda Con Braun Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə dair əldə olunmuş sazişdən nə dərəcədə
məmnun olduğunu bildirir. Məktubda cənab Con Braun həmçinin "Azəri", "Çıraq", yataqlarının və "Günəşli"
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi barədə müqavilənin həyata keçirilməsinə Bİ-Pi-nin
böyük ümidlər bəslədiyini bildirir.
Bildiyiniz kimi, Xəzərdəki bu ərazi Bİ-Pi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gördüyünüz kimi,
şirkətimiz Azərbaycanda çalışmaq, fəaliyyət göstərmək üçün ən bacarıqlı, təcrübəli nümayəndələrini buraya
göndərmişdir. Mən çox şadam ki, Siz cənab Vudvordun fəaliyyətindən razısınız. Başqa sözlə desək, bizim
şirkətin nöqteyi-nəzərindən baxdıqda, biz Azərbaycanda görülən işlərə, əldə olunan nailiyyətlərə görə çox şadıq.
İcazə versəydiniz, Bi-Pi-nin Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə təqdimatı cənab Vudvord edərdi. "Azəri",
"Çıraq" yataqlarının və "Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi barədə müqavilənin
həyata keçirilməsi sahəsində Bİ-Pi-nin gördüyü işlər haqqında sənədləri Sizə təqdim edirik.
Devid Vudvord: Cənab prezident, bilirik ki, vaxtınız bir qədər məhduddur. Ona görə də bu təqdimatla
bağlı yalnız rəqəmləri oxuyacağam. Nəzərinizə çatdırım ki, "Azəri" yatağında hasilatın bu il 5 milyon tona
çatdırılması realdır. Sizə məlum olduğu kimi, bu il Azərbaycan üçün proqnozlaşdırılmış gəlir 150 milyon
dollara bərabər olacaqdır.
Cənab prezident, bu gəlirin əksər hissəsi Supsa terminalı vasitəsilə, az bir hissəsi isə Şimal neft kəməri ilə
ixrac olunmuş neftdən əldə edilir.
Heydər Əliyev: Rəqəmlərdən görünür.
Devid Vudvord: Cənab prezident, gələn il üçün planlarımızda "Çıraq" yatağında hasilatı 15 faiz artırmaq
nəzərdə tutulur.
Heydər Əliyev: Yəni hasilat 5 milyon 75 min ton olacaqdır?
Devid Vudvord: Dövlət Neft Şirkəti ilə danışıqlarımız və birgə işlərimiz nəticəsində gələn ilin fevral
ayından başlayaraq "Çıraq" yatağından qaz hasilatını da artırmaq fikrindəyik.
Heydər Əliyev: İndi siz 1 milyard 800 milyon kubmetr qaz verirsiniz. Qaz hasilatını 2 milyard 400
milyon kubmetrə qaldırmaq istəyirsiniz.
Devid Vudvord: Təxminən 30 faiz artırmaq niyyətindəyik.
Heydər Əliyev: Doğrudur, amma son zamanlar orada bəzi nasazlıqlar olubdur, qaz vermirsiniz. Mən
bundan çox narazıyam.
Devid Vudvord: Cənab prezident, tamamilə düzgün buyurursunuz. Bunun əsas səbəbi platformada
müəyyən əməliyyatların keçirilməsi ilə əlaqədar idi. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin məlumatı vardır. İndi
Sizə açıq şəkildə bildirməliyəm ki, bu əməliyyatlar tam başa çatmışdır. Platformada hasil olunan qazın
maksimuma çatmasına nail olmuşuq.
Heydər Əliyev: Nə vaxt?
Devid Vudvord: Dünən axşamdan başlayaraq.
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Heydər Əliyev: Mən başa düşürəm ki, platformada sizin müəyyən işləriniz, problemləriniz vardır. Amma
siz bilirsiniz ki, indi, payız-qış dövründə qaz Azərbaycanın insanları üçün nə dərəcədə lazımdır. Siz orada hər
hansı texniki məsələyə görə müəyyən müddət qaz verə bilmirsiniz və bir o qədər də narahat olmursunuz. Amma
həmin qaz gəlməyəndə Azərbaycanda insanlar narazı olurlar. Narazılığı da mən qəbul etməliyəm. Ona görə də
xahiş edirəm, çalışın ki, belə problemləriniz olmasın. Xüsusən indi, payız-qış vaxtında bu, gərək tamamilə
aradan qaldırılsın. Onsuz da səmt qazının bir hissəsini havaya buraxırıq və bu, bizdə narahatlıq doğurur.
İctimaiyyətimiz də bilir ki, sizin hasil etdiyiniz qazın bir qismini biz sahilə gətirib istifadə edə bilmirik.
Bu, vaxtilə həm sizin, həm də bizim Dövlət Neft Şirkətinin buraxdığı səhv nəticəsində baş vermişdir.
Doğrudur, mənə izah edirlər ki, siz də gözləmirdiniz ki, tezliklə oradan bu qədər neft və qaz çıxacaqdır. Bizim
Dövlət Neft Şirkəti də belə izahat verir. Bunun özü də sizin işinizdəki çatışmazlıqdır. Siz gərək bunu düzgün
müəyyən edəydiniz. Olan olub, keçən keçib. Mən bunları ona görə deyirəm ki, bundan sonra belə hallar təkrar
olunmasın. Buyurun.
Devid Vudvord: Cənab prezident, icazə versəydiniz, cənab Əndi İngilisin də toxunduğu Bakı-TbilisiCeyhan boru kəməri haqqında Sizə qısaca məlumat verərdim. Biz çox şadıq ki, boru kəməri üzrə əsas
mühəndis-texniki işlərə və bu sahədə investor olacaq şirkətlərlə danışıqlara başlanılmışdır. Biz Dövlət Neft
Şirkəti ilə əməkdaşlıq şəraitində boru kəməri tikintisinin maliyyələşdirilməsi üçün əlavə investorlar arayacağıq.
Eyni zamanda, biz bu kəmərin maliyyələşdirilməsi üçün müxtəlif banklar və beynəlxalq maliyyə qurumları ilə
danışıqlar aparırıq. Hazırda layihə üzrə bu işlər görülür və layihənin həyata keçirilməsi üçün biz fəaliyyətimizi
davam etdiririk.
Heydər Əliyev: Mən sizin məlumatınızdan çox məmnunam. Çünki bilirsiniz ki, neçə ildir biz BakıTbilisi- Ceyhan layihəsinin reallaşması üçün çox səylər göstərmişik və zəhmət çəkmişik. Təbiidir ki, sizinlə
birlikdə. Nəhayət, buna nail olmuşuq. İndi maliyyə məsələsini həll etmək və inşaat işlərinə başlamaq lazımdır.
Ona görə də mən sizin bu barədəki planlarınızı bəyənirəm. Ancaq istəyirəm ki, bunlar real olsun və həyata
keçirilsin. Başqa şirkətlərin də bu işə qoşulması məsələsi çox vacibdir. Mənə dedilər ki, siz bu işlə məşğulsunuz.
Mən bunu da bəyənirəm və hesab edirəm ki, bu, mütləq olmalıdır.
Devid Vudvord: Cənab prezident, təqdimatın sonrakı səhifəsində "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli"
yataqlarının tam miqyasda işlənilməsi göstərilmişdir və bildiyimiz kimi, biz artıq bu yataqların işlənilməsinin
növbəti mərhələsinə başlamışıq. Bildiyiniz kimi, biz həmin yataqlardan 2004-cü ilin sonunda maksimum
miqdarda neft hasil etməyi nəzərdə tuturuq. Sizə deyildiyi kimi, 2008-ci ildə bu yataqlardan ildə 40 milyon ton
neft istehsal olunacaqdır.
Cənab prezident, növbəti səhifəyə nəzər salsanız, birinci mərhələnin konsepsiyası ilə tanış ola bilərsiniz.
Biz artıq tikinti xidmətləri və işləri üçün tenderdə iştirak etmək məqsədi ilə müxtəlif şirkətləri dəvət etmişik.
Heydər Əliyev: Birinci mərhələ dedikdə, "Azəri" yatağını nəzərdə tutursunuz?
Devid Vudvord: Tamamilə doğrudur. Bu, "Azəri" strukturunun mərkəzində yerləşir.
Cənab prezident, birinci mərhələnin uğurla həyata keçirilməsi üçün orta hesabla məsrəflər, terminalın
genişləndirilməsi və sairədən ötrü xərclər 2,2 milyard dollar olacaqdır.
Heydər Əliyev: Yəni, "Azəri"də platformanın tikilməsi də daxil olmaqla?
Devid Vudvord: Cənab prezident, bəli, tamamilə doğrudur. Orta məsrəflər dedikdə, mən buradakı
terminalın genişləndirilməsini, platforma üzərindəki müxtəlif prosesləri həyata keçirən cihazları, qazma
qurğularını, yaşayış ərazilərini, quruya qaz və neft ixrac edəcək boru kəmərlərini nəzərdə tuturam. Bundan
əlavə, 8 quyunun qazılmasına bir milyard dollar vəsait sərf olunacaqdır.
Heydər Əliyev: Ancaq mən xahiş edirəm ki, oraya boru xətləri çəkərkən gələcəyi də nəzərə alasınız,
gözlədiyinizdən artıq qaz hasil olduqda, hamısını sahilə verə biləsiniz. "Çıraq" yatağında yol verdiyiniz səhvdən
nəticə çıxarmaq lazımdır. Çalışın ki, o səhv təkrar olunmasın.
Devid Vudvord: Cənab prezident, Sizi əmin edirəm ki, "Çıraq"dakı səhvimiz bizə ibrət dərsi olmuşdur.
Bundan sonrakı platformaların dizaynında və digər xüsusiyyətlərində hər şey dəqiq hesablanmışdır.
Platformanın tikintisinə 2001-ci ilin avqust ayında başlanmalıdır. Bizim hesablamalarımıza görə, ümumi
məsrəflərin təxminən 35-45 faizi məhz buna xərclənəcəkdir.
Heydər Əliyev: Yəni həmin 2 milyard 200 milyon dolların bu qədər hissəsi?
Devid Vudvord: Bəli. Cənab prezident, icazə versəydiniz, mən sözümü burada tamamlayardım.
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN BƏZİLƏRİNİN KONSTİTUSİYA
MƏHKƏMƏLƏRİNİN SƏDRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin hamınızı Azərbaycanda salamlayıram və çox şadam ki, siz müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının beşinci ildönümü ilə əlaqədar bizim Konstitusiya Məhkəməsinin keçirdiyi
konfransda iştirak etmisiniz. Bu tədbir bizim hamımız üçün eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir, ona görə ki, biz
hamımız müstəqil dövlətlər olmuşuq. Kimsə Konstitusiyanı tez, kimsə bir qədər gec qəbul edibdir. Əvvəlki
Konstitusiya bizə seçkilər, referendumlar keçirməyə imkan vermirdi.
Müstəqillik əldə etdikdən sonra biz ağır bir dövr yaşadıq. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə
əlaqədar, hələ 1988-ci ildən başlayaraq, burada vəziyyət mürəkkəb idi. Beş il öncə biz Konstitusiya qəbul etdik,
Konstitusiya Məhkəməsinə malikik və bu məhkəmə konfrans keçirmək təşəbbüsü göstərdi. Şadam ki, siz bizim
Konstitusiya Məhkəməsinin dəvətini qəbul etmisiniz. Bu həmişə təcrübə mübadiləsi, bir-birini görmək, daha
yaxından tanış olmaq və təbii ki, ölkəni, qonşu dövlətdə nə kimi hadisələr baş verdiyini görmək üçün imkandır.
Mən sizi salamlayıram. Marat Viktoroviçin gəlişi bizə xüsusi sevinc bəxş edir, çünki o həmyerlimizdir və öz
doğma torpağına gəlmişdir.
M a r a t B a q l a y (Rusiya Konstitusiya Məhkəməsinin sədri): Dünən mən öz həyətimizə getdim, keçmiş
mənzilimizin qapısını açdılar və qılınc bağışladılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox xoşdur ki, siz bu cür hisslər keçirmisiniz.
M a r a t B a q l a y: İcazə verin, bizimlə görüşməyə vaxt tapdığınıza görə Sizə ürəkdən təşəkkürümü
bildirim. Konstitusiyanızın ilk yubileyi münasibətilə Sizə öz təbriklərimizi yetirmək istəyirik. Bu, birinci yubileydir,
sonra ikinci və üçüncüsü olacaq, Konstitusiya uzun müddət yaşayacaqdır. Çünki o, Azərbaycan xalqının maraqlarına
uyğundur və biz hamımız buraya dostumuz Xanların dəvəti ilə böyük sevinclə gəlmişik.
Şükürlər olsun ki, Konstitusiya məhkəmələri arasında münasibətlər çox yaxşı inkişaf edir. Zənnimcə, mənim
bu fikrimlə həmkarlarımın hamısı razılaşar. Biz tez-tez görüşürük və hər dəfə də söhbət etməyə yaxşı
mövzumuz olur. Biz ümumi problemlərimizi məzmunlu şəkildə, dərindən müzakirə edirik. Konstitusiyalarımız
sanki müxtəlif olsa da, Konstitusiyanın mətnindən irəli gələn, Konstitusiya Məhkəmələrinin fəaliyyətindən irəli
gələn problemlərimiz ümumidir. Doğru buyurdunuz ki, bütün ölkələrdə Konstitusiya Məhkəmələri yaradılıb və
onlar hüquqi dövlət quruculuğu üçün çox mühüm vasitədir.
Bu gün biz çox məzmunlu diskussiya keçirdik, hamımız çıxış etdik. Sizin İcra Aparatının işçiləri də çıxış
etdilər və çoxları gördü ki, Sizin hüquqşünasların səriştəsi, səviyyəsi çox yüksəkdir. Bu o deməkdir ki, Konstitusiya işləri yaxşı əllərdədir. Hüquqşünaslar faydalı çox işlər görürlər. Bütün hüquqşünaslar əmindirlər ki, Sizin
Konstitusiya yaşayacaqdır, biz hamımız isə bu Konstitusiyanı Sizin adınızla bağlayırıq, ona görə ki, Siz ölkədə
möhkəm Konstitusiya qayda-qanunu, möhkəm hakimiyyət yaratmaq və eyni zamanda insanların hüquqlarının,
mənafelərinin qorunmasını diqqət mərkəzində saxlamaq, sərbəst inkişaf üçün, vətəndaşların öz istedad və
bacarıqlarını nümayiş etdirməsi üçün şərait yaratmaqdan ötrü çox işlər görmüsünüz. Biz bilirik ki, Siz bu yol ilə
çox qətiyyətlə gedirsiniz.
Bu gün biz sizin İcra Aparatı nümayəndələrinin həm icra hakimiyyəti, həm də qanunvericilik hakimiyyəti
barədə, yəni hər hansı Konstitusiyanın məğzi barədə çıxışlarını dinlədik və yəqin etdik ki, ölkədə tərəqqini
təmin edən Konstitusiya qayda-qanunu mövcuddur.
Mən burada öz gözlərimlə gördüklərimdən, Bakıda nə kimi əyani, aşkar tərəqqi baş verdiyindən
danışmayacağam. Mən bütün bunlara ürəkdən sevinirəm. Mən Sizə böyük uğurlar, cansağlığı arzulamaq, ən xoş
və gözəl diləklərimi yetirmək istərdim. Bütün bunları Konstitusiya Məhkəməsinə də arzulayıram və Sizi əmin
edirəm ki, Rusiyaya və bizim Konstitusiya Məhkəmələrinə aid nə varsa hamısı, eləcə də dostluğumuz,
əməkdaşlığımız, onsuz da yaxşı olan şəxsi əlaqələrimiz bundan sonra da möhkəmlənəcəkdir. Hesab edirəm ki,
bu, Azərbaycanın və Rusiyanın xeyrinədir. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, Marat Viktoroviç.
A v t a n d i l D e m e t r a ş v i l i (Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri): Azərbaycanın həyatındakı çox əlamətdar hadisələr münasibətilə mən Sizi gürcü xalqı adından, Gürcüstan prezidenti adından,
Konstitusiya Məhkəməsi adından təbrik etmək istərdim. Mən bu hadisələri sadalaya bilərəm, ancaq onlardan
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yalnız bir neçəsini qeyd edəcəyəm: Avropa Şurasına faktiki olaraq qəbul edilmiş Azərbaycanın demokratik
quruculuğunun tanınması, Konstitusiyanın – əsas qanunun yubileyi və nəhayət, parlament seçkilərinin uğurla keçirilməsi. Biz gördük ki, bu seçkilərdə xalq növbəti dəfə öz seçimini edərək, xalqın rifahı, dövlətin təhlükəsizliyi
uğrunda mübarizə aparan partiyaya səs verdi. Azərbaycanda müşahidə edilən demokratik proseslərin
irəliləyişini görməmək üçün yəqin ki, gərək kor olasan. Bu proseslər, bu irəliləyiş daha çox Sizin coşğun
çoxsahəli fəaliyyətinizlə bağlıdır.
Avqustun axırlarında biz də Gürcüstanda Konstitusiyanın beşillik yubileyini qeyd etdik. Kifayət qədər sadə qeyd
etdik. Çünki görünməmiş ekoloji fəlakət – quraqlıq iqtisadi vəziyyətimizi ağırlaşdırmışdı. Biz yubileyi təmtəraqsız
qeyd etdik. Burada konfrans gözəl təşkil olunmuşdur, bu isə ilk növbədə Konstitusiya məhkəməsinin sədri Xanlar
Hacıyevin xidmətidir. Biz gələcəyə inamla baxırıq və ümidvarıq ki, Konstitusiyanın demokratik potensialı tamamilə
reallaşdırılacaqdır. Bizi qəbul etməyə vaxt tapdığınıza görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbriklərə görə də və dostum Eduard Şevardnadzedən yetirdiyiniz salama görə də
sizə təşəkkür edirəm. Siz Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin necə olduğunu bilirsiniz, əgər
MDB-də hamının arasında belə münasibətlər olsaydı, yaxşı olardı. Bu dostluğun da öz kökləri var. Lakin
bununla belə, bu dostluq gürcü xalqının da, Azərbaycan xalqının da səyləri, təbii ki, müstəqillik şəraitində
Gürcüstan və Azərbaycan dövlətləri başçılarının səyləri sayəsində müstəqillik şəraitində yenidən formalaşır.
Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Yeri gəlmişkən, bunu xalqımız da yüksək qiymətləndirir və biz, şübhəsiz,
hesab edirik ki, yaxın qonşular, dostlar kimi həmişə birlikdə olmalıyıq və birlikdə olacağıq. Sağ olun.
N i k o l a y K i s e y e v (Moldova Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi): Moldovanın xoş
arzularını qəbul edin. Biz buraya gələrkən respublika rəhbərliyinin və bütün moldov xalqının xoş arzularını
gətirdik.
Dekabrın 1-də bizdə prezident, parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Problemlər var, lakin biz hər şeyin yaxşı
olacağına ümid bəsləyirik.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Siz bizim respublikamızda çox hörmətli adamsınız. Həmçinin əlavə etmək
istəyirəm ki, burada oturanlardan dördü bu yaxınlarda Brüsseldə olubdur, bizi Avropa Şurası Konstitusiya Məhkəmələri konfransının daimi üzvlüyünə qəbul edirdilər. İndi biz Avropa standartlarına uyğun olmalıyıq. Rusiya
çoxdan konfransın üzvüdür, biz isə bu yaxınlarda daimi üzvlər olmuşuq. Əksinə, Rusiya bizə azarkeşlik edirdi.
Mən Sizin respublikanızda ilk dəfəyəm, çox istəyirdim ki, buraya gəlim. Səfərdən çox razıyam, konfransın
təşkilindən çox razıyam. Dəvətə görə cənab Hacıyevə minnətdaram. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, onun simasında
Siz yaxşı sədrə, yaxşı insana maliksiniz. Sizə cansağlığı arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, Moldova ilə əlaqələrimin bütün tarixini mən də böyük səmimiyyətlə
xatırlayıram. Respublikaya rəhbərlik etdiyim 30 ildən artıq bir dövrdə, Moldova ilə Azərbaycan arasında
məsafənin böyük olmasına baxmayaraq, biz çox tez-tez ünsiyyətdə olmuşuq. Biz, adətən, qonşularla –
Gürcüstanla, Ermənistanla yarışırdıq. Ancaq mən məsələ qaldırdım və biz Moldova ilə də yarışmaq barədə
razılığa gəldik. Nəyə görə? Ona görə ki, siz çoxlu üzüm istehsal edirdiniz, biz isə burada üzümçülüyü inkişaf
etdirirdik. Şübhəsiz ki, Gürcüstan qədim üzümçülük mərkəzidir. Sizdə gözəl palmet bağları var. Mən gəlib
onları gördüm və Azərbaycanda da bu cür bağlar salınmasını qərara aldım – yeri gəlmişkən, bizim şimal
bölgəmizdə bu bağlar bar verir – ona görə də biz yarışır, bir-birimizə qonaq gedirdik. Yadımdadır, bir dəfə
rayon partiya komitələrinin birinci katiblərini, nazirləri və başqalarını iki təyyarədə Moldovaya göndərdik ki,
hər yeri və hər şeyi gedib görsünlər.
Lakin bizim dostluq, səmimi münasibətlərimiz müstəqillik illərində də davam edir. Petru Luçinski ilə
münasibətlərimizin 10 ildən artıq tarixi var. İndi MDB-də və başqa təşkilatlarda birlikdə oluruq, mövqelərimiz
bir-birinə çox yaxındır. Ona görə də şadam ki, buraya, Azərbaycana ilk dəfə gəlmisiniz. Mən isə Moldovada
dəfələrlə olmuşam. Respublikanıza və xalqınıza tərəqqi, uğurlar, xüsusən qarşınızda duran məsələlərin həllində
uğurlar arzulayıram. Əlbəttə, idarəçiliyin hər hansı bir formasını seçmək xalqın öz iradəsidir. Əgər Moldovada
belə qərara gəliblərsə, deməli, bu sizin işinizdir. Hesab edirəm ki, idarəçiliyin prezident forması bizim üçün,
Gürcüstan, Rusiya üçün də uzun müddət gərək olacaqdır. Mənim salamımı, ən xoş arzularımı xalqınıza yetirin.
Sizin gözəl xalqınız, gözəl adamlarınız var.
V l a d i m i r Ş a p o v a l o v (Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi): Mən buraya Ukraynadan gəlmişəm. Mənim səfərimi əsaslandıran iki məqam var. Əvvəla, Azərbaycanın Konstitusiyası Ukraynanın Konstitusiyasından «yaşlıdır». Azərbaycan öz Konstitusiyasının beşilliyini keçirir, Ukrayna isə bunu gələn il qeyd edəcəkdir.
Ona görə də belə konfransın təşkili baxımından da, yeni Konstitusiyanın həyata keçirilməsi baxımından da biz
Sizdən çox şey öyrənə bilərik. Lakin ikinci bir məqam da var ki, onun barəsində danışmağa dəyər.
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Məsələ bundadır ki, bizim dövlətimizdə Konstitusiya prosesi davam edir. Dövlət mexanizmlərinin Konstitusiyada təsbit olunması formalarının axtarışı hələ tamamilə başa çatmayıbdır. Ümumukrayna referendumu
keçirilib və dövlət hakimiyyətinin, parlamentin strukturlarını dəyişdirmək və bəzi digər məsələləri həll etmək
nəzərdə tutulur. Buna görə də konfransda nəinki Konstitusiya Məhkəməsi işçilərinin, həm də icra hakimiyyəti
nümayəndələrinin haqqında söz açdıqları təcrübə ilə tanışlıq biz ukraynalılar üçün, şübhəsiz, çox faydalıdır.
Xüsusən də ona görə ki, bizdə Ukrayna prezidenti yanında komissiya yaradılıb və o, xalqın referendumda dəstəklədiyi təkliflərin həyata keçirilməsi üçün bir sıra qanun layihələri işləyib hazırlamalıdır. Təkliflər dedikdə,
söhbət ikipalatalı parlament yaradılmasından, parlament üzvlərinin sayının azaldılmasından, deputat toxunulmazlığının həddinin dəqiqləşdirilməsindən və bəzi digər məsələlərdən söhbət gedir. Azərbaycanın Konstitusiya
həyatının nəzəriyyə və praktikasının yaratdığı nümunələr, şübhəsiz, faydalı olacaqdır. Ona görə də mənim
rolum təkcə görməkdən deyil, həm də eşitməkdən və sonra bütün bunları Ukraynada əlaqədar şəxslərə söyləməkdən ibarətdir.
Mən dəvətə görə, gözəl görüşə görə çox minnətdaram və şəxsən Sizə ən xoş arzularımı bildirmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ukrayna ilə bizim çox yaxşı, olduqca yaxşı münasibətlərimiz var. Siz bunu
bilirsiniz. Əslində, bizim bütün ölkələrlə yaxşı münasibətlərimiz var. Lakin bəzi ölkələrlə geniş əlaqələrə
malikik. Sizin prezidentiniz Leonid Daniloviç Kuçma layiqli prezidentdir və şadam ki, mənim dostumdur.
Əlbəttə, Ukrayna Avropanın böyük dövlətlərindən biridir. Mən sovet dövründə də, müstəqillik illərində də
Ukraynada dəfələrlə olmuşam. Mənim rəsmi səfərim də olub, qeyri-rəsmi səfərlərim də olub, mən prezidentin
andiçmə mərasiminə də gəlmişdim, biz Yaltada da görüşmüşük. Bir sözlə, əlaqələr çox sıxdır, biz bir-birimizə
kömək edirik. Məsələn, ötən il məhsul yığımı zamanı Ukraynada yanacaqla bağlı vəziyyət çox çətin idi. Biz
dərhal hay verdik və nə lazımdırsa etdik. Yeri gəlmişkən, xalq bunu qiymətləndirdi. Sizdə parlamentlə prezident
arasında gedən proseslər mənə məlumdur. Təəssüf ki, çox böyük imkanlara malik ölkədə münasibətləri
aydınlaşdırmaqla məşğul olurlar. Hesab edirəm ki, xalq müdrikdir və Ukrayna kadrlarının səviyyəsi çox
yüksəkdir. Demokratiya, bazar iqtisadiyyatı bərqərar olmuşdur. Ona görə də bu fikirdəyəm ki, siz bütün
prosesləri uğurla dəf edəcəksiniz və Ukrayna öz potensialından daha güclü şəkildə istifadə etmək imkanına
malik olacaqdır. Mən sizin xalqınıza firavanlıq, prezidentiniz Leonid Daniloviçə isə uğurlar arzulayıram.
S a l m a n H a c ı m ə h ə m m ə d o v (Dağıstan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri): Çox
hörmətli Heydər Əliyeviç! Biz – mən və dostum Dağıstanın və Kabarda-Balkarın Konstitusiya Məhkəməsini
təmsil edirik. Bizə belə diqqət göstərdiyinizə görə biz də Sizə çox minnətdarıq. Biz həm də Xanlar müəllimə
minnətdarıq, çünki o bizi MDB ölkələri ilə bir tutdu və bu konfransa həmin ölkələr səviyyəsində dəvət etdi.
Konstitusiyanızın beş illiyi münasibətilə Sizi təbrik edirik. Əvvəlki parlamentlə müqayisədə daha mütərəqqi
tərkibə malik olan Milli Məclisi də təbrik etmək istəyirik. Sizin öz ölkənizi o hərc-mərclikdən necə çəkib
çıxardığınızı Dağıstanda çox yaxşı bilir və qiymətləndirirlər. Dağıstanlılar respublikanızın məruz qaldığı
uğursuzluqlara görə həyəcan keçirirdilər. Dağıstanlılar Azərbaycanın hər bir uğuruna sevinirlər. Biz Sizə
möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, uzun ömür arzulayırıq. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən qonşularımızla dostluq əlaqələri barədə bir daha danışmaq istərdim. Dağıstan
bir növ MDB-nin üzvüdür. Muxtar Respublika kimi Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxildir. Lakin Dağıstan
həmişə, sovet dövründə də xüsusi mövqe tutmuşdur. Xatirimdədir, biz yubileylər, Azərbaycanın 50 illik
yubileyini keçirirdik, bütün müttəfiq respublikaların rəhbərlərini və ayrıca olaraq Dağıstanın rəhbərliyini dəvət
etmişdik. Hətta bəziləri belə deyirdilər ki, bunu necə başa düşmək olar. Bu, tamam başqa məsələdir, məgər buna belə
formal yanaşmaq olarmı? Axı xalqlarımız bir-birinə o qədər yaxındırlar, burada Dağıstan xalqlarının nə qədər nümayəndələri var. Dağıstanda nə qədər azərbaycanlılar var, nə qədər qohumluq əlaqələri var. Bilirsinizmi, keçmişdə
indiki sərhədlər olmayıb, hamı birlikdə yaşayırdı. Buna görə də mən sizə təşəkkür edirəm və həqiqətən bilirəm ki,
Dağıstanda uşaqdan tutmuş böyüyədək hamı Azərbaycanda baş verən hadisələri həmişə izləyir və uğurlarımıza
həmişə sevinirdilər. Mən də şadam ki, Dağıstanda vəziyyət sabitləşibdir. Biz bir vaxtlar narahat idik ki, orada
kimlərsə sizin respublikaya qəsd etmək istəyirdi, xüsusən də Çeçenistan hadisələri ilə əlaqədar və sair. Siz bütün
bunları dəf etdiniz, indi Dağıstanda vəziyyət, zənnimcə, elədir ki, getdikcə daha çox inkişaf etmək üçün imkan var.
Adamlarımız isə taleyin hökmü ilə kimin hansı ölkəyə düşməsi barədə düşünməyərək, sərbəst ünsiyyətdə olurlar. Yol
açıqdır, sərhədçilər heç kimə sərbəst gedib-gəlməkdə o qədər də mane olmurlar. Məsələn, bizim Qusar rayonunda
yaşayan adamların qohumlarının yarısı Məhərrəmkənddə və başqa yerlərdə yaşayır. Bunu Dağıstanın Axtı rayonu
barəsində də demək olar. Ona görə də mən çox şadam ki, siz gəlmisiniz və Xanlar müəllim məhz sizi və
Kabarda-Balkarı buraya dəvət etməkdə çox düzgün iş görmüşdür. Sizin xalqınıza xoşbəxtlik, firavanlıq, uğurlar
və iqtisadi inkişaf arzulayıram. Məhəmmədəli Məhəmmədov isə mənim salamımı və xoş arzularımı yetirin. O
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bizim Konstitusiya günü və seçkilərlə əlaqədar mənə təbrik göndərmişdi. Mən də cavab yolladım. Ona məndən
bir daha salam yetirin.
A b d u l l a G e l y i x o v (Kabarda-Balkar Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri): Hörmətli
Heydər Əliyeviç, Kabarda–Balkar xalqı adından bildirirəm ki, biz müstəqil Azərbaycanın atdığı iri addımlara
heyranıq. Azərbaycan xalqının rəhbəri kimi şəxsən Sizə uzun illər səmərəli fəaliyyət arzulamaq istərdim. Qoy
Allah bu işdə Sizə yar olsun!
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Kabarda–Balkar çox maraqlı respublikadır. Keçmişdə biz hamımız oraya
istirahətə gedərdik. Orada yaxşı qış və yay kurortları var. Yəqin turistlər indi də gəlirlər. Amma bizim
imkanımız hələlik məhduddur. Mən orada olmuşam, sizin respublikanız maraqlı respublikadır. Sizin prezidentiniz Valeri Məhəmmədoviç də çox yaxşı, xeyirxah insandır. O mənə at bağışlamışdır. Mən ona minnətdaram.
Sağ olsun. Məndən ona salam yetirin. Şimali Qafqazda vəziyyətin belə mürəkkəb olmasına baxmayaraq, siz
sabitliyi qoruyub saxlamısınız. Respublikanız böyükdür, yaxşı məlumdur ki, sizdə də əhalinin tərkibi yekcins
deyildir. Buna görə də təbiidir ki, məharətli rəhbərlik və şübhəsiz, ənənələr sizə öz respublikanızda vəziyyəti
sabit saxlamağa imkan verir. Sizə uğurlar arzulayıram.
Şimali Qafqaz və Azərbaycan, təbii ki, Gürcüstan da bir-biri ilə həmsərhəddir. Ona görə də biz Qafqaz deyəndə,
hamımız özümüzü oraya aid edirik. Bir vaxtlar bu regionu Şimali Qafqaza, Zaqafqaziyaya – indi o, Cənubi Qafqaz
adlanır – ayırmışdılar. Bir sözlə, o, bütöv bir regiondur və tarixən bir çox yüzilliklər ərzində biz bir-birimizlə bağlı
olmuşuq. Bu əlaqələr həmişə yaxşılıq, xeyir gətirmişdir. İndi isə biz keçmişin təcrübəsindən istifadə etmək fürsətinə
və təbii ki, müasir imkanlara malikik. Şadam ki, siz Azərbaycanda baş verən hadisələri qiymətləndirirsiniz.
Doğrudur, bəzi digər MDB ölkələri ilə müqayisədə biz Konstitusiya Məhkəməsini bir qədər sonra yaratmışıq. Lakin
belə qısa müddətdə bu məhkəmə kifayət qədər uğurla işləmişdir, özünü göstərmişdir və Azərbaycanda demokratiyanın çox
mühüm vasitəsidir. Bu məhkəmənin sədrinə gəldikdə isə, onu – o, əvvəllər Ali Məhkəmənin sədri idi – Ali Məhkəmədən ayırmağa və Konstitusiya Məhkəməsinin sədri təyin etməyə heyfsilənirdim. Amma sonra düşündük və qərara
gəldik ki, Konstitusiya Məhkəməsi ən yüksək instansiyadır. Biz öz aramızda qarşılıqlı anlaşma tapdıq.
Şadam ki, o belə bir qısa müddətdə nəinki MDB ölkələri ilə, həm də bir çox başqa ölkələrlə əlaqələr
yaratmışdır. Şadam ki, siz bütün bunları görürsünüz. Mən də razıyam ki, bizim Konstitusiya Məhkəməsi yüksək
səviyyədədir. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri həqiqətən böyük nüfuza malikdir.
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ABŞ BAŞ QƏRARGAH RƏİSİNİN MÜAVİNİ GENERAL RİÇARD MAYERZ VƏ
MÜDAFİƏ NAZİRİNİN MÜAVİNİ VALER SLOKOMBE BAŞDA OLMAQLA
AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
14 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar!
Amerika Birləşmiş Ştatlarından Müdafiə Nazirliyinin və Baş Qərargahının belə yüksək səviyyədə
nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlməsindən çox məmnunam. Bu bizim ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın
müxtəlif sahələrdə, müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etməsini göstərir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarından Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müavini, Müdafiə nazirinin
müavini və sizinlə birlikdə belə mötəbər nümayəndə heyəti Azərbaycana ilk dəfədir ki, səfər edibdir. Mən sizi
salamlayıram. Buyurun.
R i ç a r d M a y e r z: Cənab Prezident Əliyev, bu gün, bu axşam Sizinlə görüşmək üçün bizə verdiyiniz
imkana görə təşəkkürümü bildirirəm. Bizə görüş üçün ayırdığınız vaxta görə də minnətdarıq.
Bizə də söyləyiblər ki, bu, indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyindən Azərbaycana
gələn nümayəndə heyətləri arasında ən yüksək səviyyəlisidir. Hesab edirəm ki, bizim bu səfərimizə ölkəmizin
Azərbaycanın suverenliyinə, azadlığına sadiqliyinin əlaməti kimi baxmaq lazımdır. Biz sizinlə əlavə danışıqlar,
müzakirələr aparmaq niyyətindəyik. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən də siz dediyiniz fikirdəyəm. Sizin bu səfəriniz Azərbaycanın
müstəqilliyinin və suverenliyinin qorunması, möhkəmlənməsi sahəsində əhəmiyyətli bir səfərdir. Təbiidir ki, bu
barədə fikir mübadiləsi aparmağa ehtiyac vardır.
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AVSTRALİYANIN SİDNEY ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLMİŞ XI YAY PARALİMPİYA
OYUNLARINDA İŞTİRAK ETMİŞ ƏLİL İDMANÇILARIMIZLA GÖRÜŞDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
15 noyabr 2000-ci il
Əziz idmançılar!
Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycan idmançıları bu il misli görünməmiş nailiyyətlər, qələbələr əldə etmişlər. Sidney yay olimpiya
oyunlarında ilk dəfə olaraq Azərbaycan idmançıları xalqımızı, millətimizi, ölkəmizi böyük nailiyyətlərlə
sevindirmişlər, ölkəmizə şərəf gətirmişlər. Biz bunları layiqincə qeyd etdik. Ancaq elə bu gün də cəmiyyətimiz
idmançıların Sidney olimpiya oyunlarında əldə etdiyi nailiyyətlərin və təbiidir ki, Azərbaycanın şan-şöhrətinin
qaldırılmasının təəssüratı altında yaşayır.
Azərbaycan ilk dəfə belə nailiyyət əldə etmiş və bu, birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin,
suverenliyinin, azadlığının bəhrəsi, nəticəsidir. Eyni zamanda son illər Azərbaycanda idmanın inkişafının
nəticəsidir. Təbiidir ki, idmanın inkişafı üçün Azərbaycanda həm idmana qayğı və diqqətin artması, həm də
idmanla məşğul olmaq üçün idmançılara şərait yaradılması lazımdır.
Biz burada qeyd etmişik və bu gün bir daha qeyd edirəm. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin və
Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin də böyük xidmətləri olmuşdur. Biz qələbə qazanmış idmançılarımızı
və ümumiyyətlə, olimpiya oyunlarında iştirak edən idmançılarımızı mükafatlandırdıq. İndi bizə yeni sevinc
gətirən odur ki, Sidneydə keçirilən paralimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançılarının bir qrupu da iştirak
edibdir. Bunlar bizim övladlarımızdır, Azərbaycanın gəncləridir, idmançılarıdır. Ancaq bunlar başqa oyunlarda
iştirak edirlər. Çünki bunlar fiziki cəhətdən qüsurlu olan adamlardır. Bizim bu idmançılarımız o böyük idmançılar dəstəsindən heç də geri qalmayıblar. Bu da çox sevindirici haldır. Vətənə nailiyyətlərlə dönüblər. Qızıl,
gümüş medal alıblar, bir neçəsi 10-cu yerə qədər yer tutub və komandamız iştirak edən 125 ölkə arasında 47-ci
yerə çıxmışdır.
Xatirinizdədir ki, dörd il bundan öncə Atlanta oyunlarında da bizim bu qrupa mənsub olan idmançılarımız
iştirak etmişlər. Ancaq onda onlar çox az nailiyyətlər əldə etmişdilər. Demək, ötən dörd ildə Azərbaycanda
idman kütləvi olubdur. Ötən dörd ildə idman Azərbaycanda bütün gəncləri özünə cəlb edə bilib və gənclərdə
idmana həvəs artıbdır. Ona görə də indi bizim belə gənclərimiz də, Atlanta oyunlarından fərqli olaraq, Sidney
oyunlarında qələbələr qazanmışlar.
Bilirsiniz ki, mən sərəncam vermişəm. Qələbə qazanmış idmançılarımızı mükafatlandırmışam və bu gün də
biz onlarla görüşə gəlmişik.
YEKUN NİTQİ
Əziz idmançılar!
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Ümumiyyətlə, idman hər bir insan üçün lazımdır. Amma təəssüflər olsun ki, hər insan idmana qoşula bilmir.
İdmana daha çox gənclər qoşulurlar. Burada deyildiyi kimi, son illər Azərbaycanda idman sürətlə inkişaf edir.
Fiziki cəhətdən çatışmazlığı, qüsuru olan insanların idmanla məşğul olması və idman yarışlarında belə yüksək
nailiyyətlər əldə etməsi çox təqdirəlayiq, sevindirici bir haldır. Bu, bir tərəfdən, sizin nə qədər iradəli olduğunuzu,
digər tərəfdən, fiziki çatışmazlığınıza baxmayaraq, həm öz səhhətinizi daha da möhkəmləndirmək, həm də
cəmiyyətdə öz fəaliyyətinizi göstərmək üçün nə qədər əzmkar olduğunuzu göstərir. Bu, yüksək qiymətə layiqdir.
Hesab edirəm ki, biz sizin bu fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirməliyik.
Həqiqətən, Sidney yay olimpiadasının həm əsas oyunlarında, həm də paralimpiya oyunlarında Azərbaycan
irəli getmişdir. Mən dedim ki, bu bizim xalqımızın, millətimizin, dövlət müstəqilliyimizin və bu işlə məşğul
olan təşkilatların böyük nailiyyətidir. Amma eyni zamanda, bu hər bir şəxsin, həm əsas olimpiya oyunlarında
iştirak edib qızıl və bürünc medallar qazanmış, çox dəyərli yerlər tutmuş hər bir idmançının nailiyyətidir,
xidmətidir. Eləcə də bu sizin hər birinizin şəxsi nailiyyətinizdir.
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Təəccüblənmək olar ki, insan bəzən bir az xəstə, yaxud da bir çatışmazlığı olanda onda bədbinlik əmələ
gəlir, özünü ələ ala bilmir. Amma siz müəyyən fiziki çatışmazlığınızı öz əzmkarlığınızla, iradənizlə və
bacarığınızla aradan qaldırmısınız. Elə buradan Sidneyə getməyin özü də bir problemdir. O yarışlarda iştirak
etmək, onun bütün əziyyətini çəkmək və yüksək nəticələr əldə etmək, Azərbaycanın bayrağını qaldırmaq,
ölkəmizin himnini orada çaldırmaq, təbiidir ki, sizin hər birinizin, Azərbaycan xalqının, dövlətinin nailiyyətidir.
Siz və sizin kimi insanlar cəmiyyətimizdə böyük hörmətə layiqdirlər. Siz cəmiyyətin həyatında, deyə bilərəm
ki, ictimai həyatda fəal iştirak edən insanlarsınız. Ona görə də mən bugünkü görüşü çox qiymətli hesab edirəm.
Burada xatırladınız, mən də unutmamışam ki, biz avqust ayında Gənclik kompleksində görüşərkən sizə öz
arzularımı bildirdim. Arzu etmək asandır, ancaq onu yerinə yetirmək o qədər də asan deyildir. O arzular təkcə
mənim arzularım deyildi. Mən bütün xalqımızın, millətimizin, Azərbaycan dövlətinin arzularını bildirdim.
Mənim arzularımı bizim həm böyük yığma komandamız əsas olimpiya oyunlarında doğrultdu, eyni
zamanda, siz də doğrultdunuz. Bunlar əsas verir deyək ki, Azərbaycanda olimpiya hərəkatı sürətlə inkişaf edir.
Bu, müstəqil Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında çox önəmli bir hadisədir. Dövlətimizin vəzifəsi və borcu
buna şərait yaratmaqdır. Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, fiziki cəhətdən qüsurlu
insanlarla məşğul olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu işlərlə bilavasitə məşğuldurlar.
Ölkəmizin olimpiyaçılarının, o cümlədən paralimpiyaçıların keçdiyi bu imtahan onu göstərir ki, Azərbaycan
gəncləri, idmançıları böyük potensiala malikdirlər. Gərək hamımız bir yerdə bu potensialdan səmərəli istifadə
edək. Bu, birinci növbədə, ona görə lazımdır ki, sizin nümunənizdə Azərbaycan gəncləri idmana daha çox
qoşulacaqlar. Bu bizim siyasətimizin strateji xətlərindən biridir ki, gənclər fiziki, əqli cəhətdən sağlam olsun. Bu
sağlamlığı təmin etmək üçün ən əsas vasitələrdən biri idman, bədən tərbiyəsidir. Yenə deyirəm, bu bizim
siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Bunu həyata keçirmək üçün sizin indiyədək gördüyünüz işlər və əldə
etdiyiniz nailiyyətlər bütün gənclərimiz üçün nümunədir.
Biz bundan ruhlanırıq, amma siz də ruhlanmalısınız. Ona görə ruhlanmalısınız ki, Azərbaycanın sizin kimi
gənclərinə nümunə göstərirsiniz. Təsadüfi deyil, məşqçi məsələ qaldırdı ki, belə insanlar çoxdur, onlar idmanla
məşğul olmaq istəyirlər, onlara şərait yaratmaq lazımdır. Mən bu məsələni dərhal həll etdim. Əmin ola bilərsiniz
və sizin kimi gənclərin hamısına çatdırın ki, bu məsələ həll olunacaqdır. Həmin gənclər orada geniş imkanlar
əldə edəcəklər, idmanla məşğul olacaqlar. Sizin sıralarınız daha da genişlənəcək, indi burada dediyiniz kimi,
növbəti paralimpiya oyunlarında yeni-yeni nailiyyətlər əldə edəcəksiniz.
Mən Azərbaycanda olimpiya hərəkatının inkişafını, əldə etdiyi nailiyyətləri bir daha qeyd edirəm. Mən
olimpiya hərəkatına bundan sonra daha da səmərəli işlər arzulayıram.
Təbiidir ki, Milli Olimpiya Komitəsi bu işləri Gənclər və İdman Nazirliyi ilə bərabər görür və bərabər də
görməlidirlər. Sizinlə həm Milli Olimpiya Komitəsi, həm də bizim xüsusi nazirliyimiz – Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məşğul olur.
Yenə də deyirəm, bu nailiyyətləriniz sizin şəxsi nailiyyətlərinizdir. Amma sizin bu səviyyəyə çatmağınız, bu
nailiyyətləri əldə etməyiniz üçün həm Milli Olimpiya Komitəsinin, həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin, həm də Gənclər və İdman Nazirliyinin fəaliyyəti qiymətləndirilməlidir. Burada dediniz, bu sahədə
sizə yardım edən, sizinlə bərabər olan təşkilatların hamısının fəaliyyəti qiymətləndirilməlidir.
Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim bu mötəbər təşkilatlarımız bundan sonra da bu işi
sizinlə birlikdə sürətlə həyata keçirəcəklər.
Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Gələn
görüşlərədək.
Biz hələ Afina yarışlarını gözləməyəcəyik, yəqin ki, o vaxta qədər sizin yeni-yeni nailiyyətləriniz olacaqdır
və biz görüşəcəyik. Amma siz Afinaya gedərkən biz mütləq görüşəcəyik. Güman edirəm ki, siz oradan daha
gözəl nailiyyətlərlə qayıdacaqsınız. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI TİCARƏT NAZİRLİYİNİN MÜŞAVİRİ, ABŞ
PREZİDENTİNİN MDB ÖLKƏLƏRİNDƏ ENERJİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏSİ
YAN KALİTSKİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
18 noyabr 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab Kalitski, Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Sizinlə hər dəfə görüşlərimiz bizim ümumi işimizə kömək edir. Mən sentyabr ayında Vaşinqtondakı
görüşlərimi çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Çox razıyam ki, siz bizi unutmursunuz.
Yan Kalitski: Cənab prezident, sağ olun. Bakıya yenidən qayıtmağımdan məmnunam. Mən də sentyabr
ayında Sizin Vaşinqtona etdiyiniz çox uğurlu səfərinizi yaxşı xatırlayıram.
Möhtərəm prezident, Vaşinqtona Sizin səfərinizdən sonra ölkəmizi təmsil edən yüksək səviyyəli
nümayəndə heyətlərinin, o cümlədən, səfir Sestanoviçin, səfir Vulfun, general Mayerzin və indi də mənim
Azərbaycanı ziyarət etməyim ölkələrimiz arasında ən yüksək səviyyədə formalaşmış münasibətlərə bizim
sadiqliyimizin bariz nümunəsidir. Biz Azərbaycan ilə münasibətlərimizə strateji əhəmiyyət daşıyan əlaqələr
kimi baxırıq. Azərbaycanı çiçəklənən, müstəqil, demokratik və bu Avrasiya məkanına inteqrasiya olunan və
inkişaf edən güclü bir dövlət kimi görmək istəyirik.
Cənab prezident, mən Sizinlə həm Azərbaycanda, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında dəfələrlə
görüşmüşəm. Bu görüşə böyük ümidlərlə gəlmişəm ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi sahədə, o cümlədən enerji
sahəsində əməkdaşlığımızın daha da irəli aparılması, inkişaf etdirilməsi barədə Sizinlə yeni müzakirələr aparaq.
Sağ olun.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Dediyiniz sözlərin hamısını mən təsdiq edirəm. Biz də Azərbaycan olaraq,
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi strateji əməkdaşlıq əlaqələri hesab edirik. Bilirsiniz ki, bu barədə
biz mümkün olan işləri görürük. Doğrudan da sentyabr ayından sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək
səviyyəli nümayəndə heyətləri Azərbaycanda olublar. Biz çox əhəmiyyətli danışıqlar aparmışıq. Güman edirəm
ki, hər bir belə görüş öz nəticəsini verməlidir. Danışıqlar danışıq üçün deyil, danışıqlar ona görə aparılır ki,
onlardan nəticə əldə edilsin. Ona görə də sizin Azərbaycana gəlməyinizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycanla əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verməsi kimi qəbul edirəm. Güman edirəm ki, bu barədə sizinlə fikir
mübadiləsi aparmaq imkanımız olacaqdır.
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MDB-nin İCRAÇI KATİBİ, MDB İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ YURİ YAROVU
QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
20 noyabr 2000-ci i
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Siz MDB-nin fəaliyyətinə yeni xüsusiyyətlər gətirmisiniz. MDB-nin iclasları ərəfəsində
icraçı katibin MDB ölkələrinə səfərlər etməsi, fikir mübadiləsi aparması nadir hallarda olurdu. Mənə elə gəlir ki,
siz bunu bir sistemə çevirmisiniz. Bu, yaxşı haldır.
Yuri Yarov: Heydər Əliyeviç, axı, icraçı katibi Siz özünüz təyin etmisiniz və buna görə də mən İcraiyyə
Komitəsini təmsil edirəm və Sizin iradənizi yerinə yetirməyə borcluyam.
Heydər Əliyev: MDB-nin artıq çoxillik tarixi var və buna görə də yeni bir irəliləyişdən danışa bilərəm.
Şadam ki, siz Azərbaycana gəlmisiniz və bizim fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız var.
Yuri Yarov: Çox məşğul olmağınıza baxmayaraq, ünsiyyətdə olmaq, hazırlığın gedişi barədə məlumat
vermək imkanına görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Dünənki günü, bazar gününü Bakıda keçirməyimə imkan
verildiyi üçün Sizə minnətdaram. Axşam Bakısını seyr edə bildik - bu, təkraredilməz bir mənzərə idi. Ona görə
ki, bu, həqiqətən, möcüzədir. Biz İçəri şəhəri gəzib-dolaşdıq, piyadalar üçün olan küçədə gəzişdik. Burada çoxlu
adam, gözəl yeni tikintilər gördük. Təzə binalara baxdıq. Ümumiyyətlə, mənim axırıncı səfərimdən ötən yarım
ildə şəhərin inkişaf etdiyini, daha da gözəlləşdiyini görmək xoş idi. Sağ olun ki, mən bütün bunları, şəhərin necə
çiçəkləndiyini görə bildim. Bu imkana görə, dünən burada ola bilməyimə görə sağ olun.
Heydər Əliyev: Bunları eşitmək mənə xoşdur. Siz bu baxımdan da çox yaxşı nümunə göstərirsiniz, çünki
bəzən elə olur ki, səhər buraya gəlir, axşam da çıxıb gedirlər. Görüşlərdən savayı heç nə görmürlər. Sizin dünən
şəhərdə nəyəsə baxa bilməyiniz və belə xoş təəssüratınızın olması da sizi fərqləndirir. Mən buna şadam.
Yuri Yarov: Sağ olun. Amma bununla belə, hörmətli prezidentimə məlumat vermək istəyirəm ki, biz elə
dünən, bazar günü işgüzar görüş keçirdik. Mən bütün materiallar barəsində Abbas Abbasova məlumat verdim.
Bir sözlə, biz işgüzar görüş də keçirdik. Bu gün mənim xarici işlər nazirinə, hökumətin sədrinə də məlumat
vermək imkanım oldu. Odur ki, icazənizlə, məlumat verməyə başlayım.
Heydər Əliyev: Bəli, bunu mənə dedilər. Baş nazir görüş barəsində məlumat verdi. İndi bu məsələ
haqqında biz də fikir mübadiləsi apararıq.
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BÖYÜK LİVİYA ƏRƏB XALQ SOSİALİST CƏMAHİRİYYƏSİ ALİ XALQ KOMİTƏSİNİN
XARİCİ ƏLAQƏLƏR VƏ BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ KATİBİNİN (NAZİRİNİN)
SİYASİ MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ MÜAVİNİ SƏD MUSTAFA MÜCBİRİN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
20 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi salamlayıram. Hesab edirəm ki, sizin bu
səfəriniz ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişafına yardım edəcəkdir.
Mənə deyiblər ki, siz bir neçə görüşlər keçirmisiniz. İndi isə mən sizinlə görüşürəm. Buyurun.
S ə d M u s t a f a M ü c b i r: Zati-aliləri cənab Prezident, işlərinizin çox olmasına baxmayaraq, lütf
göstərib bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz bunu deməyi şərəf bilirik ki, Sizin iş
həvalə etdiyiniz şəxslərlə, rəhbərlərlə, məsul şəxslərlə görüşmüşük. Onlar Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil
edirlər və bizimlə lazımi görüşləri keçiriblər. Siz dediyiniz kimi, biz, qardaş ölkələr burada bir neçə dövlət
işçiləri ilə görüşlər keçirdik. Mən belə düşünürəm və ümid edirəm ki, onlar bu görüşlər haqqında məlumatı zatialinizə çatdırıblar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, çatdırıblar.
S ə d M u s t a f a M ü c b i r: Mən bir məsələni təkrar etmək, vurğulamaq istəyirəm.
Bu da ondan ibarətdir ki, Siz böyük, zəngin təcrübəyə malik bir şəxsiyyətsiniz. Vaxtilə Siyasi Büroda, SSRİ
Nazirlər Sovetində, ümumiyyətlə, SSRİ rəhbərliyində yeganə müsəlman olaraq yüksək mövqe tutmağınızla
qazandığınız zəngin təcrübədən biz də ölkələrimiz üçün lazımi şəkildə istifadə etməliyik.
Qardaşınız, Liviya inqilabının rəhbəri Müəmmər Qəddafi Sizi Liviya Cəmahiriyyəsinə dəvət edir. Çox
təəssüf ki, müstəqilliyinizin doqquz ili ərzində biz bunu indiyədək həyata keçirə bilməmişik. Siz bir çox
məsələlərlə, o cümlədən müharibə ilə bağlı və müasir bir dövlət quruculuğu məsələləri ilə məşğul idiniz. Biz isə
blokadadan əziyyətlər çəkirdik. Blokada ilə bağlı problemlərlə məşğul idik.
Sizin müdrikliyiniz sayəsində Qarabağda qan tökülməsinin qarşısı alındı, dayandırıldı və indi Azərbaycan
xalqının oğulları həlak olmurlar. Biz də qəbul etdirilmiş blokadanın problemlərindən yaxa qurtara bildik. Siz öz
köhnə dostunuz polkovnik Müəmmər Qəddafi ilə göruşsəniz, Sizin bu görüşünüz və eyni zamanda Sizin zəngin
təcrübəniz bizə Liviyada daha nə etmək lazım gəldiyini öyrədər. Belə bir görüş eyni zamanda həm ikitərəfli,
həm regional, həm də beynəlxalq miqyasda əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün hansı işlərin görülməsini
müəyyən edər.
Mən bugünkü görüşlərimdə, xüsusilə Baş nazirlə, Milli Məclisin sədri ilə görüşlərimdə bildirdim – çox
təəssüf ki, bizim bu vaxta qədər gördüyümüz işlər nə Fələstin probleminin, nə də Dağlıq Qarabağ probleminin
həllinə gətirib çıxarmayıbdır. Ona görə də artıq biz yeni yolların, vasitələrin axtarışında olmalıyıq. Mən belə
düşünürəm ki, qardaşınız polkovnik Müəmmər Qəddafi ilə görüşünüz bu istiqamətdə bir addım olar.
Bu region, ölkəniz vaxtilə islam aləminə, mədəniyyətinə böyük alimlər, mütəfəkkirlər, şairlər, ədiblər vermişdir.
İndiki dövrdə də bizim Sizin müdrikliyinizə ehtiyacımız vardır. Qardaşınız polkovnik Müəmmər Qəddafinin Sizə
göndərdiyi məktubda deyilir ki, burada tarixi Siz yaradırsınız və burada regional toplantılar, cəmiyyətlər, birliklər
yaradılmasında iştirak edirsiniz. Qardaşınız Qəddafi də Afrika Birliyinin yaradılması işini bitirmək üzrədir. Təxminən
üç-dörd aydan sonra Liviyada çağırılacaq fövqəladə sessiyada belə bir birliyin yaradılması elan ediləcəkdir. Bu təxminən 700 milyon əhalini əhatə edəcək birlik olacaqdır. Bütün ilkin materiallar, yəni xammal mənbələri bu
regiondadır. Qardaşınız polkovnik Qəddafi Sizinlə bu məsələni strateji baxımdan müzakirə etmək istəyir.
Bütün görüşlərimizdə, o cümlədən Milli Məclisin sədri, Baş nazir ilə və nazirlərlə görüşlərdə biz bir çox
məsələlərdə oxşar mövqedən çıxış etdik. Ümumiyyətlə, biz dostluq haqqında çox danışmışıq. İndi işə keçmək
lazımdır, konkret işlər görmək lazımdır. Əgər Siz polkovnik Qəddafi ilə görüşdə hər iki tərəfə strateji sahələrdə
müəyyən yolları göstərsəniz, biz – liviyadakılar, eyni zamanda burdakılar bu məsələdə Sizin sadiq əsgərləriniz
olarıq. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəyərli sözlərinizə görə, dostum, qardaşım Müəmmər Qəddafinin mənə göndərdiyi
dəvət məktubuna görə və mənim haqqımda Sizin dediyiniz xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm.
Həqiqətən bizim qardaş ölkələrimizin hər birinin çox çətin və ağır problemləri vardır. Çox məmnunam ki, siz
məsafəcə bizdən uzaqda olmağınıza baxmayaraq, bizim müstəqil ölkəmizə, Azərbaycana maraq göstərirsiniz,
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bizim problemlərimizi bilirsiniz. O cümlədən Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzü və bunun nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunmasını, bir milyondan artıq azərbaycanlının, müsəlmanın
yerindən-yurdundan didərgin düşüb köçkün vəziyyətində yaşamasını bilirsiniz.
Bizim ölkəmizə, xalqımıza qarşı böyük ədalətsizliklər edilibdir. Siz doğru dediniz, biz atəşi altı il bundan öncə dayandırmışıq, atəşkəs haqqında saziş imzalamışıq. Ancaq iş bundadır ki, hələ məsələni həll edə bilməmişik və işğal olunmuş torpaqlar azad olmayıbdır, bizim soydaşlarımız öz yerlərinə, yurdlarına qayıtmayıblar. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunmayıbdır.
Mən çox məmnunam ki, siz bu problemləri bilərək, eyni zamanda bizimlə daim tərəfdaşsınız. Azərbaycana
qarşı edilmiş ədalətsizliklə əlaqədar, beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusən İslam Konfransı Təşkilatında qətnamənin
qəbul olunmasında sizin ölkəniz də fəal iştirak edibdir.
Biz bilirik ki, sizin də çox ağır problemləriniz vardır. Biz həmişə ədalətin, haqqın tərəfdarı olmuşuq. Sizin
xalqınız bir çox illər böyük məhrumiyyətlərə məruz qalmışdır. Allaha şükürlər olsun ki, siz indi bu vəziyyətdən
çıxırsınız. Çox sevindirici haldır ki, Afrika üçün belə bir böyük məsələni, Afrika Birliyini yaratmaq sahəsində
hörmətli Müəmmər Qəddafi böyük işlər görübdür və bildirdiyiniz kimi, artıq yaxşı nəticələr verir. İnanıram ki,
Allahın yardımı ilə siz bu işləri uğurla aparacaqsınız, yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz.
Hörmətli cənab Müəmmər Qəddafinin mənə gördərdiyi bu dəvət məktubunu çox məmnuniyyətlə qəbul
edirəm. Təbiidir ki, mən bu dəvəti qəbul edirəm və bunu həyata keçirəcəyəm. Mən bunun üçün çox maraqlıyam
və bunu çox arzu edirəm.
Qardaşım Müəmmər Qəddafi ilə mən Moskvada işləyərkən orada görüşmüşəm. Çox yaxşı danışıqlarımız olubdur.
Mən bu görüşü, danışıqları həmişə böyük hisslərlə xatırlayıram. Amma sizin ölkədə olmamışam. Mənim üçün çox əziz
olacaqdır ki, həm sizin ölkənizi ziyarət edim, həm də sizin xalqınızın lideri ilə lazım olan söhbətləri aparım.
Xahiş edirəm, mənim qardaşlıq salamlarımı birinci növbədə hörmətli Müəmmər Qəddafiyə çatdırasınız,
Liviya xalqına çatdırasınız. Mən sizin xalqınıza tutduğu yolda böyük uğurlar arzulayıram.
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RUSİYA FEDERASİYASI PREZİDENTİ İCRA APARATI RƏHBƏRİNİN MÜAVİNİ,
PREZİDENTİN XARİCİ SİYASƏT İDARƏSİNİN RƏİSİ SERGEY PRİXODKO BAŞDA
OLMAQLA RUSİYA FEDERASİYASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v : Sergey Eduardoviç, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Sizin əvvəllər burada
olub-olmadığınızı bilmirəm.
S e r g e y P r i x o d k o: Mən buraya ilk dəfədir gəlirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə də deyirəm ki, xatırlamıram. Çox şadam ki, siz gəlmisiniz. Şadam ki, məhz
belə bir missiya ilə gəlmisiniz. Biz Vladimir Vladimiroviç Putinin səfəri barədə, Rusiya prezidentinin ilk səfəri
barədə səfirlə bir neçə dəfə danışmışıq. Budur, nəhayət, siz gəlmisiniz ki, planlarımız həyata keçirilsin.
S e r g e y P r i x o d k o: Hörmətli Heydər Əliyeviç, mən ilk növbədə, Rusiya Federasiyasının prezideni
Vladimir Vladimiroviç Putinin ən səmimi, ən xoş salamlarını Sizə yetirmək istərdim. Dünən, mənim səfərim
ərəfəsində biz Azərbaycanla, tərəfdaşımızla, dostumuzla əməkdaşlığın, qarşılıqlı surətdə faydalı olan çoxsahəli
fəaliyyətin daha da möhkəmləndirilməsinin bizim üçün, rusiyalılar üçün necə böyük əhəmiyyətli olduğu barədə
ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Prezident bu fikirdədir ki, Sizin dəvətinizlə onun Azərbaycana qarşıdakı ilk
səfəri bizim istər ikitərəfli əməkdaşlığımızın, istərsə də beynəlxalq aləmdə qarşılıqlı fəaliyyətimizin
dərinləşməsində və genişlənməsində həqiqətən yeni mərhələ olacaqdır. Biz besab edirik ki, Sizin həm
beynəlxalq forumlarda, həm MDB çərçivəsində, həm də Moskvaya səfərləriniz zamanı Vladimir Vladimiroviç
Putinlə dəfələrlə keçirdiyiniz görüşlər nəticəsində aramızda qarşılıqlı anlaşma, etimad, aşkarlıq sahəsində nəzərəçarpan irəliləyiş yaranmışdır. Digər istiqamətlərdə də irəliləyiş var. Heydər Əliyeviç, biz bu üstünlükdən, istər
iqtisadi əlaqələrimizin, istərsə də beynəlxalq aləmdə ünsiyyətlərimizin dərinləşməsi üçün lazımi şərait
yaradılması sahəsində, bütün istiqamətlər üzrə irəliləmək üçün şəxsən Sizdə, Azərbaycan rəhbərliyində hiss
etdiyimiz istəkdən istifadə etməliyik. Hörmətli Heydər Əliyeviç, buna görə də Sizin bu axşam mənimlə
görüşməyə vaxt tapdığınıza görə, həmkarlarınızın ilk dəqiqələrdən mənə göstərdikləri qayğıya görə Sizə səmimi
minnətdarlığımı bildirirəm və əminəm ki, Moskva ilə münasibətlərin dərinləşməsinə yönəldilmiş xeyirxahlıq və
səylər prezidentimizin qarşıdakı səfərinin uğurla keçməsini hökmən təmin edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Əgər biz maraqdan danışmalı olsaq, onda yəqin ki, bu səfərə Rusiya
tərəfindən daha çox biz maraq göstəririk, çünki biz müstəqillik əldə edəndən Rusiya prezidentinin Azərbaycana
səfəri olmamışdır.
S e r g e y P r i x o d k o: Biz borcluyuq…
H e y d ə r
Ə l i y e v: Halbuki dəvətlər çox olmuşdur. Buna baxmayaraq, biz Rusiya ilə öz
münasibətlərimizi genişləndirdik və bu münasibətləri xarici siyasətimizdə ən öncül istiqamət hesab edirdik və
hesab edirik. Təbii ki, mən Moskvada MDB-nin iclaslarında tez-tez olurdum, 1997-ci ildə isə Rusiyaya rəsmi səfər
etmişdim. O zaman Boris Nikolayeviçdən xahiş etmişdim ki, Azərbaycana səfərə gəlsin. Amma şərait imkan
vermədi, nə etmək olar. Butun bunlar artıq tarixdə, keçmişdə qalmışdır. Ancaq Vladimir Vladimiroviç Rusiyanın prezidenti seçildikdən sonra mənim onunla çox görüşlərim olmuşdur, bundan əvvəl, o, hökumətin sədri
olduğu vaxtlarda da olmuşdur. Mən onunla Kiyevdə, Kuçmanın andiçmə mərasimi zamanı keçirdiyimiz söhbəti
də xatırlayıram. Biz razılığa gəlmişdik ki, görüşək, amma imkan olmadı. Razılaşmışdıq ki, nahardan sonra
görüşək. Nahardan sonra biz görüşə yollandıq, hamı çıxıb getmişdi, biz isə qalmışdıq. Hamı düşündü ki,
görəsən biz haraya getmişik.
S e r g e y P r i x o d k o: Məncə, Siz iki saatdan çox söhbət etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz orda idiniz?
S e r g e y P r i x o d k o: Mən söhbətin birinci hissəsində oldum, sonra Siz ikilikdə daha iki saat söhbət
etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buna görə də fikir mübadiləsi üçün kifayət qədər imkan var idi. Ancaq, hər halda,
rəsmi səfərin öz əhəmiyyəti, öz statusu var. Bu birincisi. İkincisi isə, mən Moskvanı, hətta Rusiyanı yaxşı
tanıyıram. Vladimir Vladimiroviç də ölkənin rəhbəri olmazdan əvvəl bir dəfə burada olmuşdur. Təəssüf ki, o
vaxtlar mən burada deyildim. Onun burada nəyi görüb-görmədiyini bilmirəm, hər halda o, müəyyən təsəvvürə
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malikdir. Rəsmi səfərin isə başqa əhəmiyyəti var. Ona görə də biz bu səfərin olmasını çox istəyirik və açığını
deyim ki, onun tez bir zamanda həyata keçirilməsini gözləyirik və arzulayırıq.
Mən sizinlə razıyam. Mən də eynilə bu fikirdəyəm. Mən bunu Vladimir Vladimiroviçə də demişdim. İndi
yəqin hesab etmək olar ki, Rusiya ilə Azərbaycanın qarşılıqlı münasibətlərində yeni mərhələ açılır. Yəni
keçmişdə pis bir şey olmamışdır, amma münasibətlərimizi belə bir vəziyyətdə saxlamaq nə Rusiya üçün
əlverişlidir, nə də Azərbaycan üçün. Buna görə də Vladimir Vladimiroviçin səfərə necə əhəmiyyət verdiyini
bilirəm. O da mənim buna necə əhəmiyyət verdiyimi bilir, siz də bilirsiniz. Odur ki, rəsmi səfər çox vacibdir,
bu, məsələləri müzakirə etməyə, lazımi sənədləri imzalamağa və münasibətlərimizi irəlilətməyə imkan
verəcəkdir. Çünki biz dost olmuşuq, dostuq, dost olacağıq. Özü də sadəcə olaraq, dildə deyil, sözün məhz
həqiqi mənasında dostuq. Ona görə də şadam ki, siz məhz bu məqsədlə gəlmisiniz, bu çox yaxşıdır, onu nəzərdə
tuturam ki, biz səfərə sizinlə birlikdə hazırlaşa, hansı sənədləri imzalayacağımız barədə düşünə bilərik və sair.
Mən sizi salamlayıram. Vladimir Vladimiroviç Putinə mənim salamlarımı və ən xoş arzularımı yetirin, deyin ki,
mən onu səbirsizliklə gözləyirəm.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN AVROPA VƏ AMERİKA
MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜAVİNİ VƏ İRANIN XƏZƏR DƏNİZİ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ
XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ ƏLİ AHƏNİ İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
22 noyabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bizim təmaslarımız tez-tez olmalıdır ki, işlərimiz irəli
getsin.
Ağayi Qəzai İranın Azərbaycandakı səfiridir. Təəssüf edirəm ki, onunla hələlik görüşüb danışa
bilməmişəm. Ağayi Bikdeli də burada uzun müddət ölkənizin səfiri olubdur, çox məmnunam ki, yenidən
Azərbaycana gəlibdir. Siz isə, yəqin ki, ilk dəfədir Azərbaycana gəlirsiniz. Çox şadam. Mən sizi dinləyirəm.
Əli Ahəni: Hər şeydən öncə bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox şadam ki,
regional məsləhətləşmələrə, səfərimə sizin ölkənizdən başladım. Dünən axşam Naxçıvana gəldim, ora Sizin
anadan olduğunuz bir yerdir. Naxçıvanda keçirdiyim görüşlər, o cümlədən Ali Məclisin sədri ilə görüşüm
məndə çox gözəl təəssürat oyatdı. Elektrik enerjisinə görə olan borcların yığılıb qalması səbəbindən naxçıvanlı
dostlarımızı qaranlıq içində görməkdən təsirləndim. Mən Vasif Talıbova bildirdim ki, bu vəziyyətə görə çox
təsirlənirəm və borcların qaytarılması yolunun tapılması, elektrik enerjisinin verilməsini bərpa etməkdə
köməklik göstərməyə hazıram. Ümidvaram ki, cənabınızın şəxsən işə qarışması və göstərişi sayəsində tezliklə
məsələnin həlli yolunu tapacağıq.
Bu gün Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərimizdə çox faydalı və konstruktiv məsələlərə toxunduq.
Əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini araşdırdıq. Sevindirici haldır ki, hər iki tərəf qarşılıqlı maraqların təmin
olunmasını, əlaqələrin genişlənməsini arzu etdiyini vurğuladı.
Regional təhlükəsizlik və digər məsələlər barədə də çox faydalı danışıqlar apardıq və hər iki tərəfin
mövqeyi diqqətəlayiq idi.
Mənim səfərimin əsas məqsədlərindən biri azərbaycanlı həmkarlarımla Xəzər dənizinin statusu barədə
məsləhətləşmələr aparmaqdır. İlkin məsləhətlərə başladım. Sevindirici haldır ki, bu sahədə bizim və
azərbaycanlı dostlarımızın mövqeyi bir-birinə çox yaxındır. Hər iki tərəf xüsusi vurğulayır ki, biz ümumi
məqbul sayılan formula tapmalıyıq. Elə formul tapmalıyıq ki, o, Xəzəryanı beş ölkə tərəfindən də qəbul
olunsun. Mən sabah öz həmkarlarımla məsləhətləşmələrimi davam etdirəcəyəm.
Bundan sonra digər Xəzəryanı ölkələrə səfər edərək məsləhətləşmələri davam etdirəcəyəm. Qarşıdakı
səfərimin bir məqsədi də Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil etməkdir. Ümidvaram ki,
beş ölkənin razılığı ilə münasib bir formula əldə edə biləcəyik.
Cənab prezident, təbiidir ki, Sizin təcrübəniz və biliyiniz bizə bu sahədə çox kömək edəcəkdir.
Diqqətinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin toxunduğunuz məsələlər bizi də maraqlandıran
məsələlərdir. Bu, bizim ölkələrimiz arasında olan, həm İran, həm də Azərbaycan üçün vacib məsələlərdir. Ona
görə də mən sizin bu səfərinizi çox vacib hesab edirəm. Burada apardığınız danışıqları və görüşləri də çox
faydalı hesab edirəm. Həm baş nazir, həm də xarici işlər naziri sizinlə görüşləri haqqında mənə məlumat
veriblər. Müzakirə olunan məsələlər haqqında da mənə məlumat verilibdir. Biz çalışmalıyıq ki, bu məsələlərin
həlli yollarını tapaq.
Naxçıvandakı elektrik probleminə də toxundunuz. Dediniz ki, ora elektrik enerjisindən məhrumdur, şəhər
qaranlıq içindədir. Mən məmnunam ki, bu sizi narahat edir. Amma bizi çox narahat edir.
1992-ci ildə mən Naxçıvanda işləyən zaman, o vaxt İranın ali rəhbərliyi ilə Tehranda mənim
görüşlərimdən sonra, sizin ölkənizdən Naxçıvana elektrik ötürücü xəttinin çəkilməsi barədə İran hökuməti qərar
qəbul etdi. Qısa bir zamanda elektrik xətti çəkildi. Bunu biz dostluq bayramı kimi qeyd etdik. O vaxt borclar
haqqında söhbət getmirdi. O vaxt sadəcə olaraq İran Naxçıvana dost əlini uzadıb onu qaranlıqdan çıxarmaq
istəyirdi. Ona görə də mən minnətdaram. Ancaq vaxtilə qaranlıqdan çıxartdığınız Naxçıvanı indi ki, qaranlığa
salmısınız, bu, məndə təəssüf doğurur.
Azərbaycanda belə bir söz var: borclu borclunun sağlığını istər. Biz elə qonşu deyilik ki, sabah buradan
çıxıb gedək, ondan sonra deyəsiniz ki, qonşu çıxıb getdi, haradadır, tapa bilmirik ki, pulumuzu alaq. Biz
ömürlük qonşuyuq. Adətən, bizdə belə olubdur. Mənim gənc vaxtlarımda Naxçıvandakı həyatımı götürün.
Bizim evdə bir şey çatmayanda, qonşumuz gətirib verirdi. Bir müddətdən sonra onlarda bir şey olmayanda, biz
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onu aparıb verirdik. Düzdür, kasıb yaşayırdıq, ancaq çox mehriban yaşayırdıq, çox dost idik. Əsas dostluqdur,
mehribanlıqdır, pul əsas deyildir. Ona görə də mən bu məsələni dərinləşdirmək istəmirəm. Siz nahaq yerə
düşünürsünüz ki, bizim imkanımız var və biz o borcu verəcəyik. Amma bunun üçün gərək müəyyən imkan
olsun. Naxçıvanı vaxtilə işıqlandırıb, sonra onu işıqsız qoymaq qonşuluq münasibətlərinə uyğun deyildir.
Bilirsinizmi, insan çətinliklərə dözür. Mən Naxçıvana gələndə elektrik enerjisi heç yox idi. Azərbaycan
televiziyasının çəkdiyi lentlər var. Mənim neft lampasının işığında oturub necə işlədiyimi onlar gəlib çəkiblər.
İşıq və istilik olmadığına görə, nazik dəmirdən hazırlanmış odun sobaları ilə keçinmişik. Bilmirəm, İranda belə
sobalar varmı? O vaxt mən Naxçıvanın başçısı idim. Bundan artıq bir şey mümkün deyildi. Hamı dözürdü. Biz
çox dözümlüyük.
Ona görə də danışarıq, əgər razılığa gələriksə, elektrik enerjisi verərsinizsə verin, verməzsinizsə,
Naxçıvanda heç kəs ölməyəcəkdir. Amma bu, bizim islam mənəviyyatımıza ziddir. Mən bu barədə danışmaq
istəmirəm. Çünki baş nazir sizinlə danışıbdır.
Xəzərin statusu haqqında biz həmişə sizinlə danışıqlar aparmışıq və aparmağa da hazırıq. Vaxtilə
Tehranda da bir neçə dəfə xarici işlər nazirlərinin müavinləri görüşmüşlər. Belə bir görüş bir dəfə də təyin
olunmuşdu, amma sonradan o, nədənsə, baş tutmadı. Biz buna hazırıq. Siz xarici işlər nazirinin müavini
Xələfovla danışmısınız, bunu mən bilirəm. Bizim xarici işlər naziri ilə, baş nazirlə danışmısınız. Danışıqları
davam etdirin. Hesab edirəm ki, bunun həlli yolunu tapacağıq. İndi insanlar kosmosa uçur, kainatı fəth edir. Bu
nə olan şeydir ki, onun həlli yolunu tapa bilməyək?
Biz istəmirik ki, İran zərər çəksin. Amma eyni zamanda özümüz də zərər çəkmək istəmirik. Azərbaycanda
belə bir söz var: nə şiş yanmalıdır, nə kabab. Sizdə bu ifadə işlənirmi?
Əli Ahəni: Bəli.
Heydər Əliyev: Bax, bu prinsiplə biz işimizi davam etdirməliyik.
Təhlükəsizlik haqqında dediyiniz fikir də çox maraqlı məsələdir. Təbiidir ki, bu, digər məsələlərdən
mürəkkəbdir. Ancaq biz bu barədə də danışıqlara hazırıq. Güman edirəm ki, danışıqlar nəticəsində burada da biz
nailiyyət əldə edə bilərik. Ona görə də bir daha deyirəm ki, Azərbaycana sizin səfəriniz çox əhəmiyyətlidir.
Deyirsiniz ki, başqa Xəzəryanı ölkələrə də gedəcəksiniz. Gedin, hər yerin ab-havasını görün. Rusiyada nə hava
var, soyuqdur, istidir. Qazaxıstanda, Türkmənistanda necədir? Bundan sonra da nə vaxt desəniz, biz Tehrana
gələ bilərik.
Əli Ahəni: Cənab prezident, verdiyiniz məlumata görə çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Biz bu
fikirdəyik ki, məsləhətləşmələr problemlərin həlli yollarının tapılmasına mütləq kömək edəcəkdir. İran və
Azərbaycan bölgənin iki mühüm ölkəsidir. Onların sülh və anlaşmadan başqa yolları yoxdur. Əməkdaşlıq üçün
çox böyük potensiallar vardır. Biz bunları həyata keçirmək üçün çox çalışmalıyıq. Təbiidir ki, ölkələrimizdə
olan iradə bu yolları sürətlə keçməkdə bizə kömək edəcəkdir. Xəzər bölgəsi həmişə sülh və dostluq regionu
olmuşdur və bundan sonra da belə olmasına çalışmalıyıq. Bölgənin ehtiyatlarından istifadə Xəzəryanı bütün
ölkələrin razılığını tələb edir. Bütün ölkələrin birgə maraqlarını təmin etməklə bu ehtiyatlardan düzgün qaydada
istifadə etməliyik.
Naxçıvan barəsində mən dedim ki, biz kömək göstərməyə hazırıq və oradakı bacı-qardaşlarımızın,
Naxçıvan əhalisinin çətinlik çəkməsini, qaranlıqda olmasını istəmirik. Cənab prezident, ümidvarıq ki, Siz də
kömək göstərəcəksiniz, tezliklə problem həll olunacaqdır. İranın Naxçıvana enerji verən şirkəti kəskin maliyyə
problemləri ilə üzləşmişdir. Əslində həmin şirkət iki il dözmüşdür və bu qədər borc yığılmışdır.
Biz də sizin problemlərinizi başa düşürük və borcların mərhələlərlə, müəyyən vaxt ərzində ödəniləcəyinə,
həmin şirkətə qaytarılacağına əmin olmaq istəyirik. Biz hər iki xalqın əlaqələrinin genişləndirilməsində, onların
qarşılıqlı gediş-gəlişinin daha da sadələşdirilməsində maraqlıyıq. Çünki hər iki xalq tarixi, mədəni, dini tellərlə
bir-birinə bağlanmışdır. Azərbaycan xalqının problemlərini biz öz problemlərimiz hesab edirik. Xalqınızın
səadət və xoşbəxtlik içərisində yaşamasını, ona baş ucalığı arzulayırıq.
Möhtərəm prezident, ümidvaram ki, hər iki dövlətin iradəsi ilə, Sizin və cənab Xatəminin səyləri ilə
əlaqələrimizin inkişafı üçün gözəl imkanlar yaranacaqdır.
Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə və diqqətlə dinlədiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Borclarla bağlı siz baş nazirlə görüşmüsünüz. Bir neçə
variantlar vardır. Hər halda bunlara baxmaq lazımdır.
Bildirmək istəyirəm ki, – bunu siz Naxçıvanda hiss etdiniz, – Naxçıvanın əhalisi sizdən, yəni İran
hökumətindən çox razıdır. Ona görə ki, orada Naxçıvan əhalisinin İrana gediş-gəlişi, İran vətəndaşlarının
Azərbaycana gəlməsi çox sadələşdirilibdir. Bir neçə belə tədbirlər vardır ki, bizdə böyük minnətdarlıq hissi
doğurmuşdur. Naxçıvana yaxşı münasibət, qayğı göstərdiyiniz halda, birdən-birə oranın işığının kəsilməsinə
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Naxçıvan əhalisi heç cür inana bilmir. Fikirləşirlər ki, yəqin bu, kimlərinsə təxribatıdır, İran hökuməti belə şey
etməz. Ona görə də arzu edərdim ki, Naxçıvana olan münasibətiniz davam etsin və heç vaxt çətinlik
yaranmasın.
Başqa məsələlər haqqında mən sizə danışdım. Mən bu görüşümüzdən məmnunam. Mənim salamlarımı,
hörmət və ehtiramımı ağayi Xərraziyə çatdırın, xüsusən, mənim dostum, ölkənizin prezidenti ağayi Xatəmiyə
mənim salamlarımı, hörmət və ehtiramımı çatdırın. Sağ olun.
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«AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN DOSTLARI» FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ
«UŞAQLAR GƏLƏCƏYİMİZDİR» DEVİZİ ALTINDA XEYRİYYƏ KONSERTİNDƏN
SONRA GÖRKƏMLİ SƏNƏTKARLARLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
25 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v : Azərbaycanın və Rusiyanın incəsənət ustaları, çox gözəl konsertinizə görə sizi
təbrik edirəm. Siz bu gün Azərbaycanın mədəniyyətinin, incəsənətinin yeni nailiyyətlərini bir daha nümayiş
etdirdiniz. Ancaq bunun məni çox sevindirən mənası ondan ibarətdir ki, uşaqlar həm oynayırlar, həm də onlara
qayğı göstərilir. Xüsusən şəkər xəstəliyi olan uşaqlar üçün bu gün xeyriyyə konserti verildi. Sizin hər birinizin
çıxışı, təbiidir ki, bizi çox sevindirir, insanlara sevinc gətirir.
Sizin ifaçılığınızla, gözəl səsinizlə, mahnılarınızla, rəqslərinizlə bərabər, bugünkü çıxışınız məni ona görə
çox sevindirdi ki, bu, xəstə uşaqlara, o cümlədən şəkər xəstəliyinə tutulmuş uşaqlara kömək üçün təşkil
olunmuşdur. Şəkər xəstəliyi elə bir ağır xəstəlik deyildir. Bu xəstəliyə, adətən, yaşlı adamlar tutulurlar, ancaq
uşaqlar da xəstələnirlər. Amma onları sağaltmaq müalicə və vəsait tələb edir. Mən çox məmnunam ki, bu
xeyriyyə konserti onların müalicəsinə kömək edəcəkdir. Ona görə də Mədəniyyətin Dostları Fondunun
təşəbbüsü – Mehriban Əliyeva buradadır – çox böyük tərifə və hər cür dəstəyə layiqdir. Mən ümid edirəm ki,
bu, şübhəsiz, digər xeyriyyə təşkilatları üçün nümunə olacaq ki, onlar uşaqlar, xəstə uşaqlar haqqında
düşünsünlər, belə uşaqlara qayğı göstərsinlər, xalqımızın, cəmiyyətimizin, xüsusən uşaqların sağlamlığının
möhkəmləndirilməsinə öz töhfələrini versinlər.
Burada Moskvadan gəlmiş qonaqlarımız vardır. Yəqin ki, onlar məni başa düşmür və Anar Məmmədxanov
da tərcümə etmir. Sən niyə tərcümə etmirsən?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, baş üstə, tərcümə edərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Edə bilməyəcəksən. Mən dediyim sözləri onlara çatdıra bilməyəcəksən.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Əlbəttə, Sizin hər bir sözünüzün böyük mənası vardır. Rusca heç ona uyğun
sözlər yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusca var, rusca sözlər çoxdur.
Konsert ona görə gözəldir ki, fondda bizə dəfələrlə dedikləri kimi, burada həm Azərbaycanın, həm də Rusiyanın,
Moskvanın ulduzları toplaşıblar. Bu, salondakıların münasibətindən də görünürdü. İkincisi də, mən ulduzların
hamısını, doğrudur, hamısı olmasa da, hər halda, tanıyıram. Bu konsertin Azərbaycan musiqisindən ibarət hissəsində
bizim Fidan və Xuraman Qasımovalar kimi görkəmli müğənnilərimizin iştirakının özü bu tədbirin səviyyəsini
qaldırır. Bizim qədim muğamlarımızı yeni səpkidə təqdim edən Alim Qasımovun və digərilərinin – Brilyant xanımın,
Zülfiyyə xanımın və bir çox başqalarının, əlbəttə ki, Fərhad Bədəlbəylinin adlarını da çəkməliyik. Fərhad Bədəlbəyli
həmişəki kimi, yenə də royalda gözəl ifa etdi. Bütün başqaları da, əlbəttə, uşaqların rəqsləri xüsusi hisslər doğurur, bu
olduqca təsirlidir. Bir baxın, necə balaca, qəşəng və gözəl uşaqlardır, necə rəqs edirlər, gülürlər, bizə baxırlar.
Hesab edirəm ki, bizim moskvalı qonaqlarımız müasir estradanın ən yaxşı nümunələrini göstərdilər. İndi camaat, xüsusən gənclər estradanı sevir. Əlbəttə, biz də sevirik, elə bilməyin ki, təkcə gənclər sevir. Mən özüm də sevirəm, salonda
oturub qonaqlarımızı məmnuniyyətlə dinləyirdim. Onların səsləri də gözəldir, musiqi də, mahnılar da gözəldir. Ümumiyyətlə, bütövlükdə hamısı gözəldir. Bizim həmyerlimiz Dolina burada həmişə heyranlıq doğurur. Ancaq bu gün
onunla birlikdə burada çıxış edərkən başqaları da var, ola bilsin, onlar bundan əvvəl Azərbaycanda olublar, bəlkə də
olmayıblar. Bir sözlə, hamısı yaxşı formada idi, hamı ruh yüksəkliyi ilə, ürəklə çıxış edirdi.
Sizin səyləriniz və ifaçılıq məharətiniz, şübhəsiz ki, dinləyicilərə çox böyük zövq verdi. Mənə dedilər ki, bu
konsertə gəlmək arzusunda olanların sayı lap çox idi, amma bilet tapa bilməyiblər. Bəziləri isə birtəhər buna
imkan tapmaq üçün gəliblər. Salonda boş yer yox idi. Bu, əlbəttə, Azərbaycanın incəsənət xadimlərinə, xüsusən
də Rusiyanın incəsənət xadimlərinə göstərilən böyük maraqdan xəbər verir. Buraya gəldiyinizə görə, bugünkü
çıxışlarınıza, mahnılara, rəqslərə görə sağ olun. Hamı rəqs edir və oxuyurdu – bu çox orijinaldır.
Əvvəllər isə belə deyildi, yaxşı müğənni səhnəyə çıxır, bir yerdə dayanır, musiqiçilər çalır və o oxuyurdu. İndi isə
artıq başqa zəmanədir. Amma biz həmin vaxtları xatırlayırıq. İndi isə rəqs edir, atılıb-düşür, oxuyurlar. Mən fikirləşirəm
ki, bu necə mümkün olur? Burdan oraya qaçmaq, tullanmaq, bəzən həttə salto etmək və eyni zamanda oxumaq lazımdır.
Əlbəttə, bütün bunlar bu zəmanəyə, xüsusən də bütün dünyada, o cümlədən həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda gənclərə
xas olan hallardır.
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Əziz dostlar, siz bu gün çox gözəl çıxış etdiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz buraya gəlmisiniz, bugünkü əla çıxışınıza görə təşəkkürümü bildirir və sizə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Təbii ki, bu konsertdə bizə böyük fərəh
verən bir də odur ki, salondakılar rus musiqisini və Azərbaycan musiqisini eyni dərəcədə sevirlər, Azərbaycan mahnıları,
rus mahnıları eyni ruh yüksəkliyi ilə qarşılanır. Hesab edirəm ki, bu çox mühüm cəhətdir. Əlbəttə, mən şadam ki, bizim
xalqımız, xüsusən gənclərimiz təkcə öz milli musiqimizi sevməklə kifayətlənmirlər. Onlar öz milli mədəniyyətlərinə
böyük məhəbbət bəsləyirlər, eyni zamanda başqa xalqların, ilk növbədə bütün Rusiya xalqlarının musiqisini və mahnılarını
dinləməyi xoşlayırlar. Ona görə ki, biz həmişə Rusiya ilə bağlı olmuşuq. «Bakılı oğlanlar» klubunun üzvləri buradadırlar.
Mən sizi qazandığınız qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, siz yarışa gedəndə mən bir qədər narahat oldum
ki, haraya gedirlər, çıxışları yaxşı alınacaqmı? Amma belə oldu ki, indi onlar XX əsrin çempionu oldular. Mən sizinlə
ayrıca görüşmək fikrindəyəm. Ona görə də burada çox danışmayacağam. Hər halda, sizin proqramınız – siz KVN
janrından əlavə, bilmirəm, ya estrada proqramı, yaxud komik proqram və ya komediya proqramıdır. Sizin proqramınız
Azərbaycanda artıq böyük şöhrət qazanmışdır. Siz burada konsert vermisiniz, onu videokasetlərə yazdırmısınız və
zənnimcə, çoxlu pul qazanmısınız. Ona görə ki, həmin kasetləri məmnuniyyətlə alırlar. Hətta mənə deyirlər ki, salonda
oturub tamaşa edəndə, şübhəsiz ki, diqqət yayınır, amma televiziya ilə baxanda hərəkətləri, mimikanı və s. yaxından
görürsən, bu daha yaxşıdır. Ancaq şübhəsiz ki, siz məni də unutmursunuz, sizin dostluq şarjınız həmişə xoşa gəlir, əgər
bacarsanız, daha nəsə tapın. Mən bilirəm, bax o bu işləri yaxşı bilir, boyu balaca olduğuna görə burada çox da gözə dəymir.
Ancaq dediklərimin hamısını çox yaxşı təqdim edir. O çox adamları yamsılayır, hərəni də müxtəlif şəkildə. Bu gün sizin çıxı- şınız qısa oldu, sonra aşıq rolunda sənin qardaşın çıxış etdi. Gələn dəfə sizinlə görüşərik.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, uğurlar diləyir və ən xoş arzularımı yetirirəm.
L a r i s a D o l i n a: Biz də Sizə cansağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun. Heydər Əliyeviç, icazə verin, sizinlə
görüşməyimiz münasibətilə üzünüzdən öpüm.
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ÖLKƏMİZDƏ BAŞ VERƏN GÜCLÜ ZƏLZƏLƏNİN NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN
QALDIRILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR KEÇİRİLMİŞ MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
Prezident sarayı
26 noyabr 2000-ci il
Artıq hamıya məlumdur. Sizin hər biriniz respublikada idiniz. Dünən Azərbaycanda böyük bir təbii
fəlakət baş veribdir. Dünən axşam çox güclü zəlzələ olubdur.
Mən özüm Bakıda çoxdan yaşayan adamam. Hesab edirəm ki, çoxları da Bakıda doğulub, yaşayıblar. Dünən
zəlzələ olan kimi, bir şey düşündüm ki, Bakıda heç vaxt belə güclü zəlzələ olmamışdır. Hətta, mənim
xatirimdədir, dünyanın müxtəlif yerlərində zəlzələ baş verərkən, bəzi adamlar deyirdilər ki, ümumiyyətlə, Bakı
zəlzələ zonası deyildir. Bakıda neft buruqları o qədər çoxdur ki, yerin altında zəlzələni doğuran qüvvə vaxt-vaxt
yerin səthinə çıxır. Bilmirəm, bu, elmi, yaxud da başqa nöqteyi-nəzərdən düzdür, ya yox. Mən sadəcə, öz
bildiyimi deyirəm.
Zəlzələ çox güclü olmuşdur. Hər biriniz bunu hiss etmisiniz. Mən də o vaxt evdə idim. Dərhal buraya, iş
yerimə, Prezident sarayına gəldim və Baş nazir, başqa şəxslər təcili toplaşdılar. Mən bir tərəfdən, tapşırdım ki,
zəlzələnin səbəblərini, onun nə qədər güclü olduğunu araşdırsınlar. İkinci tərəfdən də, zəlzələ nəticəsində bizə
nə zərər dəyibdir, bunu araşdırsınlar və xüsusən də təcili tədbirlər görülsün ki, insanlar zəlzələdən zərər
çəkməsin, ya da çox az zərər çəksin.
Çox böyük təəssüflə, həyəcanla demək istəyirəm ki, Azərbaycanın seysmoloji xidməti özünü çox mənfi
tərəfdən göstərdi. Mən, demək olar ki, zəlzələdən 20–30 dəqiqə sonra yerimdə idim. Rasizadə də yerində idi.
Soruşdum ki, bizim bu seysmoloji xidmətimiz haradadır? Hətta mənə Milli Təhlükəsizlik naziri, yaxud da
Daxili İşlər naziri dedi ki, adamlar göndəriblər, orada hər yer bağlıdır. Elə deyilmi?
R a m i l U s u b o v (Daxili İşlər naziri): Bəli, mən zəng vurdum, amma cavab verən olmadı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cavab verən yoxdur. Biz indi burada hər dəqiqə izləyirik ki, nə oldu, zəlzələnin gücü
nə qədər olubdur, nə qədər zərər veribdir.
Təbiidir ki, bunu qısa müddətdə aydınlaşdırmaq mümkün deyildir. Amma həmin vaxt mənə dedilər ki, artıq
Türkiyənin televiziyası zəlzələ, onun gücü və harada baş verməsi haqqında xəbər veribdir. Beş-altı dəqiqədən
sonra bildirdilər ki, Moskvadan NTV televiziyası da xəbər veribdir. Amma bizim respublika təşkilatlarından
heç bir məlumat yoxdur. Bu, təbiidir ki, çox dəhşətli haldır.
Mən dünən axşam Baş nazir Rasizadəyə göstəriş verdim ki, Azərbaycanın seysmoloji xidmətinin vəziyyətini
araşdırsınlar, lazımi tədbirlər görsünlər. Belə yaşamaq, belə işləmək olmaz ki! Biz müstəqil ölkəyik və bizim,
Allaha şükürlər olsun ki, böyük kadr potensialımız vardır.
Xatirimdədir, vaxtilə mən burada işləyəndə – 1970-ci illərin axırında İsmayıllı rayonunda böyük bir zəlzələ
olmuşdu. O vaxtlar bizim akademiyanın müvafiq təşkilatları gəlib hər şeyi dedilər, təcili tədbirlər gördük. Yəni
zəlzələnin qarşısını almaq mümkün deyildir. Amma deyirlər ki, zəlzələnin olma ehtimalını müəyyən etmək olar.
Ancaq zəlzələ baş verən kimi, zəlzələ haradan başladı, nə oldu, gücü nə qədərdir və s. – bunları bizim
seysmoloji xidmətimiz bilməlidir. Mən göstəriş vermişəm, çox şeylər etmək lazımdır. Araşdırılsın və lazımi
tədbirlər görək. Çünki bizim ölkəmiz belə vəziyyətdə yaşamamalıdır.
Hər halda, biz dünyanın müxtəlif təşkilatlarından ilkin məlumatları almışıq. Moskvadan – Fövqəladə Hallar
üzrə Nazirlikdən buraya, mənim aparatıma zəng ediblər. Bizə oradan deyirlər ki, zəlzələ burada olubdur, onun
episentri buradadır, onun gücü bu qədərdir və sair. Amma biz buradan bir məlumat ala bilmirik. Moskvada Yer
Fizikası İnstitutu vardır. Onlar hər şeyi qeydə alıblar. Özü də onlar dərhal nəinki qeydə alıblar, hətta xəbər
veriblər. İndi təsəvvür edin, axı bir şeyi texniki nöqteyi-nəzərdən qeydə almaq, onu televiziyaya çatdırmaq –
bu, vaxt tələb edir.
Bizim ölkəmizdə zəlzələ olubdur. Biz 10–15 dəqiqəyə bir yerə yığışmışıq. Ancaq bizim seysmoloji
idarəmizin qapısı bağlı olubdur. İlk məlumatı Türkiyə televiziyasından, Rusiya televiziyasından, sonra
Rusiyanın Fövqəladə Hallar üzrə Nazirliyindən alırıq. Ondan sonra Rasizadə mənə deyir ki, bəli, bizim işçilər
gəliblər, bunlar belə deyir, onlar elə deyirlər. Mən bu məsələnin üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Sadəcə,
həm seysmoloji xidmətə, həm də Elmlər Akademiyasına böyük narazılığımı və hiddətimi bildirmək istəyirəm.
Təbiidir ki, bizim onlardan üstün olan təşkilatlarımız da bu işlə ciddi məşğul olmalıdırlar. Nazirlər
Kabinetində fövqəladə hallar üzrə komissiya var, onun da sədri Şərifovdur. Onun vəzifəsi təkcə o deyil ki, bir
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yeri su basdı, getsin, onun nəticələrini araşdırsın. Yaxud torpaq sürüşdü, onun nəticələrini araşdırsın. Onun
vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu iş elə təşkil edilsin ki, harada nə oldu, biz dərhal bilək, tədbirlər görək.
Ancaq bunlara, bu məlumatsızlığa baxmayaraq, belə bir ağır vəziyyətdə – təbiidir ki, bu bizim üçün çox
çətin bir məsələ idi – mən dərhal Baş nazir Artur Rasizadənin rəhbərliyi altında komissiya təşkil etdim.
Müvafiq nazirlər, başqa təşkilatların nümayəndələri buraya daxil olublar. Kimisə haradasa axtardıq tapdıq,
kimisə tapmadıq.
Bilirsiniz, bu da yaramaz haldır. Rasizadə mənə deyir ki, filankəsi tapdım, amma neftçiləri tapa bilmirəm.
Belə şey olmaz axı? Siz dövlət işində işləyirsiniz. Yoxsa, iş qurtarır, kim haraya gedir, məlum deyildir. İndi də
ki, əl telefonları çıxıb, hərənin bir əl telefonu var. Ona görə də biri gəzməyə gedir, biri kefə gedir, biri restorana
gedir, biri başqa işə gedir.
Bizim əsas təşkilatlarda növbətçilər olmalıdır, əlaqə olmalıdır. Zəlzələ nəticəsində əl telefonları tamamilə
sıradan çıxdı. Baş nazir bizim neft şirkətinin rəhbərlərini, eləcə də başqalarını nəyə görə tapa bilməsin? Niyə?
Bundan ciddi nəticələr çıxarmaq lazımdır. Baş nazirdə məlumat var ki, kimi nə vaxt tapa bilib, kimi nə vaxt
çağıra bilibdir. İndi mən buna vaxt itirmək istəmirəm. Sonra bunları müzakirə edəcəyik. Mən sizi də və
respublikanın burada olmayan vəzifəli şəxslərini də, nazirliklərin, komitələrin, təşkilatların başçılarını da xəbərdar
edirəm, məsuliyyət hissinizi itirməyin. Siz hərəniz böyük bir sahənin başçısısınız. Siz işdən sonra haraya
gedirsiniz, gedə bilərsiniz. Amma bilinməlidir ki, sən haradasan. Çünki sən 24 saat cavabdehsən, təkcə 8 saat iş
rejimində yox.
Mən yenə də deyirəm, bu, Bakı üçün gözlənilməz hadisədir. Bəlkə də indi mən, bizim bu adamlar, o
cümlədən fövqəladə hallar üzrə komissiyamız Bakıda belə şeylər olmadığına görə, arxayınçılıq hissi ilə
yaşamışıq. Ancaq indi gördük ki, Bakıda da belə şey ola bilər.
Hadisə baş verəndə gecə də, indi də bu işə cəlb olunan adamlar işləyiblər, lazımi tədbirlər görüblər. Zərər
çox dəyibdir, Allaha şükür olsun ki, ancaq böyük dağıntılar olmayıbdır. Çünki bu elə zəlzələ idi ki, doğrudan
da çox böyük fəlakətlər gətirə bilərdi. Ancaq zərər dəyibdir, özü də çox zərər dəyibdir. Elə mənim oturduğum
binanı, oraları görürsünüz. Hamısı çatlayıbdır. Mənim iş otağımda da çatlar var. Gecə içəriyə girmişəm – bu
cür böyük binada, iş otağımda orada çat var, burada çat var. İclaslar apardığımız bu salonda da hər şey
çatlayıbdır. Təbiidir, sonra bundan nəticələr çıxarmaq lazımdır ki, görək bizim inşaat işləri, tikinti işləri nə cür
gedir.
Mənim yadımdadır. Şərifov, de görüm 1970-ci illərdə bu binalar neçə bala uyğun tikilirdi?
A b i d Ş ə r i f o v (Baş nazirin müavini): Daşkənddə zəlzələ baş verənə qədər Azərbaycanda, Bakı
şəhərində əksər rayonlar hissələrə bölünmüşdü. O vaxt 7 baldan yuxarı deyildi. Daşkənddən sonra keçmiş SSRİ
hökumətinin qərarı ilə Bakı şəhəri seysmik zonaya salınıbdır. 1978-ci ildən sonra tikilən binaların layihəsində
seysmik hallara qarşı tədbirlər nəzərdə tutulubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni, o vaxtdan sonra tikilən binalar 8 ballıq zəlzələyə dözə bilsin.
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli, bu, rayonlardan asılıdır. Yəni elə rayon var orada binalar 7 bala, eləsi də var 8 bala
dözür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən bilirəm ki, 8 ballıqdır.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, hamısı yox. Bir hissəsi 7, bir hissəsi 8 baldır. Bu bina səkkiz bala
hesablanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə çatlayıbdır?
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, konstruksiyasında ciddi bir şey yoxdur. Çatlayan suvaqdır. Bu, olan
şeydir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sən gəl məlumat ver.
Baş nazirin müavini, Fövqəladə Hallar
Üzrə Dövlət Komissiyasının sədri
Abid Şərifovun çıxışı
Hörmətli cənab Prezident!
Məlum olduğu kimi, noyabrın 25-də yerli vaxtla saat 22.09 dəqiqədə episentr Bakı şəhərindən 100
kilometr şimalda, Xəzər dənizində olmaqla, 12 ballıq üzrə 7 bal gücündə zəlzələ baş vermişdir. Zəlzələ Bakıda
və Sumqayıtda 6–6,5 bal, Siyəzən, Dəvəçi və Xaçmazda 6 bal, Şamaxıda 4–4,5 bal, Xəzər dənizinin sahilində
yerləşən digər yaşayış məntəqələrində isə müxtəlif gücdə olmuşdur.
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Cənab Prezident, zəlzələ baş verəndən bu ana qədər gün ərzində daim, 10–15 dəqiqədən bir məlumat verilir.
Siz ayrı-ayrı tapşırıqlar vermisiniz. İcazə versəydiniz, Sizə son məlumatları çatdırardım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi bura yığmamışam ki, ancaq mənə məlumatlar verəsiniz. Bəli, zəlzələ baş
verəndən bu ana qədər mən bu işlə məşğul oluram və məndə məlumatlar var. Amma mən sizin hamınızı buraya
toplamışam ki, sən ümumi yekun məlumatı verəsən – nə olub, nə olmayıbdır. Eyni zamanda nə işlər görmək
lazımdır, onu burada müəyyən edək.
A b i d Ş ə r i f o v: Baş üstə.
Zəlzələ baş verən andan etibarən Azərbaycan prezidenti cənab Heydər Əliyevin tapşırığı və rəhbərliyi ilə
Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyası fəaliyyətə başlamışdır və hazırda işini davam etdirir. Nazirlər
Kabinetində Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyasının bütün sutka ərzində fəaliyyət göstərən operativ
qərargahı yaradılmışdır. Qərargah respublikanın zəlzələ baş vermiş bölgələri ilə əlaqə saxlayır və zəruri tədbirlər
görür. Bakı şəhəri və onun rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının, Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin, Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə bu gün Nazirlər Kabinetində komissiyanın operativ müşavirəsi keçirilmişdir. Bakı və Sumqayıt şəhərləri ərazisində yaşayış
evlərinin, digər bina və qurğuların zəlzələdən ziyan çəkməsi dərəcəsini dəqiqləşdirmək üçün, cənab Prezidentin
tapşırığı ilə xüsusi qruplar yaradılmış, onlar bu gün səhər saat 9.00-dan işə başlamışlar.
Cənab Prezident, Sizin komissiyaya tapşırığınız ilk növbədə ən qorxulu obyektlərin siyahısını tərtib etmək
barədə idi ki, lazım olduğu halda, insanları yaşayış evlərindən çıxaraq, müəssisələrin fəaliyyətini dayandıraq.
Eyni zamanda paralel olaraq, şəhər icra hakimiyyəti və ayrı-ayrı orqanların qrupları təşkil edilib və onlar gecəgündüz bütün obyektlərin yoxlanılması və digər məsələlərlə məşğuldurlar. Qısa müddət ərzində Sizə bu barədə
əlavə məruzə edəcəyik.
Cənab Prezident, onu deyə bilərəm ki, bu ana qədər minlərlə obyektlərə, yaşayış binalarına, sosial obyektlərə
ciddi ziyan dəymişdir. Sizə bir neçə saat bundan əvvəl məlumat verdim. Yəqin ki, İçərişəhərdəki Hacınskinin
evi hamıya bəllidir. Həmin gözəl bina elə bir vəziyyətə düşmüşdür ki, biz orada yaşayan insanları mütləq
çıxarmalıyıq. Belə binaların sayı çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yəni İçərişəhərdə, hansı İçərişəhərdə. Ora İçərişəhər deyildir.
A b i d Ş ə r i f o v: O ünvan İçərişəhər sayılır.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, Neftçilər prospektidir. Necə yəni İçərişəhər?
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli, cənab Prezident. Həm o bina, həm də onun yanındakı bina elə bir vəziyyətə
düşübdür ki...
H e y d ə r Ə l i y e v: Yanındakı başqa. O bina Hacınskinin binasıdır.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, İçərişəhərdə deyil. Əsas magistralın yanında olan bir binadır. Çox gözəl memarlıq
abidəsidir. Sən də mənə dedin ki, o çox böyük çat veribdir, orada yaşamaq mümkün deyildir.
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli, cənab Prezident, çox ciddi çatdır. Orada yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu bir neçə
mütəxəssisin rəyidir. Ona görə də biz şəhər icra hakimiyyəti ilə birlikdə bu gün oradan camaatı çıxarırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çıxarmaq lazımdır.
İndi burada mənə məlumat verirlər ki, Yeni Yasamalda yaşayış binası partlayıbdır. Doqquzmərtəbəli binanın
bir hissəsi qazdan partlayıbdır. Görürsünüz, zəlzələ ötüb, amma qazdan partlayış olubdur.
Usubov, onda siz «Azəriqaz»ın başçısı ilə birlikdə tez gedin, orada vəziyyəti öyrənin, lazımi tədbilər görün
və gəlin məlumat verin.
A r t u r R a s i z a d ə (Baş nazir): Biz qazı kəsmişdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kəsmişdik, indi verdik. Amma partlayıbdır. Həmin gecə qazı kəsdik, o çox böyük iş
idi.
O bina çox dəyərli bir binadır. Sən bunu mənə məruzə edəndə dedim ki, o binanın çatı çoxdandır. O bina
vaxtilə keçmiş sahibkarlardan birinin – Hacınskinin tikdirdiyi binadır. Çox gözəl binadır.
40-cı, 50-ci illərdə o binanın böyük bir hissəsi Azərbaycan dövlətinin qonaq evi olubdur. Hətta orada xatirə
lövhəsi də var ki, Fransanın sonrakı prezidenti, general Şarl de Qoll İrandan Moskvaya gedərkən Bakıda olub,
həmin o qonaq evində yaşayıbdır. Mən bilirəm ki, o vaxtlar orada Azərbaycan Nazirlər Sovetinin sədri Teymur
Quliyev yaşayırdı. Ancaq o bina çat verdiyinə görə o oradan köçdü və bir müddət o binanı qəza vəziyyətində
hesab etdilər. Sonra isə dedilər ki, yox, burada yaşamaq olar. Xatirimdədir, sonra həmin mənzili Yusif
Məmmədəliyevə verdilər. O orada yaşayırdı və ömrünün son gününə qədər də orada yaşamışdır. Yəni demək
istəyirəm ki, bu binanın zədəsi keçmişdən vardı. Ancaq sonra mütəxəssislər demişdilər ki, bu, yaşayış üçün o
qədər də təhlükəli deyildir. O çox gözəl memarlıq abidəsidir, ona dəymək olmaz. Əgər çat çoxdursa, siz,

1122

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

birincisi, oradan adamları çıxarmalısınız. İkincisi də, bina haqqında nə etmək lazımdır, bu barədə təkliflərinizi
verməlisiniz.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, Siz tapşırıq verəndən sonra mütəxəssislər bu işlə məşğuldur. Binanın
bərpası üsulları barədə Sizə tezliklə məruzə edəcəyəm.
Cənab Prezident, dünən gecə Sizin tapşırığınızla yalnız Bakı, Sumqayıt şəhərlərində deyil, eyni zamanda
zəlzələnin əhatə etdiyi digər bölgələrdə də bütün obyektlər yoxlanılmışdır. Birinci növbədə bütün Bakı şəhər
ərazisində, Sumqayıtda sututarlar – bunlar Sizə yaxşı bəllidir, 5 min kubmetrdən 20 min kubmetr həcminədək
hədsiz sayda sututarlar var – gecə və gün ərzində yoxlanılıbdır. Bu günə olan məlumata görə, ciddi bir şey
yoxdur. Bu, qaz kəmərlərinə də aiddir.
Cənab Prezident, Siz tamamilə düz buyurdunuz. Qazın kəsilməsi bizi çox bəlalardan, qəzalardan qurtardı.
Ona görə ki, camaatın tam əksəriyyəti evindən çıxanda bəlkə də qaz cihazlarını yanılı qoymuşdu. Çünki bu, bir
an olan məsələdir. Ona görə məruzə etdik ki, qazı kəsirik, Siz bu təklifi dəstəklədiniz. Buna görə Sizə
minnətdaram.
Cənab Prezident, elektrik sahəsində, yəni Bakıya, Sumqayıta gələn, habelə sahilboyu bölgələrdəki elektrik
xətlərində elə ciddi bir şey olmayıbdır. Eyni zamanda vacib məsələlərdən olan Bakı şəhərinin kanalizasiyasında
da ciddi problem yoxdur. Bu obyektlərin hamısı yoxlanılıbdır.
Cənab Prezident, Sizin tapşırığınızla sürüşmə zonası üçün gecə xüsusi bir qr`up yaratdıq. Şəhidlər xiyabanı,
teleqüllənin ətrafı yoxlanıldı və bu gün Geologiya Komitəsi tərəfindən Bakının başqa yerlərində də sürüşmə
zonaları yoxlanılıbdır. Sizə məruzə edirik ki, Allaha şükür, elə ciddi bir məsələ, dəyişiklik yoxdur. Dəmir
yolunda, neft sənayesində cüzi problemlər olubdur. Amma bir neçə saatdan sonra dəmir yolu rejimlə işləməyə
başlayıbdır.
Cənab Prezident, ayrı-ayrı mütəxəssisləri Qusar və Cənub bölgələri istiqamətlərinə göndərmişik ki,
körpülərin dayanıqlığını yoxlasınlar. Bu barədə Sizə məruzə etdim. Elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Yəni yol
nəqliyyatı yoxlanılıbdır.
Mən bu gün Sizə məruzə etdim, hörmətli müşavirə iştirakçılarının da nəzərinə çatdırıram. Mütəxəssislər istər
metronun fəaliyyət göstərən hissəsini, istər də tikilən hissəsini gəziblər, bütün stansiyaları yoxlayıblar. Yalnız
şimal istiqamətində ciddi su axıntısı baş veribdir. Onun da qarşısı alınacaq və bu iş nəzarətdədir. Metronun
vacibliyini, önəmliliyini nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyası Bakı Metropoliteni İdarəsinin
rəhbərliyinə müvafiq göstəriş veribdir. Lazımi tədbirlər bu gecə də görüləcək və sabah Sizə məruzə edəcəyik.
Cənab Prezident, teleqüllə Sizi həmişə narahat edir. Bir də təkrar etmək istəyirəm ki, onun və Şəhidlər
xiyabanının ətraf sahələri barədə bizə dəfələrlə tapşırıqlar vermisiniz. Allaha çox şükürlər olsun ki, heç bir ciddi
dəyişiklik yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyinin bu saata olan məlumatına görə 133 nəfər respublikanın səhiyyə müəssisələrinə müraciət
etmişdir. Onlardan 41 nəfər hospitallaşdırılmış, 92 nəfər ambulator müalicəsi alaraq evə buraxılmışdır. 133
nəfərdən 13-ü Sumqayıt vətəndaşıdır. Təəssüflər olsun ki, gün ərzində Bakı şəhərində bilavasitə zəlzələ
nəticəsində və stress keçirməsi nəticəsində 26 nəfər ölmüşdür. Allah onlara rəhmət eləsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yəni gün ərzində? Axı zəlzələ dünən axşam olubdur.
A b i d Ş ə r i f o v: Yəni zəlzələ başlayandan indiyə qədər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, gün ərzində olmadı, onda de ki, zəlzələ başlayandan indiyə qədər.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, bəli.
Səhiyyə naziri tərəfindən nazirlikdə lazımi qərargah yaradılıb və bütün xəstəxanalar rəhbər işçilər, Baş
həkimlər və digər lazımi mütəxəssislərlə təmin olunubdur. Biz belə bir müraciətlə xahiş etmişik ki, şəhər və
rayon icra hakimiyyətləri rəhmətə gedənlərin dəfninə lazımi kömək göstərsinlər.
Cənab Prezident, Dəvəçi, Siyəzən, Xaçmaz, Lənkəran, Astara və Salyan rayonlarından alınan operativ
məlumatlara görə, yaşayış evlərinə, bir sıra bina və qurğulara da ziyan dəymişdir. Ancaq indiyə olan məlumata
görə, bu rayonlarda dağıntı və insan tələfatı yoxdur.
Dünən Sizin razılığınızla şəhərdə qazı kəsdik. Ancaq bu gün qazın açılması barədə televiziya vasitəsilə
camaata dəfələrlə müraciət etmişik. Bu barədə mən özüm də hamıya – icra hakimiyyəti başçılarına da,
«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə də dəfələrlə müraciət etmişəm ki, qazın açılması çox ehtiyatla
olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, indi belə bir xəbər gəldi. Allah eləsin, insan tələfatı olmasın.
Cənab Prezident, Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, dünən gecə ərzində 13 yanğın hadisəsi baş
vermişdir və yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülmüşdür. Siz bilirsiniz, amma hamının diqqətinə çatdırıram
ki, hadisə baş verən andan Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün polis idarələri həyəcan siqnalı ilə ayağa
qaldırılmış və şəhərdə istər hərəkətin tənzimlənməsi, istərsə də insanların yerləşdirilməsi, boş qalmış evlərə
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ayrı-ayrı adamların girməsinin qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlər görülmüşdür. Eyni zamanda Müdafiə
Nazirliyinin tərkibindəki bölmələr də hadisə baş verəndən öz yerlərində olublar və lazımi köməyi göstəriblər.
Cənab Prezident, Siz özünüz bildirdiniz ki, hadisə baş verəndən sonra əl telefonları iki, üç saat ərzində
işləməmişdir. Rabitə tamamilə kəsilmişdir. Düzdür, şəhər telefonları işləyirdi. Mən bunu da araşdırdım. Rabitə
Nazirliyindən dedilər ki, bu yalnız gərginlikdən əmələ gəlmişdir. Gecə saat üçün yarısından etibarən rabitə
qismən açılmağa başlamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı gərginlikdən?
A b i d Ş ə r i f o v: Elektrik gərginliyindən söhbət getmir. İnsanlar bir-birinə çox zəng etdiklərinə görə
gərginlik yaranıb.
Mənim yaxşı yadımdadır, Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar Sizin tapşırığınızla mən orada oldum.
Demək olar ki, orada üç-dörd gün heç bir əl telefonu işləmirdi. Mən bunun şahidi olmuşam. Ancaq Bakıda üçdörd saatdan sonra işləməyə başladı.
Cənab Prezident, görəcək tədbirlərimiz haqqında bir neçə söz demək istəyirəm. Əgər Siz bu təklifi bəyənmiş
olsanız, sabahdan etibarən bu işi davam etdirəcəyik. Yəni məsələnin ciddiliyini nəzərə alaraq – mən Təhsil
naziri Misir müəllimdən də xahiş etdim – birinci növbədə xüsusi komissiya yaratdıq. Gün ərzində təhsil
ocaqlarının – institutların, universitetlərin, texnikumların və orta məktəblərin binalarının texniki vəziyyəti
haqqında da araşdırmalar aparırıq və əgər hansısa bir məktəbdə, institutda ciddi problem varsa, oraya uşaqlar,
tələbələr buraxılmayacaqlar. Biz bunu həll edəcəyik. Artıq bizə bəllidir. Əgər bizi dəstəkləyirsinizsə, istəyirik
belə bir prinsiplə işimizi davam etdirək.
Bakı şəhərində nə qədər mütəxəssis varsa, onlardan ibarət qruplar yaratmışıq. Sabahdan etibarən Bakı,
Sumqayıt şəhərlərinə, başqa bölgələrə çıxacaqlar. Maliyyə, iqtisadiyyat və digər aidiyyati nazirliklərin
mütəxəssislərinin iştirakı ilə birinci növbədə dəymiş zərərin miqdarını təyin etmək, ən qəzalı, təhlükəli
obyektlərin bərpasına başlamaq lazımdır. Bununla əlaqədar maliyyə məsələsinə də baxılacaqdır.
Siz çox yaxşı dediniz ki, mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanın tarixində Bakıda, Abşeronda 6,5 bal
gücündə belə bir zəlzələ heç vaxt olmayıbdır. Allaha şükür ki, Bakının yüz kilometrliyində baş vermiş 7 bal
gücündə zəlzələdən qurtardıq. Düzdür, böyük ziyan dəyibdir. Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edib, bir şeyi
xahiş etmək istərdim ki, Azərbaycanda fövqəladə hallar üzrə nazirlik yaradılsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən, vaxtımızı alma. Bu, təşkilati məsələdir. Nazirlik yaranıb o dəqiqə bu
məsələni həll etməyəcəkdir ki? Nazirlik yaranacaqdır, ancaq bunun indiki bu işə dəxli yoxdur. Sən sabah, o biri
gün üçün nəzərdə tutulan məsələlərdən danış.
A b i d Ş ə r i f o v: Bağışlayın, cənab Prezident. Mən çıxışımı qurtardım.
H e y d ə r Ə l i y e v (Daxili İşlər naziri Ramil Usubova müraciətlə) : Məlumat verin, hamı bilsin.
R a m i l U s u b o v: Partlayış ikinci yeni Yasamalda, 8 nömrəli binanın 8-ci mənzilində baş veribdir.
Məlumata görə, partlayış nəticəsində mənzilin tavanı uçub sakinlərin üstünə düşübdür. Onlara indi yardım
göstərirlər. Lakin yanğın baş verməyibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yanğın baş verməyibdir?
R a m i l U s u b o v: Xeyr, yanğın baş verməyibdir. Orada polis işçiləri, sakinlərin yaxın adamları kömək,
yardım göstərirlər ki, onları xilas etsinlər.
Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin
Baş direktoru Arif Həsənovun çıxışı
Möhtərəm Prezident, xatırlatmaq istərdim ki, bizim təşkilat 80-ci illərin əvvəlində yaranıbdır. İsmayıllı
zəlzələsindən sonra Siz təşkilatımıza çox böyük fikir verdiniz. Ancaq çox təəssüf ki, Nazirlər Kabinetinin 1982ci ildəki qərarı kağız üzərində qaldı, heç nə etmədilər. Bakı stansiyası üçün yer verilmədi. Bakı stansiyası
Geologiya İnstitutunda balaca bir otaqda yerləşir. Dünən zəlzələ olan kimi, hamımız orada idik. Sizə düzgün
məlumat verməyiblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi niyə tapa bilmirdilər?
A r i f H ə s ə n o v: Onlar bizi oturduğumuz binada axtarıblar. Biz hamımız seysmik stansiyada, cihazlar
olan yerdə idik. Yeri gəlmişkən, demək istəyirəm ki, Moskvadakı Yer Fizikası İnstitutu məlumatı məndən aldı,
özlərinin məlumatını düzəldib və görünür, onu sonra Sizə veriblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs onda sən bura niyə məlumat vermədin?
A r i f H ə s ə n o v: Sizə də, Artur Rasizadəyə də, Abid Şərifova da faksla məlumat vermişik.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, Siz işə girişəndən sonra...
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H e y d ə r Ə l i y e v: İşə girişməyin sonrası nədir? 10, 15, 20 dəqiqə...
A r t u r R a s i z a d ə: Siz iş yerinə gələndə məlumat yox idi. Siz işə gələndən sonra oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlumat yox idi. Sən də mənə dedin ki, onları tapa bilmirsən.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Usubov da dedi ki, adam göndərmişik. Tapa bilmirlər, telefonlara cavab verən
yoxdur.
R a m i z M e h d i y e v (Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri): Cənab Prezident, Nəriman Quliyevə
tapşırmışdım, o, Arif Həsənovu axtarırdı, tapa bilmirdi.
R a m i l U s u b o v: Bəli, biz də onu axtarırdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ay qardaş, sən niyə yalan danışırsan?
A r i f H ə s ə n o v: Möhtərəm Prezident, bilirsiniz ki, mən ölümə də getsəm, Sizə yalan danışmağa haqqım
yoxdur və danışmaram. Ancaq cənab Şərifov buradadır, desin. Zəlzələ olandan 20 dəqiqə sonra əlaqə saxlamağa
başladıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Heç 20 dəqiqədən sonra Şərifov yerində yox idi. Yox idi, sən niyə yalan danışırsan?
Mən aparata gəldim. Sən də gəldin, Şərifov var idi?
A r t u r R a s i z a d ə: Zəlzələdən 10 dəqiqə sonra mən iş yerində idim. Siz də sonra gəldiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs nə cür olur, o, Şərifova məlumat verdi. Mən də səndən beş dəqiqədən bir
soruşuram, sən bilmirsən.
R a m i z M e h d i y e v: Mən işə gələndən sonra zəng vurdum. Şərifov evdən o vaxt çıxdı. Mən işə
gələndən sonra.
A b i d Ş ə r i f o v: Mən olmamışam. Gəlib sənədləri götürmüşəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fərqi nədir, sən otağa girib-çıxmısan, yaxud da girib-çıxmamısan. Hər halda, Ramiz
Mehdiyevin işə gəlməyi çox çəkməyibdir. Mən dərhal Artur Rasizadəyə, Ramiz Mehdiyevə telefon etdim.
Dedim ki, işə gəlin. Mən də işə gedirəm, adamları da çağırın.
A r i f H ə s ə n o v: Möhtərəm Prezident, onu da deyim ki, bu məlumatı köhnə cihazlar vasitəsilə verənə
kimi azı 1,5–2 saat vaxt lazım gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən nə var? Sən deyirsən ki, bu məlumatı birinci siz almısınız və siz vermisiniz.
Onda nə üçün onların verdiyi məlumatla sizin məlumat üst-üstə düşmür? Onlar ilkin məlumat verdilər ki,
zəlzələ Bakının cənub tərəfində, sahildən təxminən 100 kilometr uzaqlıqda baş verib və episentri Xəzərin İran
tərəfində olubdur. Oradan da Bakıya gəlibdir. Bu məlumatı Moskva da verdi, Türkiyə də verdi.
Siz gələndən sonra Rasizadə, Şərifov sizinlə işləyiblər. Məlumat verdiniz ki, bu, cənubda yox, şimalda
olubdur. Təxminən Xəzərin Siyəzən tərəfində. Siz belə məlumat verdiniz. Mən də Rasizadəyə deyirəm ki, sən
araşdır, hansı düzdür, bu düzdür, yaxud o düzdür. İndi bizim üçün fərqi yoxdur, hansı düzdür. Zəlzələ olubdur.
Amma bilməliyik, sonra bizi nə gözləyir. Əgər siz məlumat vermişdinizsə, onlar niyə belə məlumat verdilər?
A r i f H ə s ə n o v: Onlar bizimlə danışandan sonra məlumatlarını dəyişdirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, onlar sizdən qabaq biliblər.
A r i f H ə s ə n o v: Onlar bizdən əvvəl səhv məlumat veriblər. Onlar bizimlə bu gün danışıblar. Özü də
zəlzələ cənubda necə ola bilər ki, Xaçmaz, Dəvəçi və s. şimalda yerləşir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ay qardaş, ay yoldaş, mənim vaxtımı alma. Alma vaxtımı. Alimsən, necə deyərlər,
ağsaqqal adamsan. İstəmirəm sənə daha da ağır söz deyim. Vaxtımı alma. Mən sadəcə, məntiqlə sübut etdim ki, belə
deyildir. Sən isə istəyirsən mənə məntiqsiz sübut edəsən ki, belədir. Mənim üçün aydındır. İstəyirsən 15 dəfə de, mən
daha sənin dediyinə inanmıram. Çünki bizim dövlət adamları sizi axtarıb tapa bilməyiblərsə, akademiyadan Nəriman
Quliyev səni tapa bilməyibsə, biz oradan başqa məlumat almışıqsa, həmin məlumatı da sizdən xeyli qabaq almışıqsa,
indi sən nə cür sübut edirsən ki, sən yerində idin, birinci məlumatı siz vermisiniz, sizin məlumatınız əsasında onlar
məlumat veriblər? Bunlar hamısı cəfəngiyatdır. Qurtaraq. Mənim vaxtım yoxdur. Daha buna vaxt itirməyə dəyməz.
Ümumiyyətlə, mən heç kəsi burada saxlamaq istəmirəm. Hərə öz işində olmalıdır.
Bir sözlə, sizin təşkilatınız Azərbaycanda bu cür böyük fəlakət zamanı özünü mənfi tərəfdən göstərdi. Siz
düzgün xatırlatdınız ki, o vaxtlar, 1981-ci ildə İsmayıllıda böyük zəlzələ oldu, dağıntılar oldu. Mən sizinlə bir
neçə dəfə görüşdüm. Gəlib mənə məlumat verdiniz. Mən özüm İsmayıllı rayonuna getdim, bütün dağıntıları
gördüm, lazımi tədbirlər gördük. Siz izləyirdiniz ki, zəlzələ təkrar olacaq, olmayacaq, başqa yerlərə yayılacaq,
yayılmayacaqdır.
Mənim xatirimdədir, sizinlə o vaxt görüşürdüm. O da xatirimdədir ki, bəli, mən göstəriş verdim ki – onda
Azərbaycanda ilk dəfə ağır zəlzələ olmuşdu – bu təşkilatı gücləndirməliyik. Mən indi bu barədə dünən gecə
Rasizadəyə də demişəm. Rasizadə də dedi ki, bəzi avadanlıq almışıq. Dedim, bu azdır. Güclü bir təşkilat

1125

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

yaratmaq lazımdır. Amma indiyə qədər siz orada oturub, necə deyərlər, başınızı girləmisiniz, bu təşkilatın
lazımi avadanlıqla təchiz edilməsi ilə məşğul olmamısınız. Elə bunun özü günahdır. Mən bilirəm ki, siz özünüz
bunu edə bilməzsiniz. Amma gərək Nazirlər Kabinetinin, prezidentin qarşısında məsələni sərt qoyasınız.
Məsələn, biz bilmirik ki, bu nə qədər vacib məsələdir.
Vaxt alma, indi deyin görüm, zəlzələdən sonra nə müşahidə etmisiniz?
A r i f H ə s ə n o v: Möhtərəm Prezident, bildiyiniz kimi, iki dəfə təkan oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə qədər?
A r i f H ə s ə n o v: İki dəfə. Əgər Rixter cədvəli üzrə götürsək, birinci təkan 5,8 bal, ikinci təkan isə 6,3
bal gücündə idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən bunu Bakı üzrə deyirsən?
A r i f H ə s ə n o v: Mən zəlzələnin olduğu yerdə deyirəm. Zəlzələnin gəlib buraya çatması, bizim hiss
etməyimiz 12 ballıq cədvəl üzrə Bakıda 6–6,5 bal olubdur. Bu saatadək 100-dən çox təkan qeydə almışıq. Bu
təkanların içərisində 4 bal gücündə olan da var. Ancaq bu onu göstərir ki, zəlzələ sönməyə doğru gedir. Bu sönmə
40 günə qədər davam edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 40 gün?
A r i f H ə s ə n o v: Bəli, getdikcə gücü azalacaqdır.
Mən dünən televiziya vasitəsilə çıxış edib dedim ki, arxayın olun, güclü təkan gözlənilmir. İndi də 99 faiz
əminliklə deyirəm ki, güclü təkan olmayacaqdır. Zəif təkanlar olacaq, amma güclü təkan olmayacaqdır. Bu
barədə məlumatı hadisədən saat yarım sonra Sizin qəbul otağınıza vermişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səhər vermisiniz. Rasizadə artıq gecə mənə məlumat vermişdi. Qurtardın?
A r i f H ə s ə n o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, biz belə başa düşməliyik. Yəqin ki, bu müşavirəni televiziya ilə verəcəklər.
Bizim vətəndaşlarımız da belə başa düşməlidir ki, ondan sonrakı xırda-xırda təkanlar hiss olunmayıbdır. Bunu
ancaq siz aparatlarınızda hiss etmisiniz.
A r i f H ə s ə n o v: Bəziləri Bakıda hiss olunubdur. Səhər saat 8-ə yaxın bir balaca hiss edilibdir.
A r t u r R a s i z a d ə: Gecə də təkan olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən onu hiss etdin?
A r t u r R a s i z a d ə: Mən yox.
R a m i l U s u b o v: Cənab Prezident, saat 4-ə qalmış bir dəfə oldu. Mən otaqda idim, hiss etdim. Amma
yüngül idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ondan sonra.
A r i f H ə s ə n o v: Zəif təkanların sayı yüzü keçibdir. Güc tezliklə azalır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir də de, iki böyük təkandan sonra neçə təkan olubdur?
A r i f H ə s ə n o v: Yüz təkan olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Artur, sən bayaq 86 deyirdin.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, 30 dəqiqədən bir sayı artır.
A r i f H ə s ə n o v: Bəli, müəyyən vaxtdan bir sayı artır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sən əyləş.
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Artur, mən sənə dünən də dedim, bu gün bir daha deyirəm, 1981-ci ildə göstəriş
vermişdim ki, bu stansiyanı lazımi səviyyəyə gətirmək vacibdir, indi 19 ildən sonra bir də göstəriş verirəm. Elə
olmasın ki, 19 il də gözləyib yenidən göstəriş verim. Başa düşdünmü? Mən sənə tapşırıram ki, bunlara nə qədər
vəsait, bina, hansısa avadanlıq lazımdırsa təmin etmək gərəkdir. Bu, bir. İkincisi, bunlar üçün daha keyfiyyətli,
müasir işləri bilən kadrlar lazımdır. Təkcə avadanlıqla iş bitmir. Düzdür, avadanlıq əsasdır. Çünki avadanlıq,
texnika olmadan yəqin ki, bunlar ağıl hesabına heç bir şey müəyyən edə bilməzlər. Amma iş orasındadır ki, texnikanı, həmin o cihazları yaxşı bilən adam əvvəlcədən də zəlzələ təhlükəsi meyllərini müəyyənləşdirə bilər.
Mən bunu sənə tapşırıram, iki ay da vaxt verirəm.
Ramil Usubov, sən danış görüm. Çünki Daxili İşlər Nazirliyi dünən dərhal işə qoşuldu, mən bunu indi qeyd
etməliyəm. Dövlət avtomobil müfəttişliyinin maşınları şəhərin hər yerində adamlara xəbərdarlıq etdi. Mən bunu
müsbət qiymətləndirirəm. Ramil Usubov deyəsən, hamıdan tez öz iş yerinə gəlmişdi.
Daxili İşlər Naziri, general-leytenant
Ramil Usubovun çıxışı
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Cənab Prezident, hadisədən 6 dəqiqə keçmiş mən iş yerinə çatdım və Siz dərhal göstəriş verdiniz ki, mən
təcili tədbirlər görüm, birinci növbədə, dağıntıların miqyasını öyrənim, yerlərə lazımi qüvvələr göndərim, sonra
qəza-xilasetmə, yanğından mühafizə dəstələri fəaliyyətə başlasınlar. Bununla bağlı biz dərhal tədbirlər gördük.
Cənab Prezident, məruzə edirəm ki, ilk yarım saat ərzində şəxsi heyətin üçdə bir hissəsi hadisə ilə bağlı öz
yerlərini tutmuşdu. Yerli bölmə və şöbələr bütün vətəndaşların köməyinə çatmaq və onlara xəbərdarlıq etmək,
əhali arasında vahimə yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görüldü. Yol polisi, Yanğından Mühafizə İdarəsi
fəaliyyətini davam etdirirdi.
Cənab Prezident, biz toplanmış məlumatları Sizin göstərişiniz əsasında, televiziyaya mütəmadi olaraq
ötürürdük ki, vətəndaşlarımız vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilsinlər.
Biz, demək olar ki, səhərə qədər respublika Baş prokuroru ilə birlikdə bütün digər xidmət sahələri ilə əlaqə
saxlayırdıq, yardım tələb olunan yerlərə kömək edirdik, Səhiyyə Nazirliyinin bütün qüvvələri bu işə səfərbər
olunmuşdu və əlaqəli iş təmin edilmişdi.
Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, burada rabitənin əsas rolu var. Respublikada daxili rabitə çox yaxşı işlədi.
Düzdür, bir qədər çətinliklərimiz vardı, amma çox yaxşı işlədi. Təəssüf ki, əl telefonları nədənsə tamamilə çətinlik
yaratdı. O da müəyyən qrupların hadisə yerinə vaxtında çatdırılmasını ləngidirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsənmi, onlar niyə yaxşı işləmədi? Çünki adambaşına düşən cib telefonlarının
sayına görə Azərbaycan birinci yerdədir. Respublikanın əhalisində 400 min cib telefonu vardır. İndi deyin görək
bu insanlar səfalət içində yaşayır, yoxsa yox? 400 min cib telefonu var. Heç bir ölkədə adambaşına bu qədər cib
telefonu yoxdur. Adam tapa bilmirsən ki, cib telefonu olmasın, bircə Heydər Əliyevdən başqa. Mənim yoxumdur,
heç olmayacaqdır da. Çünki heç bilmirəm ki, ondan nə cür istifadə etmək lazımdır. İlk dəfə burada cib telefonu
çıxanda, birincisini gətirib mənə təqdim etdilər. Mən buna baxdım və götürüb kiməsə verdim. Dedim, bu mənim
nəyimə lazımdır. Amma indi hamıda cib telefonu vardır. Cib telefonu üçün pul vermək lazımdır, ikincisi, onun
danışıq haqqı var. Bəzi adamlar gündə 5–6 saat cib telefonu ilə danışır. Bilin ki, respublikamızda 400 min cib
telefonu vardır.
Bunu bir tərəfdən, müsbət qiymətləndirmək olar ki, bizim Azərbaycan müasir rabitə sistemindən daha da çox
istifadə edir. Buna mənim etirazım yoxdur. Amma görürsünüzmü, belə bir ağır vəziyyətdə həmin o cib
telefonları işləmədi. Bunun ikinci tərəfi də odur ki, bu, Azərbaycanda insanların maddi vəziyyətinin
göstəricisidir. Əgər 400 min cib telefonu varsa, deməli, 400 min şəxs başqa xərclərindən savayı, cib telefonlarının alınmasına və onlardan istifadə olunmasına xeyli pul sərf edə bilir.
R a m i l U s u b o v: Cənab Prezident, eyni zamanda, mühüm dövlət obyektləri dərhal mühafizəyə
götürüldü. Onların mühafizəsi gücləndirildi. Mən Sizə bu barədə məruzə etdim. Bilirsiniz ki, səhər saat 3-də
camaatın əksər hissəsi bağ evləri istiqamətində hərəkət edirdi, bu səbəbdən yollarda müəyyən tıxaclar yaranırdı.
Dövlət yol polisinin əməkdaşları hərəkəti tənzimlədilər. Evlər, binalar müəyyən dərəcədə nəzarətsiz qaldığına
görə ehtimal olunurdu ki, bu, müəyyən oğurluq, qarətçilik hadisələrinin törədilməsinə şərait yaradacaq, bu
barədə də tədbirlər görmüşük. Bildirirəm ki, bununla bağlı elə bir qanqaraldıcı hadisə olmamışdır. Yəni
mümkün hadisələrin qarşısı alınıbdır. Hazırda şəxsi heyət yenə də gücləndirilmiş həmin iş rejimində
fəaliyyətini davam etdirir və Sizin tapşırıqlarınızı yerinə yetirməyə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səhiyyə naziri Əli İnsanov danışsın.
Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun
çıxışı
Möhtərəm cənab Prezident, dünənki ağır vəziyyətdə səhiyyə işçilərinin, həkimlərin rahat işləməsi üçün
yaratdığınız şəraitə və bütün orqanların yaxından köməyi sayəsində işimizin rahat getməsinə görə Sizə
minnətdarlığımızı bildiririk. İcazə verin, xüsusilə polis orqanlarına, yol polisinə minnətdarlığımı bildirim.
Həmin gecə bizə hər cür imkan və şərait yaradıldı. Hara getdiksə, orada polis işçiləri vardı. Təcili xidmət maşınları evlərdən yaralıları və xəstələri təcili xəstəxanalara çatdırmaq üçün heç bir maneəyə rast gəlmirdilər.
Həqiqətən də rabitə sisteminin çox yaxşı işləməsi evlərlə əlaqə saxlamağa imkan verdi və bütün xəstələrlə
əlaqə yaratmaq mümkün oldu, onların bəzilərinə evdə, tam əksəriyyətinə isə xəstəxanalarda xidmət göstərildi.
Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, noyabrın 26-da saat 17-yə olan məlumatı Abid müəllimə çatdıra
bilmədiyimizə görə, həmin məlumatı burada Sizin diqqətinizə çatdırım. Saat 17-də olan məlumata görə 298
nəfər bizim poliklinikalara və xəstəxanalara müraciət etmiş, təcili yardım xəstəxanasında tibbi yardım almışlar.
Onlar bir sıra yüngül və ağır dərəcəli yaralılardır. Hazırda reanimasiyada 54 xəstə yatır. 26 nəfərin ölüm
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hadisəsi qeydə alınıbdır. Ancaq reanimasiyada yatan xəstələrin də hələ hamısının taleyi tam məlum deyildir.
Təəssüf ki, ölüm halları arta da bilər.
Hazırda reanimasiyada yatan xəstələrdən 25-i ağır vəziyyətdədir. Onların intensiv müalicəsi aparılır.
Müalicənin gedişinə ciddi nəzarət olunur.
Cənab Prezident, burada bir məsələni də qeyd etməliyəm ki, belə ağır zəlzələ şəraitində bizim doğum evləri
də bu gecə gərgin işləmişlər. Stress vəziyyətində hamilə qadınlarda çox sürətli doğuşlar baş verir, onlar çox ağır
vəziyyətə düşə bilirlər. Ona görə də bütün gecə ərzində doğum evləri də intensiv işləmişlər.
Məlumat üçün bir məsələni də qeyd etməliyəm. Biz indi Azərbaycanda belə ağır vəziyyətdə stress keçirmiş
10 minlərlə xəstə qeydə ala bilərik. Möhtərəm cənab Prezident, onlar sağlam sayılsalar da uzun aylar, bəlkə də
illər onlara tibbi-profilaktik müalicə tədbirləri görmək zərurəti vardır.
Bu gün biz Abid müəllimə verdiyimiz məlumatdan sonra saat 17-yə qədər yeni məlumatlar aldıq. Yəni 142
nəfər gün ərzində, səhərdən başlayaraq, özləri xəstəxanalara müraciət etmişlər. Biz onları müxtəlif xəsarətlərlə
müayinəyə və müalicəyə cəlb etdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu təbiidir. İnsanlar bu gecəni soyuq havada, küçədə keçiriblər, yəni evlərində
olmayıblar. Mən özüm bunları gördüm. Özü də bəziləri evdə hansı paltarda idilərsə, o cür çıxıblar, gedib evdən
isti paltar götürməyə qorxublar. Ona görə də hələ bunun mənfi nəticələri bir az sonra bilinəcəkdir, kiməsə soyuq
dəyib, kimsə sətəlcəm olub, üşüməkdən başqa bir xəstəliyə düçar olubdur. Bunların hamısı təbiidir. Mənə dedilər ki,
axşam hadisə baş verən kimi Bakı şəhərinin əhalisi – kimin imkanı vardırsa, avtomobilləri ilə bağlarına gedirdilər.
Deyirlər ki, bağlarda vəziyyət daha təhlükəsizdir. Orada evlər uça bilməz, çünki bu evlər böyük deyil.
Məlumat verirdilər ki, hadisə zamanı küçələrdə avtomobil əlindən keçmək olmurdu. Bu təbiidir. Amma
vətəndaşlarımızdan bağı, avtomobili olan adam o qədər də çox deyil. Sən bilirsən ki, bunlar, açığını deyək ki, imkanlı
adamlardır. Ancaq vətəndaşlarımızın əksəriyyətinin nə bağı, nə də avtomobili var, yəni imkansız adamlardır. Ona
görə mən demək istəyirəm ki, bundan sonra da, bu günlər siz, yəqin ki, belə xəstəliklərlə rastlaşacaqsınız. Sizin
vəzifəniz odur ki, lazım ola biləcək bütün dərman və ləvazimatla təchiz edilmiş xəstəxanalarda yer ayırasınız ki, belə
adamları tezliklə sağaldasınız. Bir də ki, Abid Şərifov da dedi, xəstəxanaların hamısı təhlükəsizdirmi? Xəstəxanada
xəstə yatıb, birdən bir yer uçdu, dağıldı?
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, biz Əli müəllimlə danışmışıq, xəstəxanalara ilkin baxış keçirilibdir.
Elə bir ciddi məsələ yoxdur. Ancaq sabah daha diqqətlə baxacağıq. Əli müəllim müavininə tapşırıb, bizim
mütəxəssislərlə birlikdə xəstəxanalara bir də baxacaqlar.
Ə l i İ n s a n o v: Cənab Prezident, işimizi davam etdiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təhsil müəssisələri haqqında Abid Şərifov dedi. Misir Mərdanov, siz də baxın, hansı
məktəbdə gördünüz ki, çat var, orada iki-üç gün dərs keçməyin, təmir edin. Dövlət Tikinti Komitəsi gərək rəy
versin, orada dərsi davam etdirmək olar, ya yox?
M i s i r M ə r d a n o v: Cənab Prezident, lazımi tədbir görəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Başqa söz demək istəyən varmı?
A b i d Ş ə r i f o v: Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsinin rəhbərliyindən danışmaq istəyən var.
Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi sədrinin birinci müavini
İslam Tağıyevin çıxışı
Cənab Prezident, mən buraya yaxın yerdə yaşayıram. Məlumat verirəm ki, zəlzələ baş verən anda
nəvələrimi, uşaqlarımı evdəkilərə tapşırıb, 10 dəqiqədən sonra buraya gəlmişəm, Vaqif müəllimlə və Bəylər
müəllimlə görüşmüşəm, demişəm ki, mən iş yerimə gedirəm. 5–10 dəqiqədən sonra Artur Rasizadəyə zəng edib
demişəm ki, mən iş yerimdəyəm.
Demək istəyirəm ki, rayonlarda bizim paliqonlarımız var. Bizim xüsusi quyularımız vardır ki, orada cihazlar
qoyulubdur. Həmin cihazlar vasitəsilə zəlzələnin haraya yayıldığını tədqiq edib öyrənə bilirik. Sizin burada
qaldırdığınız məsələ ilə əlaqədar demək istəyirəm ki, bu zəlzələ həqiqətən də şimal–şərqə doğru 100 kilometr
məsafədə, demək, Mahaçkala–Krasnovodsk adlanan tektonik zonanın üzərində yerləşir.
Siz dediniz ki, burada çoxdandır zəlzələ olmur. Mən Sizə bildirirəm ki, 1842-ci ildə Maştağada, deməli,
həmin zonada böyük bir zəlzələ olmuşdu.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1842-ci ildə?
İ s l a m T a ğ ı y e v: Bəli. Aşqabad da bu zonanın üzərində olduğuna, həmin tektonik zona ilə əlaqəsinə
görə 1948-ci ildə orada zəlzələ baş vermişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Aşqabadda çox dəhşətli zəlzələ olmuşdu. Aşqabad tamam dağılmışdı.
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İ s l a m T a ğ ı y e v: Bəli. Mən bir məsələni burada qaldırmaq istəyirəm. Biz çox xoşbəxtik ki, əgər belə
güclü zəlzələ Şimali Qafqazda, Ermənistanda və yaxud Gürcüstanda baş versəydi tələfat dəfələrlə çox olardı,
Spitak zəlzələsindən də geri qalmazdı. Orada süxurların vəziyyəti belədir. Siz burada həqiqətən düzgün
buyurdunuz, bizi xilas edən odur ki, Abşeron, yəni böyük Bakımız, bizim dənizimiz təxminən 10-25 kilometrə
qədər dərinlikdə qumlu-gilli süxurlardan ibarətdir. Bu süxurlar amartizator rolunu oynayır. Sizə məlumat
verirəm ki, burada baş verən zəlzələ bu süxurlarda söndürülüb. Ona görə də Bakıda 6 bal gücündə zəlzələ baş
veribdir.
Dünən mən bütün rayonlarla əlaqə saxlamışam. İsmayıllı rayonunun Buynuz kəndində bizim xüsusi
poliqonumuz, quyumuz, cihazlarımız var. Mən göstəriş vermişəm, oradakı həmin qurğunu gətiriblər, indi bizim
komitədədir. Burada, Novxanı kəndində bir quyuda maqnit yazıları var, mən Sizə, mütəxəssislərə göstərə
bilərəm ki, yerin 20–30 kilometrlik dərinliyində 3–4 aylıq zəlzələ zamanı nə kimi hadisələr baş veribdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni 3–4 ay bundan əvvəl baş vermiş zəlzələnin nəticələrini bilmək olur?
İ s l a m T a ğ ı y e v: Bəli. Bütün il ərzində biz cihazlar vasitəsilə nəzarət edirik, qeydiyyat aparırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz qeydiyyat aparırsınız, quyudan məlumat alırsınız?
İ s l a m T a ğ ı y e v: Bəli. Deməli, hərəkət sakitdirsə, biz onu da bilirik. Maqnit lentini gətirmişik, onu səsə
çeviririk. Yəni zəlzələ 20–25 kilometr dərinlikdə – mən bu gün iki dəfə Abid müəllimə zəng etdim ki, xahiş
edirəm, gəlib o səsə qulaq asın – baş veribdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səs eşidilirmi?
İ s l a m T a ğ ı y e v: Bəli. Eşidilir. Mən xahiş edirəm ki, Abid müəllim sabah gəlsin. Çünki mən o qurğunu
quraşdırıb başa çatdırmışam. Siz qulaq asa bilərsiniz. İstəsəniz 20–25 kilometr dərinlikdə nə baş verirsə hamısını
öyrənə bilərsiniz. Çünki o elə bir cihazdır ki, insanın addımlarını da, maşının hərəkətini də yazır. Ancaq o qurğu
sonra bütün lazım olmayan səsləri silir, təbii səsi saxlayır. Cənab Prezident, mən sabah Sizə, Abid müəllimə, ya da
başqalarına onu göstərə bilərəm.
Cənab Prezident, bilirəm vaxt yoxdur, amma bir məsələni də Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli,
Sovetlər İttifaqı dövründə biz Azərbaycanın ərazisində 60 kilometrə qədər məsafədə geofiziki tədqiqatlar aparmışıq.
Ölkəmizin 26 bloka bölünməsi haqqında bizim xəritəmiz vardır. Əfsuslar olsun ki, nədənsə 70 il ərzində Abşeronda
bu məsələ öyrənilməmişdir.
Yəni, gələcəkdə baş verəcək zəlzələnin amilləri öyrənilməmişdir. 2000-ci il yanvarın 1-dən biz xüsusi bir
müəssisə yaratmışıq. Bu müəssisə hazırda Abşeronda, Məmmədli kəndində, Novxanıda bizim poliqonda tədqiqat
aparır. Bilirsinizmi, bunlar barədə mən nə üçün məlumat verirəm? Məsələ ondadır ki, Türkiyədə zəlzələ baş verəndən
sonra orada bir elmi simpozium oldu. Bu simpoziumu ABŞ və Türkiyə alimləri keçirirdi. Həmin simpoziumda mən
də iştirak etmişəm. Söhbətlərdən belə aydın oldu ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində – ABŞ-da, Yaponiyada da
zəlzələ baş verdikdən sonra orada elmi-praktiki tədqiqatlar aparılır. Bu, gələcək üçün lazımdır.
YEKUN SÖZÜ
Yaxşı, hər şey aydındır. Mənim yaratdığım komissiya öz fəaliyyətini davam etdirir. Bütün dağıntılar, dəymiş
zərər dəqiqləşdirilir. Harada və hansı bərpa işləri görmək lazımdırsa, onun planı hazırlanır. Yəni bu
komissiyanın konkret planı olmalıdır. Bir halda ki, vəziyyət səngidi, siz sabahdan əməli işlərlə məşğul
olmalısınız. Sizin planınız olmalıdır, çünki bütün bu işləri hər yerdə görmək lazımdır. Təbiidir ki, dəymiş
zərərin hamısı aradan qaldırılmalıdır. Birinci növbədə vətəndaşlarımızın normal yaşaması üçün, yəni o şəraitdə
ki, onlar yaşayırdılar, bunu təmin etmək üçün ən təcili tədbirlər görülməlidir.
Seysmoloji Xidmət Mərkəzi bizi nikbin olmağa dəvət edir. Mən də istəyirəm nikbin olum. Amma ehtiyatlı
olmaq da lazımdır. Arxayınçılığa yol vermək olmaz. Burada yenə də qeyd edildi ki, 1842-ci ildən Bakıda
zəlzələ olmamışdı. Amma oldu. Mən də təsəvvür edə bilmirdim ki, Bakıda zəlzələ ola bilər. Biz bu işə sadəcə,
hazır olmamışıq. Allah da bizə kömək edibdir ki, bu qədər böyük gücə malik olduğu halda, Dövlət Geologiya və
Mineral Ehtiyatlar Komitəsi sədrinin birinci müavini İslam Tağıyevin dediyi kimi, zəlzələ Abşeron torpaqlarının
xüsusiyyətinə görə burada güclü dağıntılara gətirib çıxarmamışdır.
Zəlzələnin vurduğu zərər qısa müddətdə aradan qaldırılmalıdır. Ona görə də Nazirlər Kabineti bu barədə –
sabah da buna baxın – xüsusi qərar çıxarmalıdır. Bu işlər görülməlidir. Əvvəlcə hara vəsait lazımdırsa
ayrılmalıdır. Görüləcək işlər üçün də vəsait ayrılmalıdır. Bu dediklərim də sizin planınızda, qəbul edəcəyiniz
qərarda olmalıdır. Yəni zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərarı
olmalıdır. Amma hamımızın əsas vəzifəsi gedib arxayın yatmamaq, işin üstündə olmaq, baxmaq və lazımi tədbirlər görməkdən ibarətdir.
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Mən sizin hamınızı bir daha dövlət nizam-intizamına dəvət edirəm. Dövlət adamları, insanları dövlətçilik
tələblərinə uyğun yaşamalıdırlar və işləməlidirlər. Bu da ondan ibarətdir ki, hərə öz sahəsində məsuliyyət
daşıyır və çalışdığı sahədə olan hər hansı kiçik bir işə vaxtında lazımi reaksiya verməli və tədbir görməlidir. Sağ
olun.
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RUSİYA FEDERASİYASI FEDERAL TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTİNİN DİREKTORU
GENERAL-POLKOVNİK NİKOLAY PATRUŞEV BAŞDA OLMAQLA BU İDARƏNİN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
27 noyabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v : Hörmətli qonaqdar, hörmətli Nikolay Platonoviç, mən sizi salamlayıram. Şadam
ki, siz Azərbaycana gəlmisiniz və artıq müəyyən iş aparmısınız. Bu ona sübutdur ki, Rusiyanın və Azərbaycanın
tənlükəsizlik orqanları arasında qarşılıqlı fəaliyyət süveren Azərbaycanın möhkəmlənməsi naminə inkişaf edir.
Buna böyük zərurət var, ona görə ki, əvvəla, biz – mən ölkələrimizi, Rusiyanı və Azərbaycanı nəzərdə tuturam –
böyük sərhədə malikik. İkincisi isə, biz uzun müddət, onilliklər boyu birlikdə olmuşuq və bu gün sərhəd, əslinə
qalsa, şərti xarakter daşıyır. Yalnız yük daşımalarını qeydə almaq və nə qədər vergi tutulmasını müəyyən etmək
üçündür. Prinsipcə isə, ölkələrimiz, vətəndaşlarımız harada – Rusiyada, yaxud Azərbaycanda olmalarından asılı
olmayaraq, bir-birilə ünsiyyət saxlamaq baxımından azad yaşayırlar. Bu, bir tərəfdən, çox yaxşıdır, amma digər
tərəfdən, Rusiyanın da, Azərbaycanın da təhlükəsizliyə ziyan vura biləcək ünsürlərin həmin kanallarla nə oraya,
nə buraya soxulmaması üçün, şübhəsiz, böyük sayıqlıq, diqqət tələb edir. Biz Azərbaycanda Rusiya ilə
münasibətlərin və dövlətlərarası münasibətlərin bütün istiqamətlərdə, ilk öncə iqtisadi istiqamətlərdə
dərinləşdirilməsini, inkişaf etdirilməsini vacib hesab edirik. Lakin bu baxımdan Rusiyanın və Azərbaycanın
təhlükəsizlik orqanları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin, qarşılıqlı köməyin böyük əhəmiyyəti var. Bu sizə də, bizə
də məlum olan proseslər – Qafqazda, Şimali Qafqazda, qonşu ölkələrdə baş verən proseslər baxımından
xüsusilə zəruridir. Buna görə də sizin gəlişinizə şadam. Bizim nazir mənə məlumat verdi ki, siz səmərəli
söhbətlər, görüş keçirmisiniz. Ümidvaram ki, bu, ölkələrimizin münasibətlərinin daha da inkişaf etməsinə və
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə təkan verəcəkdir.
N i k o l a y P a t r u ş e v: Səmimi qəbula görə Sizə təşəkkür edirəm.
Hörmətli Heydər Əliyeviç!
Hər şeydən əvvəl, indi dediklərinizə görə çox sağ olun. Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin
salamlarını, Sizə və bütün Azərbaycan xalqına cansağlığı, uğurlar, xoşbəxtlik dilədiyi ən xoş arzularını yetirmək
istərdim.
Bu gün burada Sizin qəbulunuzda olan nümayəndə heyəti danışıqlara gələn bütün heyətin hamısı deyildir. O
daha böyükdür. Biz çox şadıq ki, bütün məsələlərdə qarşılıqlı anlaşmaya nail olduq. Nümayəndə heyəti ona görə
belə böyükdür ki, biz bütün məsələləri yerindəcə dərhal həll edə bilək. Siz çox doğru dediniz ki, bu gün danışıqlar
aparıldı. Qeyd etmək mənim üçün çox xoşdur ki, Namiq Rəşidoviç olduqca konstruktiv movqe tutur, bilirsinizmi,
federal təhlükəsizlik xidmətinə, sadəcə olaraq, fəal kömək edir. Bu gün mən ona bunun üçün təşəkkürümü
bildirdim. Ona Sizin yanınızda bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Biz də bu cür mövqe tutmuşuq və bundan
sonra da tutacağıq. Siz dediniz ki, xalqlarımız birlikdə olublar və olacaqlar. Bu bizim qəti əqidəmiz, mövqeyimizdir və biz bu xətti davam etdirəcəyik.
O ki qaldı problemlərin, o cümlədən Şimali Qafqazda problemlərin mövcud olmasına, zənnimcə, Rusiya
prezidenti Putinin iradəsi sayəsində və Sizin iradəniz sayəsində – əminəm ki, digər prezidentlər də iradə
nümayiş etdirəcəklər – bütün ərazilərdə Konistitusiya qayda-qanunu olacaqdır. Xüsusi xidmət idarələri isə
maksimum səy göstərəcəklər ki, məhz belə də olsun. Şübhəsiz ki, hazırda beynəlxalq terrorizmlə mübarizə
fəaliyyətimizin mühüm istiqamətidir. Biz məhz bu istiqamətdə işlərə həmişə kəskin ehtiyac duymuşuq, lakin
indi görürük, bilirik və başa düşürük, praktikada yəqin edirik ki, bu, şübhəsiz, mühüm istiqamətdir.
Biz digər istiqamətlərdə də əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Məsələn, iqtisadiyyat sahəsində pozuntularla,
mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində, əməkdaşlıqda müsbət təcrübəmiz var. Yüksək texnologiyalar
sahəsində, əks-kəşfiyyat sahəsində və başqa sahələrdə malik olduğumuz təcrübəni bölüşməyə hazırıq. Federal
Təhlükəsizlik Xidmətinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin səlahiyyətinə gəldikdə isə, nazirə verəcəyiniz hər
hansı tapşırıqları biz birlikdə yerinə yetirəcəyik. Mən Sizi buna əmin edirəm, məni buna Rusiya prezidenti
istiqamətləndirmişdir.
Bunun cavabında mütəqabillik köməyimiz isə, zənnimcə, Sizin iradənizdir. Biz buna görə, iradənizin məhz belə
olmasına görə Sizə çox minnətdarıq. Buna görə də, məncə, fəaliyyətimiz məhz ona yönəldiləcəkdir ki, xalqlarımız
Konstitusiya məkanında yaşadıqlarını hiss etsin və azad inkişaf edə bilsinlər.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Mövqelərimiz eynidir. Bu isə, yeri gəlmişkən, uğurlu əməkdaşlıq və uğurlu qarşılıqlı
fəaliyyət üçün başlıca şərtdir. Əlbəttə, dövlət təhlükəsizliyi orqanları xətti üzrə qarşımızda çox məsələlər durur.
Ancaq, qeyd etdiyiniz kimi, beynəlxalq terrorizimlə mübarizə, separatizmlə mübarizə, narkotik maddələrin qanunsuz
daşınması ilə mübarizə və bir çox digər hallar indi kifayət qədər böyük miqyas almışdır və çox ciddi və qətiyyətli
tədbirlər görülməsini tələb edir.
Bu baxımdan Azərbaycan çox qəti mövqe tutur. Təkcə ona görə yox ki, biz bundan bu və ya digər dərəcədə əzabəziyyət çəkirik. Ən əvvəl ona görə ki, biz dünyada həqiqətən sülh olmasını, qayda-qanun olmasını, son vaxtlar
dünyanın bəzi regionlarında, o cümlədən də bizim regionumuzda çox geniş yayılmış cinayət təzahürlərinin qarşısının
alınmasını istəyirik. Regionumuz çox genişdir, əlbəttə, buraya Rusiya, Şimali Qafqaz, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya
ölkələri daxildir. Axı bu region təcrid olunmuş bir yer deyildir. Onun başqa ölkələrlə əlaqəsi və sərhədi var. Ona görə
də bu məsələlər çox mühümdür, əgər onların qarşısını almaq üçün qəti tədbirlər görülməsə, əlbəttə, biz daha ciddi
işlərlə üzləşə bilərik.
Biz separatizmi həmişə pisləmişik və pisləyirik. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan bu separatizmin çox acı
nəticələri ilə birinci qarşılaşmış olan ölkədir. Ona görə də bu məsələdə yekdilik. Mən MDB dövlətləri
başçılarının iclaslarında dəfələrlə demişəm ki, hər bir ölkə separatizmin nə demək olduğunu və onun nə kimi
ziyan gətirdiyini hiss etməyincə, onlar bu hallara qarşı mübarizə aparmağın zəruriliyini anlamayacaqlar. Biz
separatizmə qarşı mübarizəni tamamilə dəstəkləyirik, çünki biz özümüz separatizmlə mübarizə aparırıq. Biz
Rusiya ərazisində də separatizmlə mübarizəni tamamilə dəstəkləyirik.
Mən sizinlə razıyam ki, Rusiya prezidenti hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putinin iradəsi və müvafiq
orqanların səyləri sayəsində, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ümumi səyləri ilə bütün bunlar dəf ediləcəkdir. Biz
istəyirik ki, bütün bunlar dəf edilsin. Ancaq bununla yanaşı, istəyirik ki, Azərbaycanda da separatizmin nəticələrinə
son qoyulsun. Bir diqqət yetirin, bütün Cənubi Qafqaz–Gürgüstan, Azərbaycan, MDB məkanına nəzər yetirsəniz,
görərsiniz ki, Moldova da separatizmdən əzab-əziyyət çəkir. Bütün bunların qarşısı alınmasa, sabah bunun başqa bir
yerdə də təzahür etməyəcəyinə təminat yoxdur. Məsələn, son vaxtlar Mərkəzi Asiya regionunda baş vermiş hadisələr
böyük narahatlıq doğurur. Halbuki bir vaxtlar orada hər şey sakit idi. Mənim xatirəmdədir ki, separatizm anlayışına
münasibət bir çox hallarda belə kəskin reaksiya doğurmurdu. İndi isə, insan buna şəxsən özü məruz qaldıqda, o
bunun nə demək olduğunu başa düşür. Ona görə həqiqətən, ümumi xarakterli məsələlər var və bu məsələlər bizim
hamımız üçün eyni əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, biz bu sahədə səylərimizi birləşdirməliyik. Əslinə qalsa, elə başqa
məsələlərdə də. Bir halda ki, biz dost ölkələrik, deməli, dostluğu işdə sınaqdan çıxarmalıyıq. İşdə dostluq isə hər
hansı mənfi hallarla mübarizədə qarşılıqlı yardım, qarşılıqlı dəstək, qarşılıqlı fəaliyyət, ümumi səylər deməkdir.
Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putindən mənə yetirdiyiniz salamlara görə sizə təşəkkür edirəm.
Xahiş edirəm mənim də salamımı, ən xoş arzularımı ona yetirəsiniz. Onun Azərbaycana rəsmi səfərə gələcəyi
vaxt yaxınlaşır. Onun köməkçisi Prixodko bu yaxınlarda burada olmuşdur. Biz Rusiya səfiri ilə birlikdə bu
məsələ barəsində fikir mübadiləsi apardıq və səfərin vaxtını müəyyənləşdirdik. Hesab edirəm ki, bu səfərin
bütövlükdə dövlətlərarası münasibətlərimiz üçün də, təhlükəsizlik orqanlarının xətti ilə əməkdaşlığının daha da
genişlənməsi üçün də böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Bir sözlə, buraya gəldiyinizə, işlədiyinizə görə sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bu, ölkələrimizin
təhlükəsizlik orqanları arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsinin yeni mərhələsi olacaqdır. Sağ olun.
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ABŞ-ın ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ ROSS UİLSONU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
29 noyabr 2000-ci il
Prezident sarayı
Ross Uilson: Cənab prezident, mən yaxşıyam. Amma gərək soruşum ki, Siz necəsiniz və ötən şənbə günü
baş vermiş zəlzələdən sonra Azərbaycan özünü necə hiss edir?
Heydər Əliyev: Zəlzələ çox ağır idi. Statistika göstərir ki, Bakıda 1842-ci ildən sonra belə böyük zəlzələ
olmamışdır. Amma buna baxmayaraq, 1966-cı ildən sonra ümumiyyətlə, bizim Azərbaycanda bütün binaların 8
bal gücündə zəlzələyə dözməsi üçün tikinti zamanı lazımi tədbirlər görülübdür. Ona görə də o qədər də çox
binalarımız dağılmadı. Yəqin ki, keçmişdə tikilmiş binalarda da bunları nəzərə almışdılar. Ancaq itkilərimiz var.
Bu günlər Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyası yeni məlumat verəcəkdir. 90-dan artıq ev, yaşayış binası
qəza vəziyyətindədir. Ona görə biz oradan sakinləri köçürürük. Bəzi məktəblərdə, başqa təhsil müəssisələrində
dərs keçilməsi qadağan olunubdur. Çünki binaların vəziyyəti təhlükəlidir. Hər halda, böyük zərər dəyibdir.
Bilirsiniz ki, ölənlər olubdur. Doğrudur, binanın birində zəlzələdən yox, qazdan partlayış baş veribdir. Orada
insanlar həlak olublar. Zəlzələ baş verən kimi, biz təcili, hesab edirəm ki, lazım olan bütün tədbirləri gördük.
Mən özüm zəlzələni – həm birinci təkanı, həm də ikinci təkanı hiss etdim. Təbiidir ki, dərhal iş yerimə gəldim.
Mənim buraya gəlməyim təxminən 15 dəqiqə çəkdi. Ancaq məni mühafizə edənlər gəlməyə qoymurdular.
Deyirdilər ki, bilmək olmaz, bəlkə təkanlar təkrar olunacaqdır. Təbiidir, onlar öz fikirlərini deyə bilərlər. Amma
mən hər işi öz iradəmlə edirəm. Onlara dedim ki, belə bir halda hərə özünü, ailəsini xilas etməyə çalışır. Mən isə
prezident kimi, gərək ölkəni, vətəndaşlarımızı xilas edim. Ona görə indi mənim təhlükəsizliyim artıq son plana
keçibdir.
Biz dövlət orqanlarını səfərbər edə bildik. Düzdür, bəzilərini yerlərində gec tapdıq. Ona görə də mən
müşavirə keçirərkən onları çox ciddi tənqid etdim. Sonra böyük təkanlar olmasa da, biz lazımi tədbirlər gördük
ki, əgər baş verərsə, böyük dağıntılar olmasın. Məsələn, bizim tədbirlərimiz olmasaydı, çox böyük faciəli
hadisələr ola bilərdi. Biz birinci növbədə şəhərə gələn qazı tamamilə kəsdirdik. Çünki qaz çox təhlükəlidir.
Həmin o evin dağılmasına da, orada beş, ya altı nəfərin həlak olmasına da səbəb zəlzələ deyildir. Sadəcə, evdə
qaz qalmış zəlzələdən sonra gəlib işığı yandıranda partlayış olmuşdur.
Təbiidir ki, bunlar bizim üçün həm böyük sınaq, həm də böyük faciədir. Ancaq hesab edirəm ki, biz bu
sınaqdan uğurla keçə bildik. Qəza vəziyyətində olan binaları bərpa edəcəyik. Bizim Neftçilər prospektində çox
qədim və çox gözəl memarlıq abidəsi olan bir binada da çat əmələ gəlibdir. Başqa evlərdə də çatlar çoxdur.
Mənim iş otaqlarımda da çatlar vardır. Mən gəlib iş otağına girəndə gördüm ki, orada çat, burada çat var. Mənə
dedilər ki, siz burada oturmayın. Bəs harada oturum? Gedib küçədə oturum? Harada otursan da, bina uçsa, yenə
başına düşəcəkdir. Hesab edirəm, biz zəlzələnin nəticəsini qısa müddətdə aradan qaldıracağıq. Mən dünən
sərəncam verdim. Birinci növbədə bizim neft şirkətindən Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyasının
sərəncamına 25 milyard manat keçirdim ki, onlar ilk işləri görsünlər. Bizə kömək etmək istəyən ölkələr,
beynəlxalq təşkilatlar da bu barədə artıq öz fikirlərini bildiriblər.
Ross Uilson: Cənab prezident, icazə verin, mən həm Sizə, həm də bütün Azərbaycan xalqına bu hadisə ilə
bağlı başsağlığı verim.
Amerika səfirliyinin Azərbaycandakı işçiləri də həmin gecə şok vəziyyətinə düşmüşdü. Hamımız –
mənim ailə üzvlərim bütün səfirliyin işçiləri sanki bir ailə kimi bir yerə toplaşmışdıq. Dərhal məlumat alanda
sevindim ki, bizim işçilərimizə, burada olan amerikalı nümayəndələrə xətər toxunmayıb, xəsarət alan
olmayıbdır. Sonra öyrəndim ki, şəhərə zərər dəysə də, daha böyük təhlükələrdən sovuşmuşdur.
1988-ci ildə mən Moskvadakı səfirliyimizdə çalışırdım. O vaxt məni Moskvadan Ermənistana
göndərmişdilər. Orada baş vermiş zəlzələnin dağıdıcı nəticələrinin araşdırılmasında iştirak etmişdim. Mən
zəlzələnin necə təhlükəli nəticələr verdiyini gözlərimlə görmüşəm. O vaxt gördüklərim həyatımda yaşadığım ən
qəmli mənzərələrdən biri olmuşdur. Mən istəməzdim ki, bir də elə mənzərələrlə rastlaşım.
Möhtərəm prezident, bu gün Sizinlə görüşə gəlməkdən məqsədim ABŞ prezidenti cənab Bill Klintonun
başsağlığı məktubunu Sizə yetirməkdir. O, məktubunda bildirir ki, Amerika xalqı çətin günlərini yaşayan
azərbaycanlıların yanındadır, onlara öz dualarını yetirir.
Prezident Klinton məktubunda yazır ki, Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarının zəlzələ baş verən kimi
hadisəyə dərhal reaksiya verməsi, mövcud ola biləcək tələfatların və təhlükələrin qarşısının alınmasında mühüm
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rol oynayıbdır. O, bunu qiymətləndirir və bunun ölkə üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulayır. Prezident Klinton
bu çətin günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan hökumətinə hər cür kömək göstərməyə hazır
olduğunu bu məktubunda bir daha Sizə açıq bildirir.
Cənab prezident, yalnız onu əlavə etmək istəyirəm ki, həqiqətən, biz də Sizin bu vəziyyətdən çıxmağınız
üçün hər hansı bir köməyi göstərə biləriksə, onu etməyə hazırıq. Təsadüfə baxın ki, bu həftə Amerika Birləşmiş
Ştatlarından Azərbaycana böyük bir nümayəndə heyətinin gəlməsi planlaşdırılırdı. Şübhəsiz, biz zəlzələnin
olacağını bilmirdik. Həmin nümayəndə heyətinin məqsədi baş verə biləcək təbii fəlakətlərə hazır olmaqda,
çevikliyin təmin edilməsi işində Azərbaycana kömək göstərməkdir.
Onlar kommersiya qurumudur. Bu qrup burada olacaqdır. Şübhəsiz, biz hakimiyyət dairələrindən onlarla
görüşlərə razılıq istəyəcəyik. Əminəm ki, onlar burada olduqları zaman kifayət qədər məlumat alacaq, yaxşı
tövsiyələr hazırlaya biləcəklər ki, biz bu sahədə Sizə yardımçı ola bilək.
(Sonra cənab Uilson dövlət başçımıza ABŞ Prezidenti Bill Klintonun məktubunu təqdim etdi.)
Heydər Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox səmimi məktubdur, dostluq məktubudur. Təbiidir ki,
prezident cənab Bill Klintonun bu məktubu bizim xalqımızda təskinlik yaradacaqdır. Mən buna görə təşəkkür
edirəm. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürümü, minnətdarlığımı prezident cənab Bill Klintona çatdırasınız.
Məktubda sizin hökumətinizin Azərbaycana lazım olan yardımın göstərilməsinə hazır olduğu bildirilir. Buna
görə də təşəkkür edirəm.
Təbiidir ki, bir neçə günə qədər bizim Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyası vurulmuş zərərin
həcmini və nə qədər vəsait lazım olduğunu araşdıracaqdır. Əgər ehtiyac olsa, biz bu barədə sizə müraciət
edəcəyik. Bu münasibətinizə görə də çox sağ olun.
Sizin səfirlikdə heç bir şey zədələnməyibdir?
Ross Uilson: Cənab prezident, Sizin binada olduğu kimi, bir sıra çatlar əmələ gəlibdir. Onların bəziləri
ciddidir. Amma səfirliyin özünün binası yaxşı vəziyyətdədir. Bunları soruşduğunuza görə sağ olun.
Heydər Əliyev: Yəqin ki, siz özünüz bunun öhdəsindən gələrsiniz. Bizim köməyimizə ehtiyacınız
yoxdur?
Ross Uilson: Cənab prezident, Sizə onu da deməliyəm ki, həm mənə, həm də mənimlə bərabər
Amerikadan gəlmiş işçilərimə ən böyük dəstək və yardım bizim səfirlikdə çalışan yerli vətəndaşların,
azərbaycanlıların diqqət və qayğısı oldu. Səfirliyimizin azərbaycanlı işçilərinin böyük əksəriyyəti dərhal
səfirliyə qayıtmışlar və öz iş yoldaşlarına hər cür yardım, qayğı göstərdilər, dəstək verdilər. Biz bunu olduqca
yüksək qiymətləndiririk və mən onlara da dedim ki, biz bütün bunlara görə Sizə minnətdarıq.
Heydər Əliyev: Sizin orada bağçanız böyükdür. Yəqin bağçaya çıxmışdınız, üşümədiniz ki?
Ross Uilson: Cənab prezident, uşaqlarım üşüdü.
Heydər Əliyev: Bizim insanların çoxu üşümüşdü. İnsanların hamısı küçədə idi.
İndi bu təkanlar hələ davam edir. Düzdür, onlar zəif, iki, ya üç bal gücündədir. Deyirlər ki, hələ davam
edəcəkdir.
Mütəxəssislər deyirlər ki, üç ballıq təkanı kimsə hiss edə bilər, bəziləri hiss eləmir. Amma təhlükəli
deyildir. Bizim mütəxəssislər bildirirlər ki, bu təkanlar təxminən 40 gün davam edəcəkdir. Təkcə bizimkilər
yox, Moskvada, Türkiyədə olan mütəxəssislərin də fikri belədir.
Doğrudur, mən bizim seysmoloji xidməti çox tənqid etdim. Ona görə yox ki, onlar zəlzələni əvvəldən
bilib bizə deməyiblər. Deyirlər, bu, dünyanın heç bir yerində mümkün deyildir. Amma indi kimsə istəyir
günahlandırsın ki, bunu vaxtında niyə bizə demədiniz. Ona görə ki, bizim seysmoloji xidmətimiz lazımi müasir
cihazlar ilə təmin olunması üçün onlar indiyə qədər təşəbbüs etməyiblər. Ümumiyyətlə, bizdə çox arxayınçılıq
yaranıbdır. Ancaq bu hadisə nə qədər ağır olsa da, eyni zamanda bizim üçün xəbərdarlıqdır. Biz çox mühüm
tədbirlər görəcəyik ki, dövlət orqanlarını səfərbər edək, hansı bir fəlakət baş verən kimi, onun xarakterindən asılı
olmayaraq daha çevik hərəkət etsinlər. Amma onu da deyə bilərəm ki, o gecə bizim dövlət orqanları həqiqətən
çevik hərəkət ediblər və bunu prezident Klinton da öz məktubunda göstərir. Ancaq mənim xasiyyətim belədir ki,
nə qədər yaxşı olsa da, yenə də mənfi cəhətləri tapıb tənqid edirəm. Çünki bu, bizim xeyrimizədir. İşini nə qədər
etibarlı tutsan, işin o qədər də yaxşı gedər. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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AVROPA ŞURASI VENESİYA KOMİSSİYASININ KATİBİ CANNİ BUKİKKİONUN
BAŞÇILIQ ETDİYİ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
30 noyabr 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab Bukikkio!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi salamlayıram, sizi yenidən Azərbaycanda görməyimdən məmnunam. Azərbaycanın son illərdə
Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlığını çox faydalı hesab edirəm. Bu əməkdaşlığımız yəqin ki, indiki
mərhələdə əlaqələrimizin daha da genişlənməsi üçün əsas yaradır. Buyurun, sizi dinləyirəm.
Canni Bukikkio: Cənab prezident, bizə bu şəraiti yaradıb Venesiya Komissiyasının nümayəndə heyətini
qəbul etdiyinizə görə icazə verin, Sizə dərin minnətdarlığımı bildirim.
Şəxsən mən özüm haqqında deməliyəm ki, elə bu ilin özündə ilk dəfə Sizin tərəfinizdən burada qəbul
olunmaq şərəfinə nail olmuşam. Elə bunun özü göstərir ki, doğrudan da, buyurduğunuz kimi, Azərbaycanla
Venesiya Komissiyası və Avropa Şurası arasında əlaqələr gündən-günə daha da intensiv xarakter alır.
Cənab prezident, bu fürsətdən istifadə edərək, mən Azərbaycanda son günlərdəki zəlzələ nəticəsində
insanların həlak olması ilə əlaqədar həm Venesiya Komissiyası adından, həm də nümayəndə heyəti adından Sizə
dərin hüznlə başsağlığı vermək istəyirəm.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm.
Canni Bukikkio: Deməliyəm ki, Allaha çox şükürlər olsun, Azərbaycanda belə güclü zəlzələ baş
verməsinə baxmayaraq, ümumiyyətlə, onun nəticələri çox ağır deyildir.
Cənab prezident, 2000-ci və 2001-ci il həm Azərbaycan üçün, həm də Avropa Şurası üçün mühüm
illərdir. Ümumiyyətlə, Avropa dəyərləri ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq, bununla bağlı təcrübəmizi Sizinlə
bölüşmək üçün biz bu son illərdə çox yaxından əməkdaşlıq etdik. Əlbəttə, biz istərdik ki, bu əməkdaşlığımızın
nəticəsi olan mühüm məqam, hadisə bu il baş versin. Amma yenə də mənə elə gəlir ki, biz razı olmalıyıq,
kifayətlənməliyik ki, bu ilin özündə də Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi ilə bağlı bu beynəlxalq
təşkilatın Nazirlər Komitəsi çox mühüm qərar qəbul etmişdir. Biz çox böyük ümidlə o günü gözləyirik və bilirik
ki, yanvar ayının sonuna kimi biz mütləq bu qərarın həyata keçməsinin şahidi olacağıq.
Cənab prezident, bu ilin yazındakı görüşümüzdə Sizin özünüz də dediyiniz kimi, Azərbaycan Avropa
Şurasına daxil olandan sonra onun qarşısında duran vəzifələr daha da çətinləşəcəkdir.
Lakin Sizin özünüz də əlavə etmişdiniz ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu çətin vəzifələri həyata keçirmək
üçün heç nədən çəkinmir, qorxmur və demokratiyanın inkişafı yolu ilə daim irəliləyəcəkdir.
Ümumiyyətlə, demokratik sabitlik, sosial və iqtisadi inkişaf hər hansı bir cəmiyyətin firavan və əminamanlıq şəraitində yaşaması üçün lazım olan amillərdir. Dediyim bu ilk amilin həyata keçməsi, ümumiyyətlə,
həm də bu regionda sülhün təmin olunması yolunda çox mühüm bir hadisədir. Biz həm də ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli uğrunda fəaliyyətinizə, problemin sülh yolu ilə həll olunması
üçün şəxsi iradənizə görə Sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Ümid edirik ki, Sizin bu səyləriniz tezliklə
lazımi nəticəni verəcəkdir.
Cənab prezident, mən sözümü bitirməzdən əvvəl nümayəndə heyətinin üzvlərini Sizə təqdim etmək
istərdim. Cənab Jerar Batliner Venesiya Komissiyasının sədrinin müavinidir, cənab Laslo Şolyom Macarıstan
Konstitusiya Məhkəməsinin sabiq sədri, Budapeşt Universitetinin professorudur. Georq Holte Almaniyanın
Gettingen Universitetinin mülki hüquq üzrə professorudur, cənab Xuan Lopes Aqillar İspaniya parlamentinin
deputatıdır. Cənab Rudolf Şnuts Dürr və cənab Pol Torhallsson Venesiya Komissiyasında mənim
həmkarlarımdır.
Görürsünüzmü, burada bütün Avropa öz təcəssümünü tapmışdır, bir çox ölkələrdən nümayəndələr vardır.
Cənab prezident, deməliyəm ki, burada hətta Kanar adalarının da nümayəndəsi var.
Heydər Əliyev: Sizə təşəkkür edirəm. Doğrudan da sizin nümayəndə heyəti çox mötəbər tərkibdədir. Bir
çox ölkələri təmsil edir. Beləliklə, siz bizə güclü hücum edirsiniz.
Canni Bukikkio: Bu, dostluq hücumudur.
Heydər Əliyev: Dostcasına hücumdur. Biz də çalışacağıq ki, bu hücumun qarşısında, təbii ki, öz
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üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün səylərimizi artıraq.
Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması prosesi bir az uzanıbdır. Bu da bizim günahımızdan deyildir.
Avropa Şurası o tərəfə, bu tərəfə çəkir. Yəqin istəyir ki, görsün, onun tələblərinə biz dözə biləcəyik, ya yox.
Siz doğru xatırlatdınız, mən keçən görüşümüzdə demişdim ki, Avropa Şurasına daxil olmaq bizim üçün
"bal yemək" deyildir. Orada bizim üzərimizə daha da çox vəzifələr düşəcəkdir. Ancaq eyni zamanda biz dərk
edirik ki, Avropa Şurasına daxil olmaq bizim üçün nə qədər lazımdırsa, o qədər də Avropa Şurasına lazımdır,
Avropa Şurası Avropa qitəsinə daxil olan ölkələrin hamısını özündə cəmləşdirmək istəyir. Bu, doğru fikirdir,
doğru məqsəddir. Biz də belə arzuda olaraq, bu cür çıxış edərək, təbiidir ki, öz gələcək vəzifələrimizi bilirik.
Azərbaycanda Avropa dəyərləri artıq çoxdan tətbiq edilibdir. Təbiidir ki, biz Avropa Şurasına daxil
olandan sonra bu dəyərlərin bütün sahələrdə bərqərar edilməsi təmin olunacaqdır. Eyni zamanda hər bir ölkənin
özünəməxsus xüsusiyyəti, hər bir xalqın öz tarixi və mentaliteti vardır. Təbiidir ki, bunlar da nəzərə alınmalıdır.
Bunların sintezi əsasında Azərbaycanda ümumbəşəri dəyərlərin, Avropa dəyərlərinin bərqərar olması təmin
edilməlidir.
Biz sizinlə görüşlərimizdə, ümumiyyətlə, Azərbaycanın Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlığı zamanı bu
məsələləri bir neçə dəfə müzakirə etmişik. İndi isə sizin də, bizim də üzərimizə yeni vəzifələr düşür. Biz yeni
öhdəliklər götürmüşük.
Azərbaycan çox ciddi ölkə və dövlətdir. Əgər biz öz üzərimizə hər hansı öhdəliyi götürürüksə, təbiidir ki,
onun yerinə yetirilməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik. Ona görə də biz sizinlə tam səmimi əməkdaşlıq
edəcəyik. Burada sizin bəyan etdiyiniz fikirlər də, təbiidir ki, bizim hamımızın xatirində olacaqdır. Bu il olmadı,
amma yanvar ayında Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olacaqdır. Bu da xeyli dərəcədə sizinlə bizim
əməkdaşlığımızdan asılıdır. Biz sizinlə tam səmimi, işgüzar şəraitdə əməkdaşlıq etmişik və bundan sonra da
etməyə hazırıq.
Siz burada bir neçə görüş keçirəcəksiniz. Lazımi məsləhətləşmələr, fikir mübadiləsi aparacaqsınız. Ümid
edirəm ki, bunlar uğurlu olacaqdır.
Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaq, onun həqiqi üzvü olmaq istəyir. Ona görə də biz bunun üçün
nə lazımdırsa, etmişik, bundan sonra da edəcəyik. Bu məsələləri burada müzakirə etməyə sizin imkanınız vardır.
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MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİNİN ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT
BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN BELARUS
RESPUBLİKASININ PAYTAXTI MİNSK ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
30 noyabr 2000-ci il
S u a l: Cənab Prezident, MDB ölkələri dövlət başçılarının Minsk şəhərində keçiriləcək zirvə
görüşündə hansı məsələlər müzakirə olunacaqdır?
C a v a b: Bir neçə məsələ, o cümlədən terrorizm əleyhinə ümumi mərkəzin yaradılması məsələsi müzakirə
ediləcəkdir. Başqa məsələlər də vardır. İndi görək, hər halda, mən indidən demək istəmirəm. Amma birinci
növbədə o məsələ müzakirə ediləcəkdir. Çünki, ümumiyyətlə, belə fikir var ki, terrorizmlə mübarizə sahəsində
dövlətlər öz səylərini daha da birləşdirsinlər, artırsınlar.
S u a l: Cənab Prezident, son vaxtlar Rusiyanın Gürcüstandan çıxarıb Ermənistanda yerləşdirdiyi
silahlar Qarabağda yerləşdirilir. Siz bu məsələni qaldıracaqsınızmı?
C a v a b: Biz bu məsələni həmişə qaldırırıq. Mən də qaldıracağam. Onlar deyirlər ki, biz o silahları Dağlıq
Qarabağda yerləşdirmirik, sadəcə, Ermənistanla Rusiya arasında hərbi ittifaq vardır. Ona görə də silahları
oradan çıxarıb buraya keçirirlər. Amma bu bizi narahat edir. Biz həmişə buna etiraz etmişik və etiraz edirik.
Məsələn, hələ vaxtilə, bir il bundan öncə Rusiyanın S-300 raketlərinin orada yerləşdirilməsi, MİQ-29
təyyarələrinin yerləşdirilməsi – bunlar da narazılıq doğurdu. Biz buna etiraz bildirdik. Hətta mən şəxsi
söhbətlərimdə də bunu dövlət başçılarına dedim. Ancaq onlar öz işlərini görürlər.
S u a l: Cənab Prezident, siz Robert Köçəryan ilə də görüşəcəksiniz. Robert Köçəryan kürd liderləri
ilə danışıqlarında kürd qaçqınlarının Qarabağda yerləşdirilməsi məsələsini müzakirə edibdir. Siz
danışıqlarınızda bu məsələni qaldıracaqsınızmı?
C a v a b: Bəli, görüşəcəyəm. Bilirsiniz, mən bunu dəqiq bilmirəm. Bizdə də belə məlumatlar var, yazılar var.
Hər halda, ondan soruşacağam. Amma onlar bunu təkzib edirlər. Ola bilər bu, həqiqətdir, ancaq təkzib edirlər, ya da
ola bilər ki, bu şayiədir, yayılır. Belə məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır.
S u a l: Cənab Prezident, bu ilin sonuna qədər İrana səfəriniz baş tutacaqmı?
C a v a b: Çalışacağam.
S u a l: Cənab Prezident, İran Silahlı Qüvvələrinin rəhbəri Səlimi belə bir bəyanat verib ki, Xəzərdə
neft axtarışları aparmaq adı ilə NATO-nun hərbi qüvvələri yerləşdirilib və İran bəzi Xəzəryanı
dövlətlərin köməyi ilə bu təhlükəni aradan qaldıracaqdır.
C a v a b: Bu, doğru məlumat deyildir. Yerləşdirməyiblər. NATO-nun heç bir şeyi yerləşdirilməyibdir. Bizə
hələ bir il bundan qabaq söz vermişdilər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından iki kater versinlər. Onlar da hələ
gəlib çatmayıbdır. Bunlar yanlış fikirlərdir.
Bilirsiniz, təəssüf ki, bu qədər yanlış fikirlər yayılır. Ondan sonra siz də, başqaları da bu fikirləri fırladırsınız.
Sonra bəziləri üçün bu, həqiqətə çevrilir.
S u a l: Cənab Prezident, parlament seçkilərinin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? Beynəlxalq
müşahidəçilər saxtakarlıq faktlarının olduğunu söyləyirlər.
C a v a b: Bilirsiniz, mən, ümumiyyətlə, seçkiləri müsbət qiymətləndirirəm. Səhvlər, pozuntular da olubdur.
Mən seçkilərdən sonra müşahidəçilərin başçılarını qəbul edərkən onlara bəyanat verdim ki, bütün bu nöqsanlar
aradan qaldırılacaqdır. Onlar da bundan çox məmnun oldular. Deyə bilərəm ki, sizə məlum olan Ştudman mənə
dedi ki, biz həm Ermənistanda, həm də Gürcüstanda seçkilərin nəticələrinə görə dövlət başçılarına iradlarımızı
bildirmişdik. Amma onların heç biri bəyan etmədi ki, bu nöqsanları aradan qaldıracaqlar. Bir halda ki, siz bəyan
edirsiniz, bu bizdə çox böyük ümidlər yaradır.
Mən nəinki bəyan etdim, bilirsiniz ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası 11 dairədə seçkilərin nəticələrini ləğv etdi.
Mən üç rayonun icra hakimiyyətinin başçısını işdən çıxarmışam. Mənə dedilər ki, Mərkəzi Seçki
Komissiyasının iclasında həmin dairə seçki komissiyalarının sədrlərini işdən azad ediblər. Bunlar çox yetərli
tədbirlərdir. O mənada ki, bilirsiniz, dünyada ideal heç bir şey yoxdur. Səhv də ola bilər, pozuntu da ola bilər,
yanlışlıq da ola bilər. Amma əsas o deyil, əsas odur ki, bu səhvlərə, yaxud da yol verilmiş ayrı-ayrı qüsurlara
münasibət bildirilsin. Azərbaycan dövlətinin, o cümlədən dövlət başçısının belə münasibəti bildirilibdir.
S u a l: Cənab Prezident, müxalifət nümayəndələri parlamentdə iştirak etməməklə yeni seçkilərin
keçirilməsinə nail olmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə, bu mümkündürmü?
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C a v a b: Bu onların öz işləridir.
S u a l: Cənab Prezident, Fövqəladə Hallar Nazirliyi nə vaxt yaradılacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, fövqəladə hallar üzrə nazirlik yaratmaq çətin bir şey deyildir. Bizdə Fövqəladə Hallar
üzrə Dövlət Komissiyası vardır. Ona da Baş nazirin müavini Şərifov rəhbərlik edir. Bizim bu komissiya çox
yaxşı fəaliyyət göstərir. İndi siz də, yaxud bəzi müxbirlər də belə xırda şeylərdən yapışırlar, bunu bir problemə
döndərirlər. Burada bir problem yoxdur.
S u a l: Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələri yazırlar ki, son zamanlar Rusiyanın Azərbaycan
ilə yaxınlaşmasını prezident Heydər Əliyevin Qərbi «cəzalandırması» kimi qiymətləndirmək olar. Çünki
prezident Qarabağ probleminin həllində Qərbin rolundan razı deyildir.
C a v a b: Prezident Heydər Əliyev heç bir dövləti «cəzalandıra» bilməz. Kim nə deyir, qoy desin. Siz
bilirsiniz, mən dəfələrlə demişəm ki, biz dünyada bütün dövlətlərlə, o cümlədən qonşularımızla yaxşı, qarşılıqlı
surətdə faydalı, bərabərhüquqlu əlaqələr yaratmaq istəyirik və bu yolda çalışırıq. Nəsə alınır, nəsə alınmır. Hərə
öz fikrini deyə bilər. Bu bizim fikrimiz deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, zəlzələ zamanı evləri zədələnmiş şəxslər mənzillə təmin olunacaqmı?
C a v a b: Hamısı təmin ediləcəkdir. Heç kəs bundan narahat olmasın. O evlər ki, qəza vəziyyətindədir, artıq
oralardan vətəndaşları köçürürlər.
Məsələn, dünən axşam mənə məlumat veriblər ki, çoxları köçmək istəmir. Amma, hər halda, onları başa
salırlar ki, köçmək lazımdır. O evlərin hamısı təmir olunacaqdır. Bunlar hamısı bərpa ediləcəkdir. Bu zəlzələnin
nəticələrini aradan qaldırmaq üçün yaratdığım Fövqəladə Hallar üzrə Hökumət Komissiyasına Baş nazir
Rasizadə rəhbərlik edir. Onlar görülən və görüləcək işlər haqqında məlumat veriblər, yəqin ki, siz bunu
qəzetlərdən oxumusunuz. Mən büdcədənkənar 25 milyard manat pul ayırdım. Amma bu, yetərli deyildir. Mənə
dünən verilən məlumata görə, bizə on milyonlarla dollar həcmində zərər dəyibdir. Yəni bərpa işləri üçün bu
qədər vəsait lazımdır. İndi gərək bunu axtaraq, tapaq. Ola bilər, beynəlxalq təşkilatlar bizə kömək etsin. Onlar
öz köməklərini təklif ediblər. Hər halda, nə lazımdırsa edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Gürcüstan ilə Rusiya arasında viza rejimi tətbiq olunacaqdır. Bu,
Azərbaycana qarşı da ola bilərmi və Sizin bu barədə Putinlə söhbətiniz gözlənilirmi?
C a v a b: O, Gürcüstan ilə Rusiyanın işidir. Bizə deyiblər ki, Azərbaycana qarşı heç bir viza tətbiq
olunmayacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistanın rəhbərliyi, Xarici İşlər naziri bəyan edib ki, Türkmənistan
Xəzərin statusu ilə bağlı İranın mövqeyini dəstəkləyir. Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlarınız olacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz ki, İranın nümayəndələri gəlmişdi, bütün Xəzəryanı dövlətlər ilə bu barədə
məsləhətləşmələr apardılar. Onlar təklif etdilər ki, Xarici İşlər nazirləri səviyyəsində nümayəndələr İranda
yığışsınlar, məsləhətləşsinlər. Biz buna etiraz etmirik. Biz Xəzərin statusunun heç bir formada müzakirə
olunmasına etiraz etmirik.
S u a l: Putinin Bakıya səfəri çərçivəsində ikitərəfli sazişin imzalanması ola bilərmi?
C a v a b: Ola bilər.
***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev elə həmin gün Belarus paytaxtına gəldi. Azərbaycan
dövlət başçısının gəlişi şərəfinə Minsk hava limanının meydanında fəxri qarovul dəstəsi düzulmüşdü.
Respublikamızın prezidenti Heydər Əliyevi Belarus Respublikası Baş nazirinin müavini Gennadi Novitski
və digər rəsmi şəxslər mehribanlıqla qarşıladılar. Milli geyimli qızlar dövlətimizin başçısına gül dəstəsi təqdim
etdilər.
Avtomobil karvanı hava limanından respublikamızın rəhbəri üçün ayrılmış iqamətgaha yola düşdü.
***
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının prezidenti
Vladimir Putin arasında görüş oldu. Dövlət başçıları ikitərəfli əməkdaşlığa dair bir çox məsələlərə,
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına dair fikir
mübadiləsi apardılar.
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ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ROBERT KÖÇƏRYAN İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
Minsk
30 noyabr 2000-ci il
Görüşdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması
məsələləri ətraflı müzakirə edildi.
Tam sülh əldə olunana qədər tərəflərin atəşkəs rejiminə əməl edəcəklərini nəzərə çatdıran prezidentlər
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün hər iki tərəfin konstruktiv mövqe
tutmasının və milli mənafelər naminə kompromislərə getməsinin lazım olduğunu bir daha vurğuladılar. ATƏT-in və
Minsk qrupu həmsədrlərinin Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli sahəsində
fəaliyyətini nəzərdən keçirən dövlət başçıları bu istiqamətdə səylərinin daha da sürətləndirilməsinin vacibliyini
nəzərə çatdırdılar.
Dövlət başçıları münaqişənin aradan qaldırılması üçün ikitərəfli görüşlərin, danışıqların davam
etdirilməsinin, bu görüşlərin intensivləşdirilməsinin vacib olduğunu bildirdilər.
* * *
Görüş başa çatdıqdan sonra prezidentlər jurnalistlərin suallarına cavab verdilər.
S u a l: Sizin axırıncı görüşünüz kifayət qədər çoxdan, sentyabrın əvvəllərində olmuşdur və budur, siz
yenidən görüşürsünüz. Güman etmək olarmı ki, dialoq davam etdiriləcəkdir? Görüşün yekunları
necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bu gün biz, zənnimcə, kifayət qədər ətraflı danışdıq və güman edirəm ki, bizim bu
söhbətimiz konstruktiv oldu, yəni prezident Robert Sedrakoviç Köçəryan da, mən də bundan narahat olduğumuzu
bildirdik ki, münaqişə indiyədək davam edir və biz hələ də onun həlli yolunu tapa bilməmişik. İndiki söhbətimizi də,
sadəcə, görüşdüyümüzü, danışıqlar apardığımızı qeyd etmək xatirinə deyil, məhz bu məsələnin həlli yollarını tapmaq
üçün apardıq. Mən bu söhbətdən prinsipcə razıyam, o mənada ki, şəxsi ünsiyyətimizdə, hər halda, fasilə olmuşdu. Bu
gün biz görüşdük, ötən müddət ərzində olanları təhlil etdik. Yenə də belə bir formul – bu barədə prezident Köçəryan
danışacaq – qüvvədə qalır ki, biz qarşılıqlı güzəştlərə getməliyik. Bu, birincisi. İkincisi isə, bu məsələnin həlli yolunu
məhz biz özümüz, iki prezident – əlbəttə, beynəlxalq təşkilatların kömək və yardımından istifadə edərək – axtarıb
tapmalıdır. Prinsipial qərarı bizsiz çətin ki, kimsə qəbul edə bilsin. Buna görə də hesab edirəm ki, görüş çox faydalı
oldu və göstərir ki, görüşlər davam etdiriləcəkdir.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Biz razılığa gəldik ki, görüşlərimiz nəinki sadəcə davam etdiriləcək, həm də intensivləşdiriləcəkdir. Düşünürəm ki, yanvarda bizim bu cür imkanımız olacaqdır. Əlbəttə, istərdim ki, gələn il – 2001-ci il nizamasalmaya dair qərar qəbul edilməsi baxımından həlledici il olsun, sonra isə bu qərarın həyata keçirilməsinə vaxt lazım olacaqdır. Mən hətta öz seçkilərimizin tarixini də müəyyənləşdirmişəm. Azərbaycanda isə seçkilər 2003-cü ildə keçiriləcəkdir.
Əgər ondan o yana da qalsaq, məsələlər yenə də həll edilməmiş qalacaqdır. Şübhə yoxdur ki, məsələnin həlli yolunun
axtarışı qarşılıqlı güzəştlərə əsaslanmalıdır. Görüşdə Azərbaycan prezidentinin və mənim belə bir mövqeyimiz açıqlandı ki,
problem dincliklə həll edilməlidir və biz məsələnin həlli yolunun axtarışları prosesini gücləndirməliyik. Bu görüşdən mən
də razıyam.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
Minsk
30 noyabr 2000-ci il
İki dost və qonşu ölkənin rəhbərləri səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçən, ənənəvi xarakter almış
görüşlərindən məmnun olduqlarını bildirdilər. Prezident Eduard Şevardnadze Azərbaycanın üzləşdiyi təbii
fəlakət nəticəsində insan tələfatının olması ilə əlaqədar prezident Heydər Əliyevə bir daha başsağlığı verdi.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşünün gündəliyindəki
məsələlər barədə söhbət açan prezidentlər MDB çərçivəsində əməkdaşlığın perspektivlərinə də toxundular.
Dövlət başçıları Cənubi Qafqazda və ümumən Qafqazda təhlükəsizliyin və sabitliyin bərqərar edilməsinin
hər iki ölkənin tərəqqisi üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğuladılar, regiondakı münaqişələrin –
Ermənistan–Azərbaycan, gürcü-abxaz, gürcü-osetin münaqişələrinin sülh yolu ilə tezliklə aradan qaldırılması
məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi apardılar.
Prezidentlər Xəzərin zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi və enerji daşıyıcılarının dünya bazarına
nəqli, o cümlədən XX əsrin sonunun ən böyük regional layihələrindən olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin reallaşdırılmasının yeni mərhələsində görülən işlərdən söhbət açdılar.
Prezident Eduard Şevardnadze dost və qardaş Azərbaycanın həmişə gürcü xalqına köməyə gəldiyinə görə, o
cümlədən bu ilin yayında Gürcüstana üz vermiş güclü quraqlığın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qonşu
ölkəyə təmənnasız yardım kimi yanacaq ayrılması haqqında sərəncamına görə respublikamızın rəhbərinə dərin
minnətdarlığını bildirdi.
Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi,
GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında, tərəfləri maraqlandıran bir sıra digər problemlər
haqqında fikir mübadiləsi apardılar.
***
Görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan və Gürcüstan prezidentlərinin jurnalistlərin suallarına
cavabı:
S u a l: Siz konkret olaraq hansı mövzuları müzakirə etdiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Zənnimcə, dövlətlərarası münasibətlərimizin bütün mövzularını, demək olar, bütün
mövzularını.
S u a l: Viza rejimi tətbiq edilərsə, birliyin tərkibində qalmaq nə dərəcədə məqsədəuyğundur?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Birlik yəqin ki, qalacaqdır. Amma viza rejiminin tətbiq edilməsi faktının
özü tamamilə yersizdir. Bu gün mən Rusiya prezidenti ilə görüşdüm. Onun Çeçenistanla sərhəd barəsində
dəlilləri var. Belə qərarlar qəbul etmək onların öz işidir. Biz istəyirik ki, bu, sivilizasiyalı qaydada, normal
olsun. Yaxud sərhədin hər hansı sahələri üçün istisnalar edilsin. Razılığa gəldik ki, bu, ümumi əməkdaşlığa təsir
göstərməməlidir, əksinə, münasibətləri inkişaf etdirmək lazımdır. Viza rejimi müvəqqəti tədbirdir.
S u a l: Eduard Amvrosiyeviç, indi Rusiya qoşunları, Rusiya texnikası Gürcüstandan çıxarılır.
Azərbaycan narahatdır ki, rəsmi Bakının məlumatına görə, bu texnikanın bir hissəsi – bunu Rusiyanın
özü də deyir – Ermənistana, Rusiyanın Ermənistandakı bazalarına aparılır. Bu bir yana, razılaşmaların
ziddinə olaraq, qeydə alınmayan texnikanın bir hissəsi köhnəlmiş, hesabdan silinmiş silah adı ilə
Gürcüstandan işğal edilmiş ərazilərə, Dağlıq Qarabağa daşınır. Sizin buna münasibətiniz necədir? Bu
sizinlə Heydər Əliyeviç arasında danışıqların mövzusu oldumu?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Təbii ki, biz Heydər Əliyeviçlə bu mövzuda danışdıq. Gürcüstandan
çıxarılan hərbi texnikanın əsas hissəsi Tbilisi yaxınlığında, Vazianidə idi. Bu texnika əsasən Rusiyaya aparıldı,
biz bunu dəqiq bilirik. Axalkalaki bazasındakı artıq silah barədə özləri sərəncam verə bilərlər.
S u a l: Siz buna necə baxırsınız. Sizə elə gəlmirmi ki, bu, regionda qüvvələrin tarazlığını pozur?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Yəqin ki, pozur. Lakin artıq bunu yüksək səviyyədə daim müzakirə etmək
lazımdır. Silahların hara göndərilməsinə, necə göndərilməsinə təsir göstərmək bizim üçün çox çətindir. Orada
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söhbət əsas texnikadan getmirdi. Onlar silahların artıq qalan hissəsini götürüb oraya apardılar. Başa düşürəm ki,
bu, Azərbaycan üçün çox ağrılıdır. Hesab etmirəm ki, bu, Ermənistan rəhbərliyinin təşəbbüsüdür. Orada
Rusiyanın hərbi bazası var. Orada qərarı da Rusiya rəhbərliyi qəbul edir.
S u a l: Heydər Əliyeviç, bu gün Siz Putinlə bu barədə danışdınızmı və cavab necə oldu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, danışdım. O dedi ki, bu, Azərbaycana qarşı yönəldilməyibdir.
S u a l: Bu vəziyyətlə əlaqədar indi regionda təhlükəsizlikdən danışmaq olarmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu vəziyyət regionda təhlükəsizlik şəraitini çətin ki, dəyişsin, çünki Ermənistanda
onsuz da çox böyük miqdarda Rusiya qoşunları var. Bilirsiniz ki, ötən il oraya C-300 raketləri də, MİQ-29
təyyarələri də gətirildi və sair. Ona görə də çətin ki, təsiri olsun. Buna baxmayaraq, bu, Azərbaycanı,
ictimaiyyətimizi çox narahat edir. Biz bununla əlaqədar etirazımızı bildirmişik və bundan sonra da çalışacağıq
ki, regionda təhlükəsizlik pozulmasın.
S u a l: Bəs, bu cür vəziyyətlə əlaqədar bir struktur olaraq MDB-nin özünün mənası itmirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Xeyr, itmir, çünki biz MDB-də olduqda, bu məsələləri tənzimləmək asandır.
Görüşməyə, müxtəlif məsələləri müzakirə etməyə, öz rəyini, etirazını bildirməyə imkan var. Ona görə də hesab
edirəm ki, MDB-nin mənası itmir.
S u a l: Heydər Əliyeviç, viza rejimləri təqdim olunduğu, MDB çərçivəsində həlledilməmiş münaqişələr
olduğu halda MDB nəyə əsaslana bilər, siz prezidentlərə nikbinlik verən nədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, mən artıq öz fikrimi söyləmişəm. Əvvəla, MDB, xüsusən öz qarşısında
duran vəzifələr baxımından, nəzərdə tutulmuş səviyyəyə hələlik çata bilməmişdir. Məsələn, Azərbaycan MDByə sonralar, 1993-cü ilin dekabrında daxil olmuşdur. Halbuki MDB 1992-ci ildə yaradılmışdı. Lakin biz MDByə daxil olduq, hərçənd bunun Azərbaycanda çoxlu əleyhdarı var idi. Odur ki, biz az qala referendum keçirməli
olduq. Zənnimcə, biz düzgün hərəkət etmişik. Yaxşı, bu gün biz MDB-dən çıxa bilərik, bəs bunun əvəzində nə
əldə etmiş olarıq? Amma birliyin tərkibində olmağımız bütün bu məsələləri qaldırmaq, onların həllinə nail
olmaq üçün daha çox imkanlar verir. Bunun nə dərəcədə mümkün olduğu isə başqa məsələdir.
S u a l: Sizə elə gəlmirmi ki, Gürcüstana qarşı viza rejiminin tətbiqi sizin ölkəniz üçün xəbərdarlıqdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Məncə, əvvəllər bizim ölkəmiz də bu siyahıda idi. Ancaq hələlik bizim ölkəmizə
gəlib çatmayıblar. Lakin buna baxmayaraq, biz Gürcüstanla dost olaraq, bu işi çox ağrı ilə qarşılayırıq. Bu
barədə Eduard Amvrosiyeviçlə danışmışıq. Bizdə bunu təkcə mən yox, Azərbaycan ictimaiyyəti də çox ağrılı
qarşılayır.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Bu məsələ, viza rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar Gürcüstanın görəcəyi
tədbirlər bir neçə gün əvvəl parlamentimizdə müzakirə edildi. Parlamentin tərkibinin əksər hissəsi, demək olar,
yarısı MDB-nin tərkibindən çıxmağa tərəfdar olduğunu bildirdi. Prinsipcə, xalq da bu fikirdədir. Heydər Əliyeviç
həmişəki kimi haqlıdır, hər halda, MDB vəziyyətə müəyyən təsir göstərməyə imkan verir. Çünki biz – iki dost ölkə
prezidentləri, gələn digər dövlətlər də bir çox məsələləri müzakirə edir, qəbul edilən qəti qərarlara müəyyən təsir
göstəririk, düzgün olmayan qərarlar düzəldilir. Odur ki, hələlik MDB, hər halda, faydalıdır, zənnimcə, Azərbaycan üçün
də.
S u a l: Hazırda kürd problemi məsələsini çox geniş yayırlar. Guya onlar Azərbaycan ərazisinə iddia
edirlər. Başqa sözlə, ermənilər onları bu fikrə təhrik edirlər. Bu nə dərəcədə ciddidir və gələcəkdə
Azərbaycan üçün nə dərəcədə təhlükəli ola bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunun nə dərəcədə ciddi olduğunu bilmirəm. Ona görə ki, hər hansı mülahizəni
söyləmək üçün səhih məlumata malik olmalısan. Bəli, mətbuatda belə xəbərlər var, amma bu xəbərlərin
həqiqətə uyğun olub-olmaması hələlik bizə konkret məlum deyildir.
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UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
Minsk
1 dekabr 2000-ci il
Azərbaycanın və Ukraynanın dövlət başçıları yenidən görüşlərindən məmnun qaldıqlarını söylədilər. Ukrayna
rəhbəri respublikamızda insan tələfatına səbəb olmuş təbii fəlakətlə əlaqədar prezident Heydər Əliyevə bir daha
başsağlığı verdi.
Görüş zamanı ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin, habelə GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlığın
perspektivləri ətraflı müzakirə olundu.
Dövlət başçıları Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına
nəqlinin region ölkələri arasındakı ənənəvi dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi və
dərinləşdirilməsində mühüm rol oynayacağını bildirdilər.
Ölkəmiz üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə söhbət
gedərkən prezident Leonid Kuçma bildirdi ki, Ukrayna bu münaqişəyə tezliklə sülh yolu ilə son qoyulması
sahəsində Azərbaycanın göstərdiyi səyləri bundan sonra da dəstəkləyəcək və problemin həlli üçün öz köməyini
əsirgəməyəcəkdir.
Prezidentlər MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Minskdəki görüşündə müzakirə ediləcək
məsələlərə də toxundular.
Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər ətrafında da
fikir mübadiləsi oldu.
***
Görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan və Ukrayna
prezidentlərinin jurnalistlərin suallarına cavabı:
S u a l: Bu gün hansı məsələlər müzakirə olundu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu görüşdə ən əvvəl dövlətlərarası məsələlər müzakirə edilir. Bizim Ukrayna ilə
çox səmimi, yaxın münasibətlərimiz var və biz bunu Azərbaycanda yüksək qiymətləndiririk. Ukraynada da
münasibət bu cürdür. Ona görə də biz hər dəfə belə imkanlardan işlərimizi bir daha tutuşdurmaq, bəzi məsələləri
bir daha müzakirə etmək üçün istifadə edirik. Əslinə qalsa, biz məhz bununla məşğul oluruq.
L e o n i d K u ç m a: Biz mövcud olan bütün problemlər barəsində düz, açıq danışırıq. İkitərəfli səviyyədə
problemlərimiz, demək olar, yoxdur.
S u a l: Avrasiyada Avrasiya İqtisadi İttifaqı yaradılmışdır. Onlar gələcəkdə inteqrasiyanı dərinləşdirməyi,
hətta öz valyutasını yaratmağı nəzərdə tuturlar. Sizə elə gəlmirmi ki, GUÖAM çərçivəsində də bu barədə
düşünməyin vaxtı çatıb, bu çərçivədə də iqtisadi əməkdaşlığın belə dərinləşdirilməsi mümkündürmü, sözdən işə
keçmək və bu qurumun əsasında nəinki hansısa bir siyasi birlik, həm də daha möhkəm iqtisadi ittifaq yaratmaq
olarmı? Belə perspektivlər varmı?
L e o n i d K u ç m a: Xarici İşlər nazirləri martın 6–7-də Kiyevdə ilkin görüş keçirəcəklər. Sonra sammit
olacaq, orada bu ittifaq hüquqi cəhətdən rəsmiləşdiriləcəkdir.
S u a l: 2001-ci ildə?
L e o n i d K u ç m a: Bəli, 2001-ci ildə. Bu, insanların, kapitalın, malların sərbəst hərəkəti üçün azad
ticarət zonası yaradılması sahəsində ilk və əsas addımlardan biri ola bilər. Biz MDB tərkibində neçə illərdir ki,
bu istiqamətdə nə isə etməyə çalışırıq. Axı dövlətləri iqtisadiyyatın yaxınlaşdırdığı kimi ayrı heç nə
yaxınlaşdırmır. Sizin dediyiniz kimi, belə maraq olanda siyasətçilər də özlərini tamam başqa cür aparacaqlar.
Hər bir ölkə ancaq öz milli mənafeləri mövqeyindən baxdıqda isə… Ona görə də hesab edirəm ki, bu,
ölkələrimizi yaxınlaşdıracaq və hər cəhətdən yaxşı təkan verəcək başlıca addımlardan biri olacaqdır.
S u a l: Yəni, martda artıq hüquqi ittifaq rəsmiləşdiriləcək?
L e o n i d K u ç m a: Bəli, tamamilə doğrudur. Bizim bu cür razılaşmamız var. Biz Nyu-Yorkda
görüşmüşük, Xarici İşlər nazirləri isə bir neçə gün bundan əvvəl Vyanada görüşüb danışmış və əslində,
qarşıdakı görüşün tarixini də müəyyənləşdirmişlər.
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S u a l: Dövlət başçılarının hamısı Putinin hakimiyyətə gəlməsinə böyük ümidlər bəsləyirdi. İndi bu
ümidlər dövlətlərarası münasibətlərdə özünü doğruldurmu?
L e o n i d K u ç m a: Zənnimcə, ən əvvəl Rusiyada ümid bəsləyirdilər. Hesab edirəm ki, onlar prinsipcə
yanılmamışlar.
S u a l: Bu gün Rusiya ilə Azərbaycan, Ukrayna arasında dövlətlərarası münasibətlərdə hüquq bərabərliyindən
danışmaq olarmı?
L e o n i d K u ç m a: Siz öz suallarınızda dərinə gedirsiniz, onlara cavab tapmaq çox çətindir. Bir daha demək
istəyirəm, MDB-nin daxilində çoxlu qurumlar meydana gəldikdə, bütün bunların nə dərəcədə zəif olduğunu təsəvvür
etmək çətin deyildir.
S u a l: Leonid Daniloviç, Azərbaycan zəngin ölkədir, Ukrayna da. İndiki vaxtda biz bir-birimizə nə ilə
kömək edə bilərik?
L e o n i d K u ç m a: Azərbaycan Ukraynaya həmişə kömək edir. İlk öncə demək istəyirəm ki, Ukrayna
çətinliklə üzləşdikdə, Azərbaycan ona həmişə yardım göstərmişdir. Özü də ödənişlərin vaxtını təxirə salmaqla,
siz bunu bilirsiniz. Biz buna görə minnətdarıq və mümkün olan hər yerdə hökmən bunu ucadan deyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ukrayna da çox zəngin ölkədir. Nahaq belə düşünürsüz ki, Azərbaycan zəngin
ölkədir. Biz bir-birimizi dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik.
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ BELARUSUN PAYTAXTI
MİNSKDƏ KEÇİRİLMİŞ NÖVBƏTİ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏN VƏTƏNƏ QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
1 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Gecənin bu vaxtında niyə buraya yığışmısınız? Mənə belə gəlir ki, televiziya ilə
çox şeyi veriblər, hamısını bilirsiniz. Mənim sizə əlavə bir məlumat verməyimə ehtiyac yoxdur.
Onu deyə bilərəm ki, bu, növbəti görüş idi. Görüş faydalıdır. Müzakirə etdiyimiz məsələlər, sayından asılı
olmayaraq, mahiyyətinə görə əhəmiyyətli idi. Bir də ki, biz – dövlət başçıları son vaxtlar belə görüşlər zamanı
gündəlikdən savayı, başqa məsələlər barəsində də sərbəst fikir mübadiləsi aparırıq. Bunlar hamısı çox
faydalıdır. Bu, əvvəllər bir o qədər, yaxud heç olmurdu. Ona görə mən bu səfərdən razıyam.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan ilə növbəti görüşünüz nə vaxt və
harada olacaqdır?
C a v a b: Həmin görüşün vaxtını hələ təyin etməmişik. Ancaq Robert Köçəryanla biz çox ətraflı söhbət
etdik. Mən orada bəyan etdim ki, bizim söhbətimiz, ümumiyyətlə, konstruktiv xarakter daşıyır. Biz şərtləşdik ki,
belə görüşləri intensivləşdirmək lazımdır. Hər ikimiz belə fikirdəyik. Çünki belə görüşlərdə bir müddət fasilə
olubdur.
Biz müəyyən edəcəyik, ya hansısa bir yerdə tədbir olacaq – orada görüşəcəyik, əgər olmasa, xüsusi bir yer
müəyyənləşdirib görüşəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycana səfərindən sonra onlarla yeni bir
görüş gözlənilirmi?
C a v a b: Minsk qrupunun həmsədrləri bizim Xarici İşlər naziri ilə Vyanada görüşüblər. Onlarda yeni bir
şey yoxdur. Hesab etmirəm ki, onlar yeni bir təklif, yaxud fikir deyə bilərlər.
S u a l: Cənab Prezident, Siz qarşıdakı əsrdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin perspektivini necə
qiymətləndirərdiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, Birlik haqqında çox danışırlar, deyirlər ki, o, həyat qabiliyyətli deyil və s. Orada da
məndən soruşdular – deyəsən, Eduard Şevardnadze ilə görüşəndə idi. Perspektiv belədir ki, bu cür beynəlxalq
təşkilatlar bir–iki–üç ilə formalaşmır. Mühüm cəhət odur ki, əməkdaşlıq etmək arzusu var, əməkdaşlığa zərurət var.
Ona görə də hesab edirəm, perspektiv barədə narahat olmaq lazım deyildir. Bu təşkilat tədricən daha faydalı olur.
Yaxın vaxtlaradək formal xarakter daşıyırdı. İndi isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələr arasında
məhz münasibətləri inkişaf etdirmək üçün daha konkret xarakter alır. Bunun da mənası var. Çünki biz hamımız
bir dövlətin tərkibində olmuşuq, ölkələrimizin hamısının iqtisadiyyatı keçmişdə bir-biri ilə bağlı idi. Bu iqtisadi
əlaqələr bir çox sahədə pozulmuşdur. Bu kimə sərfəlidir? Hər bir ölkə iqtisadi kooperasiya olmasını, ticarət
etməyi və s. istəyir. Bu baxımdan həmin təşkilat hamı üçün imkan yaradır. Ona görə də mən hesab etmirəm ki,
bu, perspektivi olmayan təşkilatdır.
S u a l: Cənab Prezident, Müdafiə nazirinin Böyük Britaniyada çıxan «Faynənşl tayms» qəzetinə
müsahibəsində də Gürcüstandan çıxarılan Rusiya silahlarının Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsindən və
kürd qruplarının hazırlanmasından bəhs edilibdir. Robert Köçəryanla görüşünüzdə bu məsələyə toxundunuzmu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı Müdafiə naziri? Bizim Müdafiə naziri «Faynənşl tayms» qəzetinə müsahibə
verib?
J u r n a l i s t: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu barədə söhbət olubdur. Amma bu söhbətlər elədir ki, heç kim heç kəsə
heç nəyi sübut edə bilmir.
S u a l: Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasının iclası olubdur.
C a v a b: Bəli, Yerevanda olubdur.
J u r n a l i s t: Orada Ermənistan tərəfindən belə bir təklif irəli sürülübdür ki, iqtisadi əməkdaşlıq
genişləndirilsin, bu, sülh prosesinə zəmin yarada bilər. Azərbaycan bu təkliflə hər hansı şəkildə razılaşa
bilərmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, Ermənistan çox istəyir ki, Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr yaratsın. Bunu təkcə
Ermənistan yox, çoxları istəyirlər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları bu barədə bizə dəfələrlə öz təkliflərini
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veribdir. Hətta Cənubi Qafqazın üç ölkəsinin nümayəndələrini Gürcüstanda bəzi iqtisadi məsələlərlə əlaqədar
toplayırlar, seminar keçirirlər.
Biz indi Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi daxil olmaq ərəfəsindəyik. Orada da daim deyirlər ki, gərək
əməkdaşlıq olsun. Yəni bu, Ermənistanın arzusudur. Bu arzuya həm beynəlxalq təşkilatlar, hətta Minsk
qrupunun həmsədrləri, həm də bir sıra ölkələr, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir dövlət
qoşulur. Ancaq biz bunu istəmirik. Bizə izah edirlər ki, guya bu, Ermənistanla Azərbaycan arasında daha da
etimad yaradacaqdır. Beləliklə, insanlar indiyə qədər yaranmış ziddiyyətləri, düşmənçiliyi unudacaqlar. Guya bu
da məsələnin həll olunmasına kömək göstərəcəkdir.
Mən bu fikri heç vaxt qəbul etməmişəm, bu gün də qəbul etmirəm. Çünki Ermənistanla bizim indiki
vəziyyətimizdə – yəni torpaqlarımız işğal altındadır, qaçqınlarımız vardır – həmin ölkə ilə əməkdaşlıq etməyə
ehtiyacımız yoxdur. Ermənistanın buna ehtiyacı var. Onlar bunu istəyirlər. Amma bizim buna ehtiyacımız
yoxdur. Mən hesab etmirəm ki, bu, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münaqişənin həllinə həqiqətən kömək
edəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, bu münaqişənin aradan qaldırılması üçün çox ciddi əsaslı qərarlar, yaxud
sazişlər əldə etmək lazımdır. Yoxsa ki, belə xırda-xırda əməkdaşlıq edək, bir-birimizə yaxınlaşaq, bir-birimizi
öyrənək, uyğunlaşaq, sonra da məsələni həll edək – bu, məsələni uzatmaq deməkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası barədə Rusiya tərəfi ilə müzakirələr
aparıldımı?
C a v a b: İndi biz Rusiya tərəfi ilə belə müzakirə aparmırıq. Mən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə
görüşüb böyük məsələlər haqqında danışdım. Azərbaycan hökuməti ilə Rusiya hökuməti, Müdafiə nazirlikləri
arasında Qəbələ RLS haqqında danışıqlar daim gedir. Hesab edirəm ki, yanvarın 9-dək – bilirsiniz ki, mən elan
etmişəm, Vladimir Putin Azərbaycana rəsmi səfər edəcəkdir – bu məsələnin həll olunması üçün hər iki tərəfin
razılığı əsasında sənəd hazırlanmalıdır. Mən bizim Nazirlər Kabinetinin qarşısında bu vəzifəni qoymuşam.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə viza rejiminin tətbiqi barədə
söhbət oldumu?
C a v a b: Bizim ölkəyə viza rejimi tətbiq edilmir.
S u a l: Leonid Kuçma ilə görüşdə azad iqtisadi-ticarət zonası ilə bağlı məsələyə toxundunuzmu?
C a v a b: Gəlin belə xırda məsələlərlə vaxtımızı almayaq. Azad iqtisadi-ticarət zonası məsələsi hər dəfə
müzakirə olunur. Biz bunu qəbul etmişik və ona imza atmışıq. Amma hələ bəzi ölkələr buna imza atmayıblar,
ona görə də proses davam edir.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistanın nümayəndəsi bildirib ki, Xəzərin statusu ilə bağlı mövqelər
artıq müəyyənləşibdir. Türkmənistan İranın mövqeyindən çıxış edir. Qazaxıstan ilə Rusiya arasında isə
bu barədə saziş var. Qalır təkcə Azərbaycan. Rusiyanın nümayəndəsi Azərbaycana gələndə belə bir ifadə
işlətmişdi ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
da Qazaxıstanla olan sazişə uyğun bir sənəd
imzalanacaqdır. Belə bir sazişin imzalanacağı gözlənilirmi?
C a v a b: Bu saziş gözlənilir. Prezident Vladimir Putin Azərbaycana gələndə biz bu barədə birgə
bəyannamə, yaxud bəyanat – adı o qədər də əhəmiyyətli deyil – imzalayacağıq, bu barədə öz razılığımızı
bildirəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, bu razılıq hansı prinsiplər əsasında olacaqdır?
C a v a b: Bunu o vaxt bilərsiniz.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistana qanunsuz silahlar verilməsi məsələsi müzakirə olundumu?
C a v a b: Hansı qanunsuz silahları nəzərdə tutursunuz?
J u r n a l i s t: Bir milyard dollarlıq Rusiya silahlarını deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaxtınızı belə şeylərə itirməyin. Siz bilirsiniz ki, biz bu barədə nə qədər işlər
görmüşük. İndi bu köhnə məsələni yenidən qaldırırsan? Ondan sonra Rusiya gətirib oraya nə qədər raketlər,
MİQ-29 tipli təyyarələr doldurubdur, Axalkalakidən çıxardığı 70 ədəd ağır texnikanı oraya keçiribdir. 2–3 il
bundan öncə verilmiş qeyri-qanuni silahlar haqqında belə bir şəraitdə danışmağın əhəmiyyəti yoxdur.
S u a l: Ümumiyyətlə, bu problemə nəzər salındımı?
C a v a b: Hər bir problemə nəzər salınır.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanda bir Amerika vətəndaşı qətlə yetirilibdir. Onun istintaqının
tezliklə başa çatdırılması üçün dövlət hər hansı bir tapşırıq veribmi?
C a v a b: Bəli, Minskə yola düşəndə bu məsələni mənə dedilər. Mən bu barədə göstəriş vermişəm. Daxili
İşlər naziri və Baş prokuror indi mənə məruzə etdilər ki, onlar bu məsələni açırlar. Bu barədə heç də hay-küy
yaratmaq, müxalifətin, yaxud ayrı-ayrı qəzetlərin bundan sui-istifadə etməsi lazım deyildir. Bu, adi cinayətdir,
burada heç bir başqa şey yoxdur. İki günə qədər hər şeyi biləcəksiniz.
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S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həllində 2001-ci il dönüş nöqtəsi ola bilərmi?
C a v a b: Biz istəyirik ki, olsun. Sağ olun.
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ÜMUMDÜNYA GÖMRÜK TƏŞKİLATI SİYASİ KOMİSSİYASININ BAKIDA KEÇİRİLƏN
44-CÜ SESSİYASININ İŞTİRAKÇILARINI QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
5 dekabr 2000-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi salamlayıram. Ümumdünya Gömrük
Təşkilatı Siyasi Komissiyasının 44-cü sessiyasının Azərbaycanda keçirilməsini çox əhəmiyyətli hadisə hesab
edirəm.
Gömrük Təşkilatı hər bir ölkə üçün çox mühüm və vacib bir orqandır. Eyni zamanda ölkələr arasında
iqtisadi əlaqələrin, ticarət əlaqələrinin daha da yaxşı təşkil olunması üçün gömrük təşkilatlarının bir-biri ilə
əlaqələri sıx olmalıdır, təcrübə mübadiləsi aparılmalıdır, məsləhətləşmələr olmalıdır. Ona görə də hesab edirəm
ki, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı çox əhəmiyyətli iş görür. Güman edirəm, Siyasi Komissiyanın
Azərbaycanda, Bakıda keçirilən 44-cü sessiyası gömrük təşkilatlarının qarşısında duran böyük vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə və Ümumdünya Gömrük Təşkilatının funksiyalarının həyata keçirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Mən sizə, bu sessiyanın iştirakçılarına təbrik məktubu göndərmişəm. Bu gün sizinlə görüşərək hər
birinizə, o cümlədən Ümumdünya Gömrük Təşkilatına, onun Siyasi Komissiyasına və Siyasi Komissiyanın 44cü sessiyasına uğurlar arzulayıram.
M i ş e l D a n e (Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi): Cənab prezident!
Xanımlar və cənablar!
Mən həm öz adımdan, həm də burada iştirak edən nümayəndə heyətinin üzvləri adından bildirmək
istəyirəm ki, burada, Sizin qəbulunuzda olmağımızdan, Sizin ölkənizdə, paytaxtınızda olmağımızdan şərəf hissi
duyuruq və buna görə Sizə minnətdarıq. Sizin ünvanınıza söylədiyimiz bu xoş sözlər təkcə burada iştirak edən
nümayəndə heyətinin üzvlərinin yox, burada təmsil olunan bütün dövlətlərin gömrük idarələrinin baş
direktorları adından deyilir. Ona görə ki, bu gün 153 ölkədə Bakı haqqında, Sizin ölkənin paytaxtı haqqında
düşünürlər.
Bizim ünvanımıza dediyiniz xoş arzularınız üçün Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ümid edirəm
ki, əlbəttə, Sizin rəhbərliyiniz altında bizim sessiya qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatacaqdır.
Cənab prezident, Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki buraya, Azərbaycana
gəldiyimiz gündən bizə ən xoş və hərarətli münasibət göstərilmişdir. Demək istəyirəm ki, burada olduğumuz
müddətdə, gəldiyimiz gündən indiyə qədər bizimlə bağlı olan bütün məsələlər, yəni qarşılanma, yerləşmək,
nəqliyyat və s. ilə əlaqədar bütün məsələlər çox yüksək səviyyədə öz həllini tapmışdır. Biz doğrudan da Sizin
aranızda, ölkənizdə olmağımızdan çox xoşbəxtlik hissləri keçiririk. Eyni zamanda burada olduğumuz müddətdə
Sizin tarixinizlə, mədəniyyətinizlə, keçmişinizlə tanış oluruq. Həmçinin Azərbaycan xalqı ilə tanış olur, onu
öyrənirik.
Cənab prezident, mən burada iştirak edənlərin adından bir daha Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əlbəttə,
Sizin prezidentliyiniz, rəhbərliyiniz altında, işlədiyiniz komanda ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasına inkişaf
və çiçəklənmə arzulayıram. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
M i ş e l D a n e: Cənab prezident, icazənizlə, protokoldan kənara çıxmaq istəyirəm. Siyasi Komissiyanın
sədri, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Gömrük İdarəsinin sədri doktor Übeyd Sağer Busit ilə birlikdə Sizə xatirə
hədiyyələri təqdim etmək istəyirəm. Bunlar burada olmağımızdan bir xatirədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
L e o n i d L o z b e n k o (Ümumdünya Gömrük Təşkilatı baş katibinin müavini, Rusiya): Cənab
prezident, Siyasi Komissiyanın 44-cü iclasında iştirak etməyə gəlmiş nümayəndə heyətlərinə şəxsən diqqət
göstərdiyinizə görə Sizə ürəkdən minnətdarıq. Demək istərdim ki, Siyasi Komissiyanın iclasının ilk dəfə MDB
ölkələrindən birində keçirilməsi son dərəcə əlamətdar haldır.
Biz bilirik ki, MDB ölkələrinin prezidentləri gömrük xidmətlərinin yaradılması, onların rolunun
mühümlülüyü ilə bağlı məsələlərə böyük diqqət yetirirlər. Sizi əmin etmək istərdim ki, Ümumdünya Gömrük
Təşkilatı MDB ölkələrinə gömrük xidmətlərinin təşəkkülündə mümkün olan bütün köməyi göstərməyi davam
etdirəcəkdir.
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Fürsətdən istifadə edərək, çox böyük şöhrətə malik olduğunuzu və Sizə böyük diqqət yetirildiyini, xüsusən də MDB ölkələrində, - bilərək, Sizdən xahiş etmək istərdim ki, gömrük orqanlarına yardım göstərilməsi
üçün MDB ölkələri prezidentlərinin görüşlərində gömrük məsələləri imkan daxilində birinci yerə çıxarılsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hesab edirəm ki, hər bir prezident bunu gözəl bilir. Mən sizinlə görüşümdən bir
daha məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, Siyasi Komissiyanın Bakıda keçirdiyiniz 44-cü
sessiyası hər bir ölkə üçün, xüsusən Azərbaycan üçün çox faydalı olacaqdır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi gəncdir. Azərbaycanda gömrük təşkilatı ölkəmiz
müstəqilliyini əldə edəndən, müstəqil dövlət kimi dünyada tanınandan sonra təşkil olunmuşdur. Biz uzun illər
Sovetlər İttifaqının tərkibində yaşamışıq. Mən yaxşı bilirəm ki, Sovetlər İttifaqında gömrük təşkilatı o qədər
görkəmli yer tutmurdu. Bəlkə heç çoxları bilmirdi ki, Sovetlər İttifaqında gömrük təşkilatı var, ya yoxdur. Ona
görə bizim kimi ölkələr üçün, yəni Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra müstəqillik əldə etmiş ölkələr üçün, o
cümlədən Azərbaycan üçün gömrük işi, ümumiyyətlə gömrük xidməti yeni bir sahədir.
Bildirmək istəyirəm ki, biz doqquz ildir ki, müstəqillik şəraitində yaşayırıq. Azərbaycanın doqquz illik
həyatında müxtəlif mərhələlər, çətinliklər olubdur. O cümlədən gömrük orqanının da təşkilatlanması,
formalaşması və kadrların hazırlanması, təcrübə toplaması üçün bu proses çox ağır gedibdir.
Sizin ölkələrinizin gömrük təşkilatlarının böyük tarixi var, böyük təcrübəsi vardır. Hər ölkə on illərlə, yüz
illərlə gömrük təşkilatını yaradıb və ondan istifadə edibdir. Dövlətimiz gənc olduğu kimi, bizim gömrük
təşkilatı da gəncdir. Ancaq onu deyə bilərəm ki, son beş-altı il içərisində Azərbaycanda gömrük təşkilatı artıq
formalaşıbdır öz yerini tutubdur və Azərbaycanın xarici iqtisadi, ticarət əlaqələrinin həyata keçirilməsində öz
xidmətini göstərir. Ancaq biz onu da etiraf etməliyik ki, bizim gömrük təşkilatının işində hələ nöqsanlar da var,
çatışmamazlıqlar da var və hələ istənilən səviyyədə təcrübə toplanmayıbdır. Ona görə də Azərbaycan Dövlət
Gömrük Komitəsinin qarşısında çox böyük və çox əhəmiyyətli vəzifələr qoymuşuq.
Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ilə son illər yaratdığı işgüzar
əlaqələr və Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Siyasi Komissiyasının 44-cü sessiyasının Azərbaycanda
keçirilməsində, Rusiyanı təmsil edən hörmətli qonağımız da dedi, - bu, Müstəqil Dövlətlər Birliyində ilk ölkədir
ki, belə bir tədbir keçirilir, - onu göstərir ki, Azərbaycanın gömrük təşkilatı qısa bir müddətdə həqiqətən inkişaf
edib və lazım olan təcrübəni toplaya bilibdir. Hesab edirəm ki, 44-cü sessiya Azərbaycanda gömrük xidmətinin
inkişaf etməsi üçün çox faydalı olacaqdır. Güman edirəm ki, bu, sizin hər biriniz üçün faydalı olacaqdır.
Siz bizim ölkəmizi görməmisiniz. İndi, heç olmasa, paytaxtımızla tanış olarsınız. Mən burada təmsil
olunanların hansı ölkələrdən gəlmələri haqqında arayışa baxarkən, gördüm ki, çox uzaq ölkələrdən gəlmiş
qonaqlarımız vardır. Belələri üçün Azərbaycan ancaq xəritədə göründü kimi görünür. Amma indi Azərbaycanı
özünüz gözünüzlə görürsünüz. Nə var, odur. Hər halda biz öz ölkəmizlə, öz paytaxtımızla fəxr edirik. Eyni
zamanda qəti deyə bilərəm ki, müstəqillik şəraitində, müstəqil dövlət kimi, biz bundan sonra ölkəmizi, o
cümlədən paytaxtımızı bütün sahələrdə daha da çox inkişaf etdirə biləcəyik.
Sizin sessiyanın işinə bir daha uğurlar arzulayıram. Hər birinizə öz işinizdə uğurlar arzulayıram. Sizin
ölkələrinizə, xalqlarınıza sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram. Mənim salamımı və ən xoş arzularımı öz
ölkələrinizin başçılarına çatdırmağınızı xahiş edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCANDA MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR: AVTOPORTRET
FOTOSƏRGİSİNİN AÇILIŞI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
R.Mustafayev adına
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi
8 dekabr 2000-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz həyatımızda həm Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə rəssamların, böyük fotoqrafların çox
sərgilərini görmüşük. Ancaq güman edirəm, siz də bu fikirlə razı olarsınız, biz ilk dəfədir ki, belə bir sərgi
görürük.
Bu sərginin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarından məcburi, zorla çıxarılmış vətəndaşlarımızın çadırlarda ağır şəraitdə yaşadıqlarını, onların
gündəlik həyatını əks etdirir. Sərginin digər xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, buradakı fotoşəkillərin müəllifləri
həmin o ağır vəziyyətdə yaşayanlar və xüsusən də uşaqlardır.
Mən Azərbaycanın son illərdəki həyatında belə mənzərələri çox görmüşəm. Buna baxmayaraq, sərgi məndə
çox həyəcan hissi doğurur. Ancaq hesab edirəm ki, bu mənzərələri – 8 ildən artıq Azərbaycanın rayonlarında
çadırlarda, hətta yeraltı sığınacaqlarda ağır şəraitdə yaşayanların real vəziyyətini görməyən insanlar belə
fotoşəkillərə heç də biganə baxa bilməzlər. Bu şəkillər yəqin ki, onlarda da böyük həyəcan hissi doğura bilər.
Burada, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində çox dəyərli əsərlər vardır. Bunlar Azərbaycanın, dünyanın
görkəmli rəssamlarının əsərləridir. Onların hamısı qiymətlidir, bu muzeyə gələn insan, təbiidir ki, belə gözəl
rəsm, heykəltəraşlıq əsərlərinin təsiri altına düşür və onlara heyranlıqla baxır. Ancaq bizim bu gün gördüyümüz
fotosərgi muzeyin bütün eksponatlarından fərqlənir. Fərq də ondan ibarətdir ki, bu şəkillər bizim müasir
həyatımızın çox faciəli hissəsini, cəhətlərini nümayiş etdirir.
Azərbaycan xalqı çoxəsrlik tarixində bir çox faciələrdən keçmiş, əzilmiş, vurulmuş, ancaq yenidən qalxmış
və inkişaf etmişdir. Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində respublikamızın torpaqlarının bir hissəsinin
işğal olunması, bu müharibə zamanı verdiyimiz itkilər, şəhidlər, tökülən qanlar və bir milyondan çox
vətəndaşımızın işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin təzyiqi, qorxusu nəticəsində, onların açdıqları atəşlərdən
özlərini xilas etmək üçün doğma yerlərindən, yurdlarından çıxıb indi ağır vəziyyətdə yaşaması XX əsrdə
Azərbaycanın, xalqımızın ən böyük faciəsidir. Bir daha deyirəm ki, bu, XX əsrdə xalqımızın böyük faciəsidir.
Bu faciəni hamımız yaşayırıq, bütün Azərbaycan xalqı yaşayır. Ancaq faciənin əsas əzab-əziyyətlərini, ən
böyük çətinliklərini yaşayan qaçqın və köçkün vəziyyətində olan həmin vətəndaşlarımız, çadırlarda doğulmuş,
böyümüş uşaqlarımız, yaxud çadıra gələrkən çox kiçik yaşında olub, orada böyüyərək həyat sürən
uşaqlarımızdır, gənclərimizdir. Ona görə də sərgiyə baxanda ilk növbədə qaçqınlarımızın və köçkünlərimizin
bugünkü ağır vəziyyəti göz önünə gəlir. Hesab edirəm ki, hər bir vicdanlı Azərbaycan vətəndaşı onların ağrısını,
acısını ürəyində, qəlbində bir daha hiss edir. Ancaq eyni zamanda bu sərgi bizim ağır vəziyyətdə yaşayan insanlarımızın nə qədər dözümlü, nə qədər dəyanətli və qeyrətli olduqlarını göstərir. Bu insanların belə şəraitdə ağır
həyat tərzi keçirməsi, yaşaması, yaratması və gələcəyə ümidlə baxması onların nə qədər yüksək mənəviyyata
malik olduqlarını nümayiş etdirir.
Mən bu sərgiyə baxarkən, o fotoşəkilləri görərkən bizim ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın indiki real
vəziyyətini gözlərim önünə gətirirəm. Yəni istər-istəməz bu mənzərə gözlərim qarşısında canlanır. Onların
dözümlüyü, iradəsi qarşısında bu gün bir daha baş əyirəm. Belə ağır vəziyyətdə yaşayan bütün soydaşlarımıza –
bacılarımıza, qardaşlarımıza, uşaqlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Bütün Azərbaycan xalqını əmin edirəm ki,
onların bu faciəli həyatı bir çox illər davam etsə də, nəhayət, bunun sonu vardır. Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımız mütləq azad olunacaq, indi ağır vəziyyətdə yaşayan, çadırlarda həyat sürən insanlar öz yerlərinə-yurdlarına qayıdacaq, yeni evlər, məktəblər, xəstəxanalar, kitabxanalar və iş yerləri
yaranacaqdır. Onlar gələcək həyatlarını daha da xoşbəxt yaşayacaqlar. Azərbaycan dövləti ötən illərdə bundan
ötrü çox işlər görüb, demək olar ki, bütün imkanlardan istifadə edibdir. Bu işlər indi də görülür və görüləcəkdir.
Heç şübhə etmirəm ki, bütün bunlar öz nəticəsini verəcəkdir.
Ancaq bu, işlərin bir hissəsidir, Azərbaycanın düşdüyü belə ağır vəziyyət, ölkəmizin qaçqınlarının və
köçkünlərinin real həyatı – bu böyük faciə gərək dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara daha da aydın
olsun, olduğu kimi çatdırılsın. Təəssüf ki, real vəziyyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün görülən işlər
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yetərli olmayıbdır. Əksinə, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etdiyi halda, bir
milyondan artıq vətəndaşımızı belə ağır vəziyyətə saldığı halda Ermənistanın müxtəlif təbliğat orqanları,
dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan erməni diasporu, lobbisi belə fikir yaradır və buna da müəyyən dərəcədə
nail ola bilir ki, guya günahkar Ermənistan və bu ölkənin silahlı qüvvələri deyil, Azərbaycandır. Guya
Azərbaycan Dağlıq Qarabağda yaşayan erməniləri əzib, sıxıb, indi onları blokadaya alıbdır. Ermənilər bu sahədə
çox məharətlə çalışıblar və çalışırlar. Doğrudur, etiraf etmək lazımdır ki, onların imkanları böyükdür. Böyük
ölkələrdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa ölkələrində erməni diasporu həm çoxdur, həm də güclüdür.
Onlar dövlət orqanlarına təsir etmək imkanına malikdirlər. Təəssüf ki, Azərbaycanın belə imkanları yoxdur. Ona
görə də vəziyyət bir çox hallarda tərsinə təsvir olunur.
İtaliyanın «Acip» şirkətinin təşəbbüsü, yəni belə bir fotosərginin yaranması və xüsusən, burada deyildiyi
kimi, bu fotoşəkillərin İtaliyada və başqa ölkələrdə nümayiş etdirilməsi bizim üzərimizə düşən vəzifələrin
həyata keçirilməsi üçün çox gərəkli bir təşəbbüsdür, yüksək qiymətə layiqdir. Buna görə mən Azərbaycanın ağır
vəziyyətdə yaşayan vətəndaşlarına göstərdiyi yardıma görə «Acip» şirkətinə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda,
ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Qərb ölkələrinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və geniş imkanlara
malik olan, «Acip» şirkətindən də daha çox iş görən şirkətləri, xüsusilə neft şirkətləri «Acip»in bu təşəbbüsünə
qoşulacaqlar və onların hər biri bu sahədə öz xidmətlərini göstərəcəklər.
Bu sərgi, buradakı fotoşəkillər Azərbaycandakı qaçqınların vəziyyəti haqqında müəyyən təəssürat, təsəvvür
yaradır. Ancaq hesab edirəm ki, real vəziyyət bundan qat-qat ağırdır. Yəni biz hamımız bu təşəbbüsü
qiymətləndirərək, eyni zamanda səy göstərməliyik ki, belə təşəbbüslər genişlənsin və Azərbaycanda faciəli
həyat sürən soydaşlarımızın real vəziyyəti bütün dünyaya çatdırıla bilsin. Bu vəzifə birinci növbədə
Azərbaycanın müxtəlif müvafiq orqanlarına aiddir. Amma eyni zamanda «Acip» şirkətinin bu təşəbbüsü həm
Azərbaycanın bu işdə məsuliyyət daşıyan orqanları üçün, həm də qeyd etdiyim kimi, ölkəmizdə çox geniş
fəaliyyət göstərən müxtəlif şirkətlər üçün də nümunə olmalıdır.
Mən «Acip» şirkətinə bir daha təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, onlar bu sahədə öz işlərini davam
etdirəcəklər.
Əminəm ki, bu təşəbbüs bizim gələcəkdə görəcəyimiz böyük işlərin başlanğıcı olacaqdır. Sağ olun. Təşəkkür
edirəm.
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UŞAQLARIN BEYNƏLXALQ TELEVİZİYA VƏ RADİO GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
«UŞAQLAR YENİLİK ARZULAYIR VƏ TƏLƏB EDİR» DEVİZİ İLƏ
KEÇİRİLƏN ŞƏNLİKDƏ NİTQİ
Teleteatr
10 dekabr 2000-ci il
Əziz uşaqlar!
Əziz balalar!
Mən sizi və Azərbaycanın bütün uşaqlarını bugünkü bayram münasibətilə, YUNİSEF-in müəyyən etdiyi
proqramın həyata keçirilməsi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, xoşbəxt gələcək və bu
gözəl istedadlarınızın həyata keçirilməsində uğurlar arzulayıram.
Bu gün artıq biz birinci dəfə deyil ki, sizinlə görüşürük. Çox məmnunam ki, 1994-cü ildə, hələ Azərbaycan
dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi ilk zamanda mən Nyu-Yorkda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Azərbaycanın
dövlət kimi YUNİSEF təşkilatına üzv olması və onun şərtlərinin qəbul edilməsinə təminat verilməsi barədə
sənədlər imzaladım. Bu haqda mən, təbiidir, düşünürdüm ki, bunlar bizim Azərbaycanımız, müstəqil
dövlətimiz, onun uşaqları üçün nə qədər vacibdir, nə qədər əzizdir və Azərbaycan uşaqlarının böyüyüb boyabaşa çatması, inkişaf etməsi üçün nə qədər böyük imkanlar açacaqdır.
Bu gün burada deyildi ki, həmin vaxtdan 7 il keçir. YUNİSEF-in Azərbaycandakı tədbiri təkcə bugünkü bayramdan
ibarət deyil, bu təşkilat Azərbaycanda uşaqların təhsili və tərbiyəsi üçün, onlara müxtəlif sahələrdə yardım etmək üçün
çox işlər görür. Ancaq bu gün YUNİSEF-in, demək olar ki, ən böyük bayramıdır. Çünki bütün dünyada, YUNİSEF
təşkilatının üzvü olan ölkələrdə eyni bir gündə uşaqların bayramı keçirilir və onların istedadları nümayiş etdirilir. Hər
bir ölkə bu tədbirə qoşularaq öz dövlətini, öz uşaqlarını həm öz vətəndaşlarına, həm də bütün dünyaya göstərir.
Mən sizin bütün bu tədbirlərinizdə iştirak etmişəm, bilirəm, demək olar ki, buna öyrəşmişəm. Əgər mən
bəlkə də bu gün Azərbaycanda olmasaydım, hansısa vacib bir məsələ ilə əlaqədar ölkəmizdən kənarda olsaydım,
sizinlə görüşməsəydim, bunu özüm üçün böyük bir itki hesab edərdim. Ancaq çox şadam ki, hər il sizinlə
görüşmək, istedadlarınızı gözlərimlə görmək mənə nəsib olur.
Ancaq bu təkcə mənə aid deyildir. Bu gün Azərbaycanın dövlət televiziyası ölkəmizin vətəndaşlarının
hamısına bunu nümayiş etdirir. Mən şübhə etmirəm ki, vətəndaşlarımızın tam əksəriyyəti bu proqrama baxırlar,
hətta televiziya ekranı önündən çəkilmirlər.
Mən özüm də bu gün sizin proqram başlayanda evdə idim, baxırdım. Nəvəm də mənimlə bərabər baxırdı və
sevinirdim. Mənim üçün təyin olunmuş vaxtı gözləyirdim ki, buraya gəlim. Doğrudur, nəvəmi də gətirmək
istəyirdim. Ancaq o hələ kiçikdir, bir az ehtiyat etdim ki, gəlib burada özünü o qədər də rahat hiss etməsin,
ancaq gələn il gətirəcəyəm.
Bu gün hamımız – yəni həm bu salonda olanlar, həm də Azərbaycanda televiziya ekranı önündə bu mərasimi
diqqətlə izləyənlər bir daha şahidi oluruq ki, Azərbaycan uşaqları nə qədər istedadlı, bilikli və nə qədər
xalqımızı, millətimizi – bizləri sevindirməyə qadirdirlər və sevindirirlər.
Burada bir çox rəqs və mahnı nümunələri nümayiş etdirildi. Ancaq deyirəm ki, bizim bu uşaqların istedadı
təkcə rəqs etmək, yaxud da ki, mahnı oxumaq, hansısa bir musiqi alətində çalmaqla bitmir. Mən bu uşaqlara
baxarkən görürəm ki, onların hər birində nə qədər böyük istedad vardır. Təbiidir ki, bu gün, bu səhnədə
gördüyümüz uşaqların hamısı gələcəkdə rəqs ansamblına getməyəcək, yaxud incəsənətlə məşğul olmayacaqdır.
Hərənin öz yolu olacaqdır. Çünki uşaq böyüdükcə, onun gələcək müstəqil həyatında hansı sənətə meyli olması
daha dəqiq müəyyən olunur.
Ancaq bir şey çox əhəmiyyətlidir. O da ondan ibarətdir ki, bizim bu uşaqlar gələcəkdə mühəndismi,
həkimmi, aqronommu olacaq, yaxud dövlət işində çalışacaq, siyasətlə məşğul olacaqlar – bütün bunlardan asılı
olmayaraq bu uşaqlarda böyük istedad var. Bu istedad incəsənətdir, mədəniyyətdir, musiqidir. Bununla onu demək
istəyirəm ki, bizim Azərbaycan xalqı çox isedadlı xalqdır. Burada ən qədim tariximizdən – «Dədə Qorqud» dastanından da
bir epizod göstərildi. Elə o vaxt da, ondan sonrakı illərdə və əsrlərdə də xalqımız müxtəlif çətinliklərdən, bəlalardan uğurla
keçərək öz istedadını həmişə göstərmişdir. Buna görə, təbiidir ki, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti, musiqisi, ədəbiyyatı
dünya sivilizasiyası, mədəniyyəti xəzinəsinə çox qiymətli incilər kimi daxil olubdur. Biz tarixi öyrənərək, keçmişdə olan
istedadları da bilirik. Amma indikiləri öz gözlərimizlə görürük.
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Lakin fərq də var. Fərq ondan ibarətdir ki, dünyada heç bir şey yerində donub qalmır. Hər şey inkişafdadır.
O cümlədən, Azərbaycan xalqı da çoxəsrlik tarixində daim inkişaf edibdir. Bugünkü bizim bu uşaqlarımız təkcə
incəsənət sahəsində yox, bütün sahələrdə, indiyə qədər olan bütün nəsillərin istedadlarından daha da yüksəkdə
dururlar. Biz Azərbaycanın qurulması, yaradılması, onun iqtisadiyyatının, mədəniyyətinin, təhsilinin, elminin
inkişafı ilə on illərlə məşğul olmuşuq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı XX əsrdə çox böyük inkişaf yolu keçibdir.
Elm, mədəniyyət, incəsənət sahələrində və digər sahələrdə dünyaya çox dəyərli töhfələr veribdir, dəyərli insanlar
yetişdiribdir. Bu məmnunluq və iftixar hissi ilə XX əsrin son dövrünü, demək olar ki, son günlərini yaşayırıq.
Amma XX əsrin çox hissəsini görmüş və bütün bu proseslərin Azərbaycanda fəal iştirakçısı olan bir adam
kimi, mən artıq irəliyə baxıram: XXI əsrdə Azərbaycan nə cür olacaq? Mən buna çox nikbinliklə, sevinc hissi
ilə baxıram. Birincisi, ona görə ki, Azərbaycan XXI əsrə, üçüncü minilliyə müstəqil dövlət kimi daxil olur.
Millətimiz yeni əsrə azad millət kimi daxil olur. İkincisi, ona görə ki, XX əsrdə, xüsusən XX əsrin sonunda
dünyaya gəlmiş uşaqlar – sizlər, bizim gənclərimiz bizlərdən daha istedadlısınız, dünya mədəniyyətini, elmini
qavramağa, mənimsəməyə daha qabiliyyətlisiniz.
Ona görə də sizə baxaraq, sizin bu gözəl istedadınızı görərək mən Azərbaycanın gələcəyi üçün arxayınam.
İnanıram ki, XXI əsrdə respublikamız daha böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Nailiyyət dedikdə isə, mən hər bir
vətəndaşın öz arzusunun yerinə yetirilməsini istəyirəm. Təbiidir, mən dövlət başçısıyam, mənim fikirlərimin hamısı
dövlətin fəaliyyətinə və gələcəyinə yönəldilibdir. Ancaq dövlət də cəmiyyətsiz mövcud deyildir. Dövlət xalqsız ola
bilməz. Xalq isə ayrı-ayrı insanlardan, vətəndaşlardan ibarətdir. Ona görə də Azərbaycanın gələcəyi hər bir insanın,
sizin kimi uşaqların, gənclərin fəaliyyətindən asılıdır.
Asılıdır dedikdə, mən şübhə etmirəm ki, gələcək çox işıqlı, parlaq, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı üçün
xoşbəxt gələcək olacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Ona görə əmin ola bilərsiniz ki, müstəqil Azərbaycan
ildən-ilə inkişaf edir. Ölkəmizin gəncləri, uşaqları üçün, onların istedadlarının daha da üzə çıxması və cəmiyyət
üçün faydalı olması üçün biz əlimizdən gələni edirik və bunlar da öz nəticəsini verir. Əminəm ki, siz şahidi
olduğumuz faciələri, bizim keçirdiyimiz çətinlikləri artıq görməyəcəksiniz, daha rahat, xoşbəxt şəraitdə
yaşayacaqsınız.
Baxmayaraq ki, bu sizinlə mənim ilk görüşüm deyil, bu uşaqlar bu gün məni bir daha heyran etdilər. Ancaq
buradakı uşaqların bir çoxu keçən il, yaxud da 2–3 il bundan öncə burada yox idilər. Hər il səhnəyə yeni
uşaqlar gəlir. Deməli, uşaqlar böyüyür, gənclik dövrünə çatır, amma onların arxasınca yeni-yeni uşaqlar gəlir,
sizlər gəlirsiniz. Doğrudur, burada bir çox illərdir ki, mən istedadlı gənclərimizi – Sevinci və Bəxtiyarı görürəm.
Onlar dəyişmirlər. Dəyişmirlər dedikdə, o mənada ki, onlar daim bu səhnədədirlər. Ancaq görürəm ki, onların
da hər il boyları artır. Mən sadəcə, boy haqqında demirəm, görürəm ki, bu iki gözəl gənc – Sevinc və Bəxtiyar
nə qədər inkişaf edir, öz istedadlarını yüksəldirlər. Amma bizim uşaqların inkişafı təkcə bu iki gözəl gəncin
timsalında deyildir, bu, sadəcə, bizim bütün gənclərimizin daim inkişaf etməsinin parlaq bir nümunəsidir.
Bizim həyatımızın indi çətinlikləri də vardır. Biz bu çətinlikləri yaşayırıq. Bəlkə siz uşaqlar bunları o qədər
də hiss etmirsiniz. Çünki uşaqlar yaşlı adamlardan, böyüklərdən daha da dözümlü olurlar.
Mən bir neçə gün öncə İncəsənət muzeyindəki sərgidə qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayan uşaqların
İtaliyanın «Acip» şirkətinin təşəbbüsü ilə – onlara fotoaparatlar verilmişdir – öz həyatları haqqında çəkdikləri
fotoşəkilləri gördüm. Baxmayaraq ki, gördüyüm mənzərə mənim üçün yenilik deyildi, bu şəkillər məni
həyəcanlandırdı, sıxdı. Əgər çoxları fotoşəkilləri görürlərsə, mən qaçqın düşərgələrində, çadırlarda yaşayan
insanları, uşaqları görmüşəm və onlarla daim təmasdayam. Həmin o fotoşəkillərin müəllifləri olan uşaqlar
çadırlarda, ağır şəraitdə yaşamalarına, ağır həyat keçirmələrinə baxmayaraq, birincisi, çox gözəldirlər, ikincisi,
istedadlıdırlar, üçüncüsü isə çox şəndirlər. Biz onların barəsində daim düşünürük. Düşünürük deyəndə, o demək
deyil ki, sadəcə, oturub düşünürük, yox. Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün, işğal olunmuş
torpaqlarımızı azad etmək üçün, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı, o cümlədən uşaqları öz
doğma torpaqlarına, elinə-obasına qaytarmaq üçün gecə-gündüz çalışırıq. Çalışırıq və inanıram ki, biz buna nail
olacağıq.
Burada kimsə, deyəsən sən idin, dedin ki, vaxtilə reportyor olmaq istəyirdin. İstəyirdin ki, gedib cəbhədə
döyüşləri lentə alıb gətirib göstərəsən. Ancaq bu sənə müyəssər olmadı. Çox gözəl, yaxşı ki, müyəssər olmadı.
Nə üçün olmadı? Çünki biz 1994-cü ildə atəşi dayandırdıq. Atəşin dayandırılması nə qədər gəncin həyatını xilas
etdi! Atəşin dayandırılması bu gözəl uşaqların dünyaya gəlməsini təmin etdi! 6 ildir ki, biz atəşi dayandırmışıq.
Burada 6 yaşlı uşaqlar var. Deməi, onlar atəş dayandırıldıqdan sonra doğulublar, ondan sonra dünyaya gəliblər.
Biz atəşi dayandırdıq, qan tökülməsinin, şəhidlər verilməsinin qarşısını aldıq. İnsanlara müəyyən rahatlıq verdik.
Bu bizim işimizin birinci mərhələsi idi. Ancaq əsas vəzifəmiz işğal olunmuş torpaqlarımızı sülh yolu ilə azad
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etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək və Azərbaycan uşaqlarının hamısının – təkcə sizin yox – xoşbəxt yaşamasını təmin etməkdən ibarətdir. Mən buna inanıram.
Azərbaycan xalqı bütün başqa xüsusiyyətləri ilə yanaşı, eyni zamanda gözəl bir xalqdır. Uşaqlara baxıram,
bir-birindən gözəldirlər. Bu hər bir insanı sevindirir. Mən özüm haqqında deyirəm. Amma inanıram ki, çox az
adam taparsan ki, uşağı sevməsin. Çox az adam taparsan ki, uşağı şən, gözəl, yaxşı əhval-ruhiyyədə görəndə özü
də sevinməsin. Ona görə də, əziz balalar, uşaqlar, siz öz varlığınızla, bugünkü istedadınızla valideynlərinizi, hər
birimizi, məni sevindirirsiniz. Bu gün bir daha Azərbaycana, ölkəmizin vətəndaşlarına yeni-yeni sevinc bəxş
etdiniz. Mən isə sizinlə bir yerdə olmağımdan, təbiidir ki, daha da çox sevinirəm və ola bilər ki, başqaları mənə
qibtə etsinlər ki, niyə Heydər Əliyev oradadır, mən orada deyiləm?
Siz incəsənəti çox gözəl nümayiş etdirdiniz. Ancaq şübhə etmirəm ki, məktəbdə dərslərinizi də belə yüksək
səviyyədə öyrənirsiniz, oxuyursunuz. Bilik almaqda da istedadınız var, ondan istifadə edirsiniz. Həyatda
sağlam vətəndaş kimi böyümək üçün də öz istedadınızdan istifadə edirsiniz. Çünki bunlarsız təkcə incəsənət –
rəqs, mahnı insana hər şeyi gətirə bilməz. Ona görə də mənim sizə daim tövsiyəm bundan ibarətdir ki, yaxşı
oxuyun, atanıza-ananıza daim hörmət göstərin. Azərbaycan xalqının qədim bir ənənəsi var, bu da uşağın böyüyə
hörmət etməsidir. Bax, bu xüsusiyyəti özünüzdə yaradın, saxlayın. Özünüzü sağlam düşüncəli, vətənpərvər,
vətənini, millətini, müstəqil dövlətini sevən vətəndaş etmək üçün çalışın. Mən ümidvaram ki, bizim
gənclərimizin, uşaqlarımızın əksəriyyəti bu duyğularla, fikirlərlə yaşayır. Xüsusilə də siz, bu mərasimin
iştirakçıları.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Çox şadam ki, bizim Azərbaycan televiziyası belə tədbirləri yüksək
səviyyədə təşkil edir. İndi iki gənc qız burada özləri haqqında dedilər. Demək, nəsillər bir-birini əvəz edir. Bu
da təbiidir. Görürəm ki, bizim televiziyaya çox gənc qızlar gəliblər, düzdür, oğlanlar da gəliblər, amma qızlar
daha çoxdur. Siz – qızlar, oğlanlar bu gözəl sənəti də sevirsiniz və bununla məşğul olursunuz.
Bu böyük bayram münasibətilə mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı arzu edirəm
və ümidvaram ki, gələn il mən sizinlə burada yenə də görüşəcəyəm. Siz öz istedadlarınızı yenə də, bugünkündən
daha yaxşı nümayiş etdirəcəksiniz. Sağ olun.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİNİ QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
11 dekabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmisiniz. Hər dəfə sizin səfəriniz nəinki bizim tərəfimizdən,
həm də ictimaiyyət tərəfindən çox maraqla izlənilir. Təbiidir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunması təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün Qafqaz üçün, bəlkə də dünya üçün çox
əhəmiyyətli bir problemdir.
Keri Kavano (Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri): Cənab prezident, sağ olun. İcazə verin,
sözümə onunla başlayım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Madlen Olbrayt keçən ay
Vyanada ATƏT-in nazirlər səviyyəsində keçirilən görüşündə çıxışı zamanı bəyan etdi ki, hazırda ATƏT üçün
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin tapılmasından vacib bir problem bu gün yoxdur.
Cənab prezident, biz Sizinlə tamamilə razıyıq ki, bu münaqişənin həlli yollarının tapılması bütün regionda
mövcud olan münaqişələrin aradan qaldırılması üçün bir növ açar rolunu oynaya bilər. Biz hesab edirik ki, bu
münaqişənin həlli Gürcüstandakı vəziyyətin yaxşılaşmasına olduqca güclü təsir edə bilər. Bu münaqişənin həll
olunması Türkiyə Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında başqa cür münasibətlərin formalaşmasına
gətirib çıxara bilər. Nəhayət, Şimali Qafqazda sabitliyin bərqərar olunmasına və vəziyyətin yaxşılaşmasına
kömək edən amil ola bilər. Biz hesab edirik ki, bu münaqişənin aradan qaldırılması, həlli Azərbaycan və
Ermənistan xalqları üçün mükafat, hədiyyə olmaqla bərabər, eyni zamanda Qafqazın və Qafqazdan kənar bir
çox ölkələrin xalqları üçün də çox xeyirli, faydalı bir iş olacaqdır.
İcazənizlə, mən səfərimiz zamanı baş çəkdiyimiz yerlər barədə sizə məlumat verim. Hesab edirəm ki,
səfərimiz zamanı bir sıra yerlərdə çox maraqlı görüşlər keçirmişik.
Heydər Əliyev: Buyurun.
Keri Kavano: Səfərimiz zamanı vurğulamaq istədiyimiz əsas müddəalardan biri bu münaqişənin həll
olunmasında Türkiyənin oynayacağı önəmli rolu göz önünə çəkməkdir.
Biz öz səfərimizə Ankaradan, xarici işlər naziri cənab İsmayıl Cəm ilə görüşdən başladıq. Onunla
görüşümüz barədə məlumat versəm, yəqin ki, o, buna etiraz etməz. Biz o görüşdə bir daha əmin olduq ki,
Türkiyə Respublikası və onun Xarici İşlər Nazirliyi bu münaqişənin həllinə hərtərəfli yardım göstərməyə
hazırdır. Türkiyənin xarici işlər naziri cənab Cəm bir daha açıq surətdə bəyan etdi ki, bu münaqişənin sülh yolu
ilə həll olunmasına Türkiyənin sadiqliyi öz qüvvəsində qalmaqdadır. Türkiyə regiondakı sabitliyin daha da
yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Eyni zamanda, Türkiyə regionun iqtisadi inkişafının
təmin olunmasına da hər cür yardım göstərməyə hazırdır.
Biz Ankaradan Qars vilayətinə gəldik və orada vilayətin rəhbəri ilə görüşdük. O, söhbət zamanı bildirdi
ki, artıq bir çox layihələrə baxılır. Əsas odur ki, yerli hökumətlər, iş adamları, bu ərazidə olan insanları birbirinə bağlaya biləcək layihələrə cəlb olunsunlar və bunların həyata keçirilməsində iştirak etsinlər. Ankarada
eşitdiyimiz və bizi ruhlandıran sözlər Şərqi Anadoluda da təsdiq olundu.
Sonra biz Dilucuya getdik və oradan, Türkiyədən Naxçıvana keçmək istədik. Biz orada 1992-ci ildə Sizin
tərəfinizdən qurulmuş, Naxçıvan ilə Türkiyəni birləşdirən körpünü gördük. Biz ona görə məhz bu əraziyə
baxmaq qərarına gəldik ki, əgər regionda sülh əldə olunarsa, münaqişə həll edilərsə, məhz bu bölgə iqtisadi
əlaqələr saxlamaq üçün çox önəmli rol oynaya biləcək bir yerə çevriləcəkdir. Həmin ərazidə olan
infrastrukturlar bizə yaxşı təsir bağışladı. Hesab edirik ki, sülh əldə olunarsa, şəraitin daha da
yaxşılaşdırılmasına müəyyən səylər göstərmək lazım gələcəkdir.
Biz bir gecəni Naxçıvanda keçirdik. Orada yerli hökumətin təmsilçiləri, silahlı qüvvələrin təmsilçiləri və
gömrük orqanlarının nümayəndələri ilə danışıqlar apardıq, yerli sakinlər ilə də görüşdük. Biz orada insanların
həyat şəraitinin çətin olduğunu gördük. Xüsusilə, münaqişə nəticəsində öz yurd-yuvalarından köçkün düşmüş
insanlarla görüşdük. Onların vəziyyətinin ağır olduğunu gördük.
Dünən Yeni Kərki kəndinin sakinləri ilə bizdə dərin təəssürat yaradan görüş keçirdik. Həmin köçkünlərdə
olan ruh yüksəkliyi bizdə çox dərin iz buraxdı və eyni zamanda oranın bir kənd olaraq qorunub saxlanması üçün
yerli hökumətin atdığı addımlar da bizi ruhlandırdı.
Cənab prezident, bilirəm ki, Yeni Kərki kəndinin tarixçəsini Siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Amma bəlkə də
bundan xəbəri olmayan mətbuat nümayəndələri üçün demək istəyirəm ki, həmin kənddən olan köçkünlərin bir
yerdə yaşaması üçün Naxçıvanda yerli hökumət xüsusi şərait yaradıbdır.
Ondan sonra biz sərhədə yaxınlaşdıq və orada Heydərabad kəndini gördük. Heydərabad kəndində olan
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binaların bərpası sahəsində görülmüş işlərə baxdıq.
Sonra biz demək olar ki, Sizin bir il bundan öncə Koçaryan ilə görüşdüyünüz Sədərəkdən sərhədi keçərək
Ermənistana gəldik. Bilirdik ki, avqust ayında bu bölgədə iki azərbaycanlı əsgər atışma nəticəsində
öldürülmüşdü və bundan sonra sərhəddə müəyyən atışmaların olduğu qeydə alınmışdı. Biz yerli komandirləri,
hərbi birləşmələrin rəhbərlərini bir araya gətirdik. Çalışdıq ki, onların arasında danışıqlar olsun və daha
atəşkəsin pozulması halları, atışmalar baş verməsin. Bəli, orada yerli hərbi birləşmələrin rəhbərləri arasında belə
bir danışıq başlandı və bilirik ki, bu, sizin müdafiə naziri ilə Ermənistan müdafiə nazirinin bu ayın 15-də olacaq
görüşü zamanı davam etdiriləcəkdir.
Sonra biz Xankəndinə və Yerevana səfər etdik ki, Dağlıq Qarabağda, Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşlər
keçirək. Bu görüşlər çox faydalı oldu. Bir çox məsələləri müzakirə etdik. Biz o barədə Sizinlə fikir mübadiləsi
aparmaq niyyətindəyik. Mən prezident Koçaryan ilə keçirdiyimiz görüşdən yalnız bir məqamı xüsusi
vurğulamaq istəyirəm. O, bir daha bəyan etdi ki, atəşkəsin saxlanması üçün əlindən gələni edəcəkdir. Yəni atəş
yenidən başlanmasın, sərhəddə atışmalar olmasın və hər iki tərəfdən ölüm hadisələri daha qeydə alınmasın.
Hesab edirik ki, hər iki tərəfdə insanlar sülhü çoxdan gözləyirlər. Biz məmnunuq ki, atəşkəs rejiminə
əsasən əməl edilir. Amma hesab edirik ki, böyük sülh əldə olunana qədər atəşkəs qorunub saxlanmalıdır,
atışmalar olmamalıdır və insanlar həlak olmamalıdır. Biz keçən dəfə Sizinlə burada keçirdiyimiz görüşlərdən
bilirik ki, məhz Siz də bu mövqedəsiniz və atəşkəsin pozulmasının əleyhinəsiniz. Siz addımlar atmısınız,
tədbirlər görmüsünüz ki, mövcud olmuş belə halların sayı azaldılsın, qarşısı alınsın. Mən indi bildirmək
istəyirəm ki, biz Ermənistan tərəfindən də belə bir mövqeni gördük.
İcazə versəydiniz, sözü həmkarlarıma, digər həmsədrlərə verərdim. Yəni sonra məni tənqid etməsinlər ki,
mən Minsk qrupunun vaxtından ədalətsiz istifadə etdim, vaxtı daha çox aldım.
Jan Jak Qayard (ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri): Cənab prezident, həmkarım
cənab Keri Kavanonun regiona səfərimiz barədə söylədiklərinə tam şərikəm.
Hər şeydən əvvəl, bu səfər və onun gedişində keçirdiyimiz görüşlər bizə onu sübut etdi ki, - bu,
münaqişədəki bütün tərəflərə həqiqətən ziyan vuran vəziyyətin faciəvi mənasızlığının təsdiqi idi, - cənab
prezident, Sizin yaxşı tanıdığınız regionu gördük, o, elektrik enerjisindən, neftdən tamamilə məhrumdur və bu
vəziyyətdən çıxmaq üçün əslində son tədbirlərə əl atmalıdır, əlbəttə, böyük cürətlə, böyük cəsarətlə və böyük
qətiyyətlə. Biz də hər yerdə nəzərə çarpdırırdıq ki, sonra bu regionda vəziyyəti qaydaya salmaq üçün gələcək
planları əvvəlcədən görmək necə çətindir. Biz qaçqınların gözlərində, bir tərəfdən, iztirab, digər tərəfdən isə, bu
münaqişənin tezliklə tənzimlənəcəyinə ümid olduğunu da oxuyurduq. Yəni əvvəlki bütün səfərlər kimi, bu səfər
də mümkün olan hər şeyi etmək və irəliləmək qətiyyətimizi daha da möhkəmləndirir.
Burada iki çox mühüm məqam var. Birincisi iki prezident arasında birbaşa dialoqun əhəmiyyətindən
ibarətdir. Bizdə belə təsəvvür var ki, bu dialoq irəliləyir və müəyyən tərəqqi görünür. Çox mürəkkəb, çox ağrılı
problemdən söhbət getdiyinə görə təbii ki, bu dialoqda irəliləyiş ləngdir. Ona görə də biz öz rolumuzu bu
dialoqun irəliləməsi üçün Sizə bütün lazımi kömək göstərməkdə görürük.
İkinci çox mühüm cəhət təhlükəsizlik problemi ilə bağlıdır. Tənzimləmə prosesinin ləng getdiyini və
böhranın artıq uzun müddətli xarakterini nəzərə alaraq, müəyyən hövsələsizlik göstərilməsi riski kifayət qədər
böyükdür. Mən ilk növbədə atəşkəs rejiminin saxlanmasını nəzərdə tuturam. Atəşkəsin qorunub saxlanması
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün cəbhə xətti üzrə sektorların komandanlığı səviyyəsində danışıqlar apardıq.
Əgər bu barədə daha konkret danışsaq, biz istərdik ki, bu, iki ölkənin müdafiə nazirlərinin dekabrın 15-də
keçiriləcək görüşü zamanı onların arasında danışıqların mövzusu olsun.
Beləliklə, qarşımızda duran iki vəzifə danışıqlar prosesində tərəqqiyə və təhlükəsizliyin təmin olunması
prosesinə kömək etməkdir. Zənnimcə, bu vəzifələr bir-birini tamamlayır. Çünki məqsəd bu regionda
məskunlaşmış bütün xalqlar üçün sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi olmalıdır.
Nikolay Qribkov (ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya tərəfdən həmsədri): Səfərimiz, gördüklərimiz,
eşitdiklərimiz haqqında həmkarlarım ətraflı və maraqla danışdılar. Vaxta qənaət üçün mən Naxçıvana səfərimiz
barədə öz şəxsi təəssüratımı qısaca bölüşmək istərdim.
Bilirsinizmi, mən hələ heç vaxt belə dilbər guşədə olmamışdım. Ora nəinki meyvələri, tərəvəzi ilə zəngin
olan, həm də gözəl camaatı olan diyardır. Elə bir adamla görüşmədik, deməsin ki, Naxçıvanın şaftalısı, narı və s.
dünyada ən yaxşısıdır. Yəni demək istəyirəm ki, səfər çox maraqlı idi və ümidvaram ki, münaqişə
tənzimləndikdən sonra Yer üzündə cənnətin bir məkanı olan bu diyar həqiqətən layiq olduğu hər şeyi alacaqdır.
Naxçıvanlılar çox xoşuma gəldi. Düzdür, indi onların vəziyyəti ağırdır. Buna baxmayaraq, - bu da qəlbi riqqətə
gətirir, - onlar inanırlar ki, bütün bu məsələlər, xüsusən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələsi
Sizin rəhbərliyinizlə gec-tez həll ediləcəkdir.
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Bilirsinizmi, məni çox maraqlı bir abidənin yanına gətirdilər. Bu, Sizin görkəmli həmyerliniz, Naxçıvanın
dahi şairi Hüseyn Cavidin xatirəsinə ucaldılmışdır. Onun şerlərini mənə oxudular. Təəssüf ki, Sizə azərbaycanca
deyə bilməyəcəyəm, amma bir sətir mənə olduqca güclü təsir bağışladı: "Kəssə hər kimsə əgər tökülən qan izini,
qurtaran dahi odur Yer üzünü".
Heydər Əliyev: Məşhur kəlamdır. Yeri gəlmişkən, indi çoxları lazım gələndə bu sözləri işlədir.
Nikolay Qribkov: Bilirsinizmi, buna görə də hamı inanır ki, burada, Sizdə olan bu ağır, ciddi, qeyri-adi
münaqişəni Sizin sayənizdə, həmkarlarınızın sayəsində, bütün rəhbərlərin sayəsində, mərdlik, cəsarət, siyasi
iradə sayəsində aradan qaldırmaq mümkün olacaqdır.
Heydər Əliyev: ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə təşəkkür edirəm!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli cənab Kavano!
Hörmətli cənab Qayard!
Hörmətli cənab Qribkov!
Yenidən regiona gəldiyinizə, əvvəlcə, regionun görmədiyiniz hissəsini gördüyünüzə, tanış olduğunuza
görə və öz təəssüratlarınızı mənə çatdırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm.
Sizin bu dəfəki marşrutunuz maraqlıdır. Təkcə ona görə yox ki, siz yeni yerlər görmüsünüz. Ona görə ki,
siz Türkiyənin mövqeyini bir daha aydınlaşdırmısınız. Görürsünüz ki, Türkiyə bölgədə sülhə nə qədər sadiq bir
ölkədir. Baxmayaraq ki, son aylar bir neçə Qərb ölkələrində Türkiyəyə qarşı ədalətsiz kampaniyalar başlanmış,
Türkiyənin ermənilərə qarşı guya "soyqırım" etməsi məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində bir
müddət müzakirə olunmuşdur. Yaxşı ki, sonra Amerika hökuməti başa düşüb ki, indi bunu müzakirə etməyə
ehtiyac yoxdur. Baxmayaraq ki, Fransa Senatı bu barədə artıq qərar qəbul edibdir. Baxmayaraq ki, Avropa
Birliyinin Parlament Assambleyası, İtaliyanın parlamenti qərar qəbul edibdir.
Türkiyəyə qarşı göstərilən bu ədalətsizliyə baxmayaraq, Türkiyə yenə də sülhə sadiqliyini nümayiş etdirir
və xüsusən, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün əvvəlki mövqeyindən geri
çəkilmir. Deməli, o, bölgədə sülhün təmin olunmasını istəyir.
Bu fürsətdən istifadə edib, bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycan dövləti Türkiyəyə qarşı son aylar
Qərbdə aparılan bu ədalətsiz təbliğata, ədalətsiz hərəkətlərə öz qəti etirazını bildirir. Biz hesab edirik ki,
məsələləri indi, əsrin sonunda bu cür qaldırıb Türkiyəni nəyəsə məcbur etmək, əbəs bir şeydir. Ancaq eyni
zamanda bu cür hərəkətlər xalqlar, ölkələr arasında, dünyada, o cümlədən bizim bölgəmizdə sülhün
möhkəmlənməsinə yox, əksinə, sülhün zəifləməsinə və qarşıdurmanın artmasına gətirib çıxarır.
Mən çox məmnunam ki, siz Naxçıvanı ziyarət etmisiniz və orada olan vəziyyəti öz gözlərinizlə
görmüsünüz. Naxçıvan on ildən artıqdır ki, belə vəziyyətdədir. Burada cənab Qribkov da dedi, siz də dediniz Naxçıvan gözəl bir diyardır. Allah o yerə yaxşı təbiət bəxş edibdir və bunun hamısından da gözəli orada
yaşayan insanlardır. Ancaq eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində on ildən artıqdır ki,
Naxçıvan blokada şəraitindədir və ağır həyat tərzi keçirir.
Siz mənə bir az tarixi xatırlatdınız. Əgər biz 1991-92-ci illərdə Naxçıvanı Araz çayı üzərindən Türkiyə ilə
birləşdirən körpünü tikə bilməsəydik, Naxçıvan çox ağır vəziyyətdə olacaqdı.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi 1992-ci ilin oktyabr ayında məlum 907-ci maddəni qəbul edibdir
və bununla da guya Ermənistanı blokadaya almasına görə Azərbaycanı cəzalandırıbdır. Amma siz gözlərinizlə
gördünüz ki, kim günahkardır, kim kimi blokadaya alıbdır. Vaxtilə, Sovetlər birliyi zamanı respublikalar
arasında heç bir sərhəd yox idi. Ona görə, Azərbaycandan - Bakıdan, Azərbaycanın başqa məntəqələrindən
Naxçıvana həm elektrik xətti, həm qaz xətti gedirdi, həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolu işləyirdi. Ona görə
də insanlar indiki çətinlikləri görmürdülər.
Ancaq təəssüf ki, 1991-1992-ci illərdə Ermənistan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə, onun mənsub
olduğu Azərbaycanın başqa bölgələri, paytaxtı ilə əlaqəsini tamamilə kəsdi. Beləliklə, Naxçıvan çox ağır bir
vəziyyətə düşdü. O vaxt biz Türkiyənin köməyi ilə siz gördüyünüz həmin körpünü tikdik. Elektrik enerjisi
almağa yer yox idi. Yenə də Türkiyə ilə əlaqəyə girdik və Türkiyə Naxçıvana bir elektrik xətti çəkdi. Oradan
təxminən 40-50 meqavat elektrik enerjisi verilir. Təbiidir ki, qaz xətti də kəsildi. Nə Türkiyədən, nə də İrandan
oraya qaz almaq mümkün deyildir. Ancaq 1992-ci ildə İrandan Naxçıvana bir elektrik xətti çəkmək mümkün
oldu. Biz oradan da 30-40 meqavat həcmində elektrik enerjisi alırdıq.
Təbiidir, bunların hamısı Naxçıvanı təmin etmir. Naxçıvanda 400 min əhali yaşayır, sənaye müəssisələri,
hərbi hissələr vardır. Ancaq naxçıvanlılar çox dözümlü olduqlarına və başqa yol görmədiklərinə görə belə bir
ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Son aylar isə İran elektrik enerjisini kəsdi.
İndi təsəvvür edin, o böyüklükdə muxtar respublika cəmi 50 meqavat elektrik enerjisi ilə yaşayır,
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yaşayıbdır, insanlar buna dözübdür və dözürlər.
Doğrudur, son günlər Azərbaycandakı müxalifət partiyaları müəyyən müvəqqəti çətinliklərdən istifadə
edərək, ölkədə ictimai-siyasi vəziyyəti pozmaq istəyirlər. O cümlədən iki həftə bundan əvvəl Naxçıvanda 10002000 əhalini küçələrə çıxarıb etiraz edirlər, aranı qarışdırmaq istəyirlər. Guya onların naxçıvanlılara ürəyi yanır
ki, Naxçıvan belə ağır vəziyyətdədir. Bəs indiyə qədər harada idilər? Heç xəbərləri var idimi Naxçıvan necə
yaşayır? Bədnam 907-ci maddə də məhz 1992-ci ildə, indiki müxalifət hakimiyyətdə olduğu zaman, onların
ağılsız hərəkətləri nəticəsində Amerika Konqresi tərəfindən Azərbaycana qarşı tətbiq olundu və bunun da ən
böyük ağrısını Naxçıvan çəkir.
Ancaq aranı qarışdırmaq istəyən qüvvələr bilsinlər ki, 1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda ictimaisiyasi vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bizim gördüyümüz işlər göz qabağındadır və əldə etdiyimiz nailiyyətlərin
itirilməsinə, yaxud hansısa təxribata heç vaxt yol verilməyəcəkdir. Buna cəhd göstərmək istəyən adamlar mütləq
cəzalanacaqdır.
Təbiidir, bilirsiniz ki, mənim bu sözlərim sizə aid deyildir. Ancaq siz mənim yadıma saldınız və
Naxçıvanda üç il ağır vəziyyətdə yaşadığım o günləri xatırladım. Soyuqdan donmuşuq, elektriksiz, qaranlıqda
qalmışıq, susuz qalmışıq, amma yaşamışıq və yaşayacağıq. Ancaq sizin məhz bu marşrutla Ermənistana
getməyinizi mən bəyənirəm. Çünki siz sərhədin o hissəsini də gördünüz.
Mən bunu xüsusən Amerika Konqresi üçün deyirəm. Kimin kimi blokadaya aldığını, cənab Kavano, heç
olmasa, siz gördünüz. Amma axı, bizim səsimiz eşidilmir. Əgər o konqresmenlərdən üç-dördünü göndərə
bilsəydiniz ki, Naxçıvana gəlsinlər, onlar vəziyyəti görsəydilər, bəlkə də o cür hərəkət etməzdilər.
Siz atəşkəs haqqında danışdınız. Həqiqətən, mən sizə dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycan dövləti,
Azərbaycanın prezidenti kimi şəxsən mən atəşkəsin qorunması və saxlanmasını əsas vəzifələrdən biri hesab
edirəm.
Mən çox məmnunam ki, siz Ermənistan prezidenti ilə söhbət edən zaman o da sizə söz veribdir ki,
atəşkəsin qorunmasını, saxlanmasını təmin edəcəkdir. Bu da çox vacibdir. Çünki son zamanlar, xüsusən
Moskvanın, Rusiyanın mətbuatında böyük-böyük məqalələr yazırlar ki, Dağlıq Qarabağın ordusu dünyada ən
güclü ordudur, onlar məğlubedilməz ordudur və başqa-başqa şeylər yazırlar. Mən vaxt almaq istəmirəm.
Beləliklə, bizi hədələyirlər, bizi qorxudurlar. Biz nə hədədən qorxuruq, nə də onların gücündən qorxuruq. Biz
özümüzü müdafiə etməyə hazırıq. Amma biz atəşkəsin pozulmasına yol verməyəcəyik.
Biz bilirik ki, Dağlıq Qarabağın o qəzetlərdə yazıldığı kimi, ordusu yoxdur. Amma yəqin nəzərə alırlar ki,
Rusiyanın orada hərbi bazaları var, onlar onlardan istifadə edə bilərlər. Yaxud, son vaxtlar Gürcüstandan
çıxarılan Rusiya ordusunun ağır silahları, texnikaları yenə də Ermənistana göndərilibdir. Əgər belə
düşünürlərsə, çox səhv edirlər.
Hörmətli həmsədrlər, sizin üçünüz də eyni fikri söylədiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
tezliklə həll olunmasını istəyirsiniz, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin birbaşa dialoqunu dəstəkləyir
və buna ümidlər bəsləyirsiniz. Bu baxımdan sizinlə bizim aramızda fikir ayrılığı yoxdur. Amma iş ondadır ki,
bunu necə gerçəkləşdirək.
Sizə yaxşı məlumdur ki, 1999-cu ildə Ermənistan prezidenti ilə mənim aramda aparılan birbaşa danışıqlar
bizi müəyyən bir mərhələyə gətirib çıxardı. Onda siz dərhal geri çəkildiniz. Dediniz ki, gözləyək, görək
Koçaryan ilə Əliyev nə razılığa gələcəklər. Mən nə deyə bilərəm, fikirləşirdim ki, bəlkə bu danışıqlar bizi
həqiqətən bir nəticəyə gətirəcəkdir. Ona görə də mən sizə bu barədə o qədər də müraciət etmirdim. Amma
bunun sonrakı dövrü sizə məlumdur. Ona görə də mən sizə, ümumiyyətlə, sizin dövlətlərə bildirdim ki,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin danışıqları davam etməlidir. Ancaq Minsk qrupu, onun həmsədrləri
bu işdən uzaqlaşmamalıdır. Biz iki istiqamətdə hərəkət etməliyik. Həm iki prezidentin danışıqlarının səmərəli
olmasını təmin etməliyik, həm də Minsk qrupunun həmsədrləri bu sahədə öz işlərini davam etdirməlidir. Ona
görə istərdim ki, siz burada bu gün bəyan etdiyiniz arzuları yerinə yetirmək üçün daha fəal hərəkətə
başlayasınız.
Mən Ermənistan prezidenti ilə danışıqları yenə də davam etdirməyə hazıram. Minskdə bizim görüşümüz
zamanı mən bunu təsdiq etdim və prezident Koçaryan da təsdiq etdi. Amma siz bilirsiniz ki, bu danışıqların
istənilən nəticəyə gəlib çıxmamasının səbəbi kimdədir. Ona görə mən sizə müraciət edirəm ki, həm danışıqlar
aparaq, həm də siz öz fəaliyyətinizi genişləndirəsiniz. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması,
sülh yaranması nə qədər əhəmiyyətlidir - onu mən də dedim, siz də dediniz. Amma gəlin bu sahədə daha da
təsirli işlər görək. Vaxt keçir, vəziyyət get-gedə gərginləşir, insanların vəziyyəti ağırlaşır. Ona görə də bu
vəziyyət daim belə qala bilməz. Mənim sizə deyəcəyim sözlər bunlardır.
Keri Kavano: Cənab prezident, sağ olun. Sizin toxunduğunuz bir çox mühüm məsələlərə cavab vermək
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istəyirəm.
Siz Türkiyə və tarix barədə danışdınız. Hesab edirəm ki, bu, çox önəmlidir. Biz hər zaman, elə indinin
özündə də Türkiyə və Ermənistan xalqları arasında qəribə əlaqələrin mövcud olmasından əziyyət çəkmişik.
Ermənistanda - Yerevanda, yaxud da kənd yerlərində ermənilərlə söhbət edərkən məlum olur ki, onların müasir
Türkiyədən xəbərləri yoxdur. Onlarla danışan zaman ilkin fikirləri məhz Osmanlı imperiyası dövrünə, Birinci
dünya müharibəsi illərinə qayıdır.
Atatürk müasir Türkiyə Respublikasını quran zaman Türkiyə ilə Ermənistan arasında indiki sərhəd
kilidlənmişdir və 70 il ərzində Türkiyə ilə Ermənistan arasında heç bir əlaqə olmamışdır. Bu, çox çətin bir
tarixdir. Hər iki ölkə bu tarixlə məşğul olmalıdır. Hesab edirəm ki, onlar buna nail ola bilərlər. Bu, heç də o
demək deyildir ki, Ermənistan ilə Türkiyə arasında problemlər yoxdur.
Xarici işlər naziri İsmayıl Cəm bizə Türkiyə ilə Suriya arasında mövcud olan ciddi problemlərdən danışdı.
Türkiyə ilə Yunanıstan və İran arasında olan ciddi problemlərdən danışdı. Cənab İsmayıl Cəm onu da əlavə etdi
ki, son bir neçə il ərzində həmin ölkələrlə münasibətlərdə və bu problemlərin həlli istiqamətində kəskin dönüş
meydana çıxmaqdadır. Əgər bu istiqamətlərdə nəzərəçarpacaq dərəcədə tərəqqi əldə etmək mümkün olubsa,
Ermənistanla münasibətlərdə də belə tərəqqiyə nail olmaq mümkündür. Cənab İsmayıl Cəm bununla özünün və
Türkiyənin bütün qonşularla sülh şəraitində yaşamağa sadiq olduğunu bir daha açıq surətdə bildirdi.
Cənab prezident, Sizin Naxçıvan barədə söylədiyiniz sözlər də bizdə dərin iz buraxdı. Biz bunu səfərimiz
zamanı orada gözlərimizlə gördük. Həmin körpünü keçən zaman ilk təəssüratımız Naxçıvanın Azərbaycanın
digər bölgələrindən təcrid olunması, ayrı düşməsi barədə oldu. Hətta bəzilərinin dediyinə görə, artıq onlarda
belə fikir formalaşır ki, Naxçıvan sanki bir adadır. Həmin o körpü və Sizin dediyiniz o elektrik xətti də
Türkiyədən oraya uzadılmış həyatverici əldir.
Biz Naxçıvanda yerli hökumət orqanları ilə regiondakı qonşu dövlətlərlə əlaqələr barədə ətraflı danışdıq.
Orada dəmir yolunun, körpülərin, elektrik enerjisi və su təchizatının, magistralların necə dağıdıldığı, nə günə
düşdüyü barədə bizə məlumat verildi. Bu nəqliyyat xətləri təkcə Naxçıvanın yox, bütün regionun qan
damarlarıdır. Hətta Ermənistan əgər İrandan mallar almaq istəsə, ən münasib yol Naxçıvandan keçərək onlara
gedən yoldur.
Heydər Əliyev: Dəmir yoludur.
Keri Kavano: Bəli. Biz bir daha əmin olduq ki, əgər sülh əldə olunarsa, onda mövcud infrastruktur,
nəqliyyat yolları regionun inkişafına mühüm töhfəsini verəcəkdir. Hətta belə hesab edərdim ki, bizim bu dəfə
Naxçıvanı ziyarət etməyimiz son bir il ərzində Azərbaycana və Ermənistana etdiyimiz səfərlərimizin ən önəmli
hadisələrindən biri idi.
Bizim ölkəmizin Konqresi barədə dediyiniz sözlərlə əlaqədar qısaca olaraq fikrimi bildirmək istəyirəm.
Cənab prezident, Sizinlə razıyam, yaxşı olardı ki, 3-4 konqresmen Naxçıvanı ziyarət edəydi. Amma Sizə
deyirəm, yəqin səfir Uilson da mənimlə razılaşar ki, biz Amerikadan Azərbaycana onlarca konqresmenin
gəlməsini arzulayırıq. Mən artıq bir çox senatorlarla buraya səfər etmələri barədə danışıqlar aparmışam. Qısa bir
vaxtdan sonra bizim yeni Konqresimiz fəaliyyətə başlayacaqdır. Artıq bilirik ki, Konqres üzvləri arasında
kimlər regionu ziyarət etmək barədə qərara gəliblər. Həm də bizim yeni prezidentimiz olacaqdır. Amma bu
məsələ hələ qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Vaşinqtona qayıtdıqdan sonra Konqres
üzvləri üçün çox təfərrüatlı hesabat hazırlayacağam.
Bizim qanunverici orqanın təmsilçiləri arasında bu regionla maraqlanan çox insanlar vardır. Artıq biz
Konqresin tərkibinə seçilmiş yeni üzvlərdən tələblər almışıq. Yəni onlar bu regionla maraqlandıqları üçün
məlumat istəməyə başlayıblar.
İcazə verin, onu da deyim ki, biz atəşkəsin qorunub saxlanmasının vacibliyi barədə söylədiyiniz sözləri
çox yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, atəşkəsin qorunub saxlanması bizim bütün fəaliyyətimizin ən əsas
hissəsidir. Bu, ona imkan yaradır ki, məhz prezidentlər arasında birbaşa dialoq olsun. Eyni zamanda atəşkəs
Minsk qrupunun həmsədrlərinin də fəaliyyətinə yardımçı olur, imkan yaradır. Onu da əlavə edərdim ki, məhz
atəşkəsin olması sayəsində bu gün həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda çoxlu hadisələr baş verir,
irəliləyişlər vardır və beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərirlər. Məhz atəşkəsin
sayəsində mümkün olmuşdur ki, heç olmasa, insanların yaşayışı indiki səviyyədə qalsın, bunun daha da
pisləşməsinin qarşısı alınsın və sülh əldə edildikdən sonra onların rifahının yüksələcəyinə olan ümidləri daha da
artsın.
Cənab prezident, Siz bu fikirlərinizi də bizimlə bölüşdünüz - yəni bəzən Sizdə belə bir təəssürat yaranır
ki, ancaq iki prezident arasında danışıqlar gedir, biz isə kənarda qalmışıq.
Mən İsveçrədə çox vaxt keçirmiş adamam. Orada saat zavodlarına baş çəkməyi çox sevərdim. Həmin
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zavodlarla tanışlıq nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişəm ki, düzgün qərarın əldə olunması üçün saat
mexanizminin bütün hissələri bir-biri ilə necə əlaqəli işləyirsə, bizim də fəaliyyətimiz əlbir, qarşılıqlı olmalıdır.
Son bir il ərzində biz ona nail olmağa çalışmışıq ki, bütün mexanizmlər sıx təmasda fəaliyyət göstərsinlər.
Yəni istər prezidentlər arasında birbaşa dialoq, istər bizim fəaliyyətimiz, istərsə də beynəlxalq strukturların
köməyi əlbir halda ümumi sülhün əldə olunmasına yönəlsin. Hesab edirik ki, dialoq üçün mexanizmlər daha
sürətlə işə düşdükdə, bizim də işimiz artır və eyni zamanda, beynəlxalq təsisatların, təşkilatların işi çoxalır.
Sizi əmin edirik ki, biz öz fəaliyyətimizi bundan sonra da gücləndirəcəyik. Artıq son bir neçə aydır ki, biz
həmsədrlər öz aramızda ciddi danışmağa başlamışıq. Lakin biz ona da əmin olmaq istəyirik ki, fəaliyyətimizin
gücləndirilməsi Sizinlə prezident Koçaryan arasında yaranmış dialoqa mane olmasın, ziyan gətirməsin. Biz iki
prezident arasında olan birbaşa təmasın, dialoqun bir çox müsbət nəticələrini görmüşük. Nəticələrdən biri odur
ki, indi həm Siz, həm də Ermənistan prezidenti eyni mövqedən çıxış edirsiniz.
Bugünkü görüş zamanı atəşkəsin qorunub saxlanması, fəaliyyətimizin daha da gücləndirilməsi, sülhün
əldə edilməsinin vacibliyi barədə söylədiyiniz sözlər prezident Koçaryanın bizimlə keçirdiyi görüşdə dediyi
sözlərlə demək olar ki, eynidir. Hətta düşündüm ki, bizim təyyarəmiz Yerevandan uçan zaman bəlkə də
prezident Koçaryan Sizə zəng edib söyləyib ki, mən bu məsələlərə toxunmuşam, Siz də o məsələlərə toxunmağı
unutmayasınız.
Heydər Əliyev: Yox, mənim fikirlərim müstəqildir.
Keri Kavano: Bildirmək istəyirəm ki, bütün bunlar onu göstərir ki, hamımız eyni məqsədə nail olmaq
üçün çalışırıq. Problemi biz də görürük. Bu problemin indiyə qədər həll olunmaması bizi də narahat edir. Bu
sahədə sürətlə irəli getməyə ehtiyac olduğunu anlayırıq. Bəlkə də tezliklə sülhə nail olmaq üçün birgə
fəaliyyətimizi bundan sonra da davam etdirmək əzmindəyik.
Jan Jak Qayard: Fəaliyyətimizi gücləndirməli olduğumuz barədə çağırışı biz həvəsləndirmə kimi qəbul
edirik və buna görə Sizə minnətdarıq. Biz prosesə kömək üçün təşəbbüslərimizi artırmaq istərdik. Amma, digər
tərəfdən, müəyyən dərəcədə narahatlıq doğura, yaxud Sizin danışıqlar prosesinə ziyan vura biləcək təşəbbüslər
irəli sürmək istəməzdik. Yəni biz münaqişənin tənzimlənməsində əsas istiqamət olaraq qalan Sizin danışıqlar
prosesinə öz səylərimizlə kömək etmək və ahəngdar surətdə qoşulmaq istərdik.
Nikolay Qribkov: Minsk qrupunun fəaliyyətini gücləndirmək barədə xoş arzularınıza görə Sizə təşəkkür
etmək istərdim. Biz bunu hökmən fəaliyyət üçün əsas kimi götürəcəyik. Lakin demək istərdim ki, biz nəinki
Minsk qrupunun həmsədrləri kimi, həm də həmsədrliyi öz üzərinə götürmüş dövlətlərin nümayəndələri kimi
fəaliyyət göstəririk.
Bilirəm ki, Siz Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin səfərini gözləyirsiniz. Bilirəm ki,
Qarabağ mövzusu Sizin danışıqlarınızda əsas yer tutacaqdır. Çox istərdim ki, danışıqlar uğurlu keçsin və bu
mürəkkəb münaqişənin həlli üçün daha əlverişli şərait yaranmasına imkan versin. Əminəm ki, bunu
Azərbaycanda da gözləyirlər. Bu gün mən həmin mövzuda Ermənistanda da söhbət etdim, bunu orada da
gözləyirlər. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN ENERJİ VƏ TƏBİİ EHTİYATLAR NAZİRİNİN MÜAVİNİ YURDAKUL
YİGİTGÜDƏNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
13 dekabr 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Xoş gəlmisiniz. Mənə məlumat veriblər ki, siz Dövlət Neft Şirkətində məsələlərin
hamısını müzakirə etmisiniz və eyni fikirdəsiniz. Ona görə, qısaca nələri demək istəyirsinizsə, buyurun.
Yurdakul Yigitgüdən: Hörmətli cümhur başqanım, bizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk.
Hörmətli cümhur başqanımız Əhməd Necdət Sezərin Sizə salamlarını gətirmişəm. Eyni zamanda, icazənizlə,
Azərbaycanda baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar onun başsağlığını, habelə apardığımız məqsədli işbirliyinin uğurlu
həyata keçirilməsinə dair məktubunu Sizə yetirmək istəyirəm.
Bildiyiniz kimi, Sizin böyük dəstəyiniz sayəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi məsələsi
sürətlə irəliləyir. Biz Azərbaycanın "Şahdəniz" yatağından çıxarılacaq qazın alınması barədə müzakirələrə
başlamışıq. Amma Sizin kimi, bizim cümhur başqanımız da müzakirələrin yavaş getməsindən narahatdır. Ona
görə də biz bir araya gələrək işlərimizi sürətləndiririk və qarşıdakı günlərdə təkrar görüşəcəyik. Əgər bizə Sizin
başqa təlimatlarınız varsa, onları da müzakirə edəcəyik.
Gördüyünüz kimi, biz bundan sonra da eyni dildə danışacağıq. Aramızda heç bir fərq yoxdur. Ona görə də
heç kim bizə yanlış fikir söyləyə bilmir. Çünki biz bir-birimizin sözlərini qarşılıqlı anlayırıq. Təbii ki, Sizin
verdiyiniz böyük dəstəyin sayəsində. Sağ olun.
Heydər Əliyev: Eyni dildə ifadəsini iki cür başa düşmək olar. Onsuz da biz ayrı dildə danışmırıq. Amma
mən sizin eyni dildə danışmaq fikrinizdən anlayıram ki, yəni eyni fikirdəsiniz. Mən bundan çox məmnunam. Siz
də bilirsiniz, bizim Azərbaycanın xalqı da, Türkiyə Cümhuriyyətinin xalqı da bilir ki, biz 5-6 ildir ki, BakıCeyhan boru xəttinin yaranması üçün nə qədər çox işlər görmüşük, nə qədər problemlərlə rastlaşmışıq. Amma
bunların hamısını aradan qaldırmışıq. İndi bu kəmərin inşaatı lazımdır və bilirsiniz ki, bizim Dövlət Neft Şirkəti
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə birlikdə bəzi sponsorları arayırlar. Siz də, biz də. Hesab edirəm ki,
bu da elə bir çətin məsələ deyildir. Bunların hamısı olacaqdır.
Siz eyni zamanda qaz məsələsini müzakirə etmisiniz.
Natiq Əliyev (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Cənab prezident, bəli. Bu məsələ də
müzakirə olunubdur. Bildiyiniz kimi, biz son zamanlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə məşğul idik.
Parisdə, Vaşinqtonda danışıqlar keçirdik. Bunu şirkətlərlə yenidən müzakirə etdik. Bu məsələdə müsbət
nitəcələr vardır. Eyni zamanda paralel olaraq "Şahdəniz" layihəsinin əsas investoru "Bi-Pi" şirkəti Türkiyə tərəfi
ilə Ankarada danışıqlar aparıbdır. Ancaq hələ bir nəticəyə gəlməyiblər. Ona görə də bu gün biz belə qərara
gəldik ki, iki-üç gün ərzində Dövlət Neft Şirkətinin mütəxəssisləri, ekspertləri Ankaraya gedib danışıqlara
başlayacaqlar. Biz Transxəzər boru xətti və sair məsələlər üzərində işləyirik. Hesab edirəm ki, 5-6 gün ərzində
sənədlərin layihələri hazır olacaqdır.
Heydər Əliyev: Bunu etmək lazımdır. Çünki Türkiyənin həmişə qaza böyük ehtiyacı olubdur. Bilirəm,
gələcəkdə hələ nə qədər ehtiyacı olacaqdır.
Biz Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə Türkmənistan qazının nəqlinin
tərəfdarıyıq. Biz İstanbulda bu barədə saziş imzalamışıq. Orada mənim də imzam vardır. Türkmənbaşının da
imzası vardır. Prezident Şevardnadzenin də imzası vardır. Prezident Süleyman Dəmirəlin də imzası vardır. Hətta
prezident Klintonun da imzası vardır. Amma ondan sonra Türkmənistan bu barədə mövqelərini müəyyən edə
bilməyibdir və biz də bundan asılı qalmışıq. Yəni biz tərəfdən burada bir problem yoxdur. Gürcüstan tərəfdən,
Türkiyə tərəfdən problem yoxdur. Əsas problem qazın sahibi tərəfdəndir.
Bu məsələni həll edin. Yəni bunları bir-birinə bağlamaq lazım deyildir. Əgər Transxəzər qaz borusu
məsələsi həll olunursa, biz bunu dəstəkləyirik və buradan qaz keçirməyə hazırıq. Yox, əgər bu, naməlum
vəziyyətdə qalacaqsa, onda, bizim özümüzün layihəmiz vardır və bunu həyata keçirməyə hazırıq.
Yurdakul Yigitgüdən: Cənab prezident, biz də eyni fikri söyləyirik. Əgər onlar problemi həll edərlərsə,
biz ilk addımı atmağa hazırıq. Biz Xəzərdən başlayaraq Azərbaycan, Gürcüstan üzərindən Türkiyəyə çəkiləcək
xəttə hazırıq. Yalnız danışıqları gücləndirməyə qərar vermişik. Qarşıdakı günlərdə Valeh Ələsgərov Türkiyəyə
gələcəkdir və bunu daha faydalı olaraq müzakirə edəcəyik. Çünki hər iki tərəf bir-birini yaxşı tanıyır. Yanvar
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ayı başa çatanadək bu işi bitirmək istəyirik.
Heydər Əliyev: Bəli, bunu o vaxtdan gec saxlamaq olmaz. Bitirmək lazımdır. Çünki bizim də işlərimiz
vardır. Biz 2002-ci ildə qaz ixrac edə bilərik. Amma 2002-ci ilə nə qalıbdır? 2000-ci il bitdi, 2001-ci il, 2002-ci
il. Biz o vaxt ixraca hazır olacaq qazı saxlaya bilmərik.
Məsələn, ola bilər, biz nefti dəmir yolu ilə, başqa yollarla ixrac edək. Amma qaz belə ola bilməz.
Türkiyəyə qaz lazımdır, biz də qaz satırıq. Özü də biz konkret söhbət edirik.
Yurdakul Yigitgüdən: Cənab prezident, bizim hörmətli cümhur başqanımız da eyni sözü söyləyir. Deyir
ki, bunu iki ay ərzində bitirəcəyinizi mənə söz vermişdiniz. Oktyabr, noyabr ötdü, amma iş bitmədi. Deyir ki, bu
nə işdir? Ona görə də biz bu işi gücləndirməyi qərara almışıq. Şirkətlərin ayırd edə bilmədiyi məsələləri dövlət
olaraq biz həll edəcəyik.
Heydər Əliyev: İran bizdən çoxlu qaz almaq istəyir. Əgər bu məsələ geciksə, biz məcbur olacağıq ki,
onlarla danışıq aparaq. Mən sizə hər şeyi açıq deyirəm. Çünki bu elə şeydir ki, biz buna zəhmət çəkmişik.
"Şahdəniz" yatağı barədə 1996-cı ildə imzalanmış müqaviləmiz vardır. İndi 2000-ci ildir. Beş il keçibdir. Qaz
vardır. Onun çıxarılması, ixrac edilməsi bir-iki ilin içərisində mümkün olan şeydir. Burada iki şey vardır.
Transxəzər borusu olmursa, onda bilavasitə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə bunu edər. Əgər buna da bir maneə
olarsa, bizim güney tərəfə də ixrac etməyə imkanımız vardır.
Yurdakul Yigitgüdən: Biz hər kəslə apardığımız standart anlaşmanı şirkətlərə də göndərmişik. Biz bu
anlaşmanı imzalamağa hazırıq. Onların bəzi düşüncələri vardır. İmkanımız vardır ki, bir araya gələk. Təbii ki,
bizim istədiyimiz Azərbaycanın bütün dünyaya qaz satmasıdır.
Mən keçən həftə Brüsseldə idim. Avropa komissiyası ilə bu məsələni müzakirə edirdim. Yəni çəkiləcək
növbəti borunun Türkiyə üzərindən İtaliyaya çatdırılması və bununla da İtaliya, İspaniya və Fransa kimi
ölkələrin qaz ehtiyaclarının ödənilməsi məsələsini. Biz bütün bunları onlara başa saldıq. Birlikdə qısa zamanda
bu işi həll edəcəyimizə inanıram.
Heydər Əliyev: Biz bilirik ki, indi Rusiyada qaz ehtiyatları azalır. Avropanın qaza çox ehtiyacı vardır.
Şimal dənizində, Norveç yataqlarında qaz ehtiyatı azalır. Bu, böyük dünya probleminə çevrilir. Xəzər dənizində
başqa sektorlarda da qaz var, amma Azərbaycan sektorunda çoxdur. "Abşeron" yatağından "Şahdəniz"dən də
çox qaz gözləyirik. Ona görə də bizim bu işimizin böyük perspektivi vardır. Buna tələbat da vardır.
Tələbat ona görə vardır ki, Avropanın çox hissəsi Rusiyadan qaz alır. Amma onlarda da qaz azalır. Şimal
dənizindən alırlar, orada qaz azalır. Demək, tələbat çoxdur. Amma bizim məqsədimiz birinci növbədə,
Türkiyəni qazla təmin etməkdir. Çünki dostuq, qardaşıq, bu işlərə bir yerdə başlamışıq, bir yerdə çalışırıq.
Türkiyənin buna ehtiyacı vardır.
Yurdakul Yigitgüdən: Ona görə də hörmətli cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezər ilk dəfə Azərbaycana
səfər etdi və bu barədə xüsusi açıqlama verdi.
Heydər Əliyev: Tamamilə doğrudur.
Yurdakul Yigitgüdən: Biz müzakirələrə başladıq. Hesab edirəm ki, şirkətlərin tərəddüdlərini qısa
zamanda aydınlaşdırarıq.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Mən çox təşəkkür edirəm ki, hörmətli dostum cümhur başqanı Əhməd Necdət
Sezərin məktubunu gətirmisiniz. Mən görürəm, burada eyni fikirlər əks olunubdur. Mən də bu məktuba cavab
göndərirəm. Ancaq cavabım aydındır. Mən sizə deyirəm, biz hər şeyə hazırıq. Biz tərəfdən heç bir problem
yoxdur.
"Azərbaycan qəzeti", 14 dekabr 2000-ci il
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT AKADEMİYASININ 80 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
15 dekabr 2000-ci il
Hörmətli müəllimlər!
Əziz tələbələr, xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi və eyni zamanda ölkəmizin bütün təhsil işçilərini Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 80
illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və Neft Akademiyasına gələcək fəaliyyətində yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.
XX əsr artıq sona çatır, bu əsrin son günlərini yaşayırıq. Biz 100 illik tarixi bir dövrə nəzər salarkən,
təbiidir ki, keçdiyimiz yolu, gördüyümüz işləri təhlil edirik, qiymətləndirməyə çalışırıq və həyatımızda olmuş
çətinlikləri, ayrı-ayrı bəlaları çox narahatlıq hissi ilə xatırlayırıq.
XX əsr bəşər tarixində dünyada elmin, mədəniyyətin, elmi-texniki tərəqqinin inkişafında xüsusi yer tutur.
Bu, dünyanın bütün ölkələrinə, xalqlarına aiddir. Ancaq təbiidir ki, hər ölkə, hər millət, hər xalq bu əsri
yaranmış tarixi şərait içərisində keçirmiş, kimsə çox nailiyyətlər əldə etmiş, daha da irəliyə getmiş, kimsə vaxt
itirmişdir. Ancaq bunlara baxmayaraq, minillik tarixdə XX əsr bəşəriyyət üçün ən uğurlu əsr olmuşdur.
Biz indi XX əsrə nəzər salarkən, Azərbaycanın keçdiyi yolu təhlil etməyə və həyatımızın bütün
mərhələlərinə doğru-düzgün, ədalətli qiymət verməyə qadirik. Bu əsrdə bizim xalqımız bir tərəfdən böyük
çətinliklərlə, faciələrlə rastlaşıb, ikinci tərəfdən də çox böyük nailiyyətlər qazanıb, inkişaf edib, dünya
sivilizasiyasının səviyyəsinə çatıbdır. Nəhayət, əsrin sonunda xalqımız öz milli azadlığını, dövlət müstəqilliyini
əldə edərək çoxəsrlik arzularına çatıbdır.
XX əsrdə keçdiyimiz tarixi yolda xalqımızın təhsillənməsi, ali təhsilin yaranması və inkişaf etməsi, elmin,
mədəniyyətin, iqtisadiyyatın inkişaf etməsi ölkəmizi yüksək səviyyələrə gətirib çatdırıbdır. İndi Azərbaycan
müstəqil dövlət olaraq, dünya birliyində özünəlayiq yerini tutubdur. Azərbaycan elmin, təhsilin, mədəniyyətin,
iqtisadiyyatın inkişafına görə öncül yerlərdən birini tutur. Xalqımızın kütləvi surətdə təhsillənməsi, ali təhsil
sisteminin, bütün sahələrdə milli kadrların, milli mütəxəssislərin yaranması XX əsrdə Azərbaycanın ən böyük
nailiyyətlərindən biridir.
80 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Neft Akademiyasının Azərbaycanın XX əsr tarixində xüsusi yeri və rolu
vardır. Mən sizə - Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına göndərdiyim təbrik məktubumda sizin institutun,
akademiyanın əldə etdiyi nailiyyətlərə dövlət tərəfindən verilən qiyməti qısa şəkildə bəyan etmişəm,
gördüyünüz işlərə münasibətimi bildirmişəm və akademiyanın gələcəyi haqqında arzularımı ifadə etmişəm.
Ancaq bu gün sizinlə bir yerdə olmaq və bu hadisəni birlikdə qeyd etmək mənim üçün çox əhəmiyyətlidir,
şərəflidir. Ona görə də mən bu gün buraya gəlmişəm, sizinlə bərabərəm və təkcə Neft Akademiyası üçün yox,
Azərbaycanın bütün ali təhsili üçün, bütün xalqımız üçün əziz olan bu bayramı birlikdə qeyd edirik.
Azərbaycanda ali təhsilin bünövrəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti tərəfindən qəbul olunmuş
qərar əsasında 1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin yaranması ilə qoyulmuşdur. Ancaq ondan bir il sonra
1920-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanovun dekreti ilə
Azərbaycanda yeni bir ali məktəb, ali təhsil ocağı yaranmışdır. O vaxt Azərbaycanda sənayenin, iqtisadiyyatın
inkişafının ən vacib sahələrdən biri olduğunu nəzərə alaraq, Bakı Politexnik İnstitutu, - sonra isə adını
Azərbaycan Politexnik İnstitutu qoyublar, - yaranmışdır. Azərbaycanda 1919-cu ildə Bakı Dövlət
Universitetinin və ondan bir il sonra Bakı Politexnik İnstitutunun yaranması eyni əhəmiyyət kəsb edən,
xalqımızın XX əsrdə inkişafını və ali təhsilin inkişafını təmin etmiş qərarlardır. Əgər nəzərə alsaq ki, o vaxt
Bakı Dövlət Universitetini də, Bakı Politexnik İnstitutunu da yaradanda milli kadrlarımız yox idi, - Azərbaycan
bu iki təhsil ocağını yaratmaq üçün Rusiyanın alimlərindən, müəllimlərindən istifadə etmişdir, - onda biz bu
təhsil ocaqlarının açılmasının nə qədər qiymətli olduğunu bu gün qeyd etməliyik.
Neft Akademiyası 80 il ərzində Azərbaycanda sənayenin, iqtisadiyyatın, elmin, elmi-texniki tərəqqinin
inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Onun yaranmasının kökləri də vardır. Bu da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
hələ əsrin əvvəlində aqrar, sənaye bölgəsi kimi tanınaraq, eyni zamanda dünyada neft hasilatı sahəsində
məşhurlaşmışdı. Ona görə də Azərbaycanın zəngin neft yataqlarından istifadə olunması üçün, eyni zamanda neft
yataqlarının kəşf edilməsi, neftin emalı, habelə müvafiq maşınqayırma zavodlarının və bir çox başqa sahələrin
yaradılması məhz Bakı Politexnik İnstitutunun yaranmasının əsas səbəbi olmuşdur.
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Biz bu gün böyük milli qürur hissi ilə 80 illik yubileyə toplaşmışıq. 80 il ərzində bu ali təhsil ocağı ayrıayrı vaxtlarda ayrı-ayrı ad daşıyaraq, heç vaxt öz məzmununu, əsas təhsil istiqamətini itirməmiş və
dəyişməmişdir. Bizi ən çox sevindirən odur ki, qısa bir zamanda Politexnik İnstitutunu yaradandan sonra
Azərbaycanda milli mühəndis kadrları, milli sənayenin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərə bilən ali təhsilli
kadrlar hazırlamağa başlamış və artıq demək olar ki, 30-cu illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatın bu mürəkkəb
sahəsində öz milli kadrlarına malik olmuşdur.
Politexnik İnstitutu demək olar ki, Bakı Dövlət Universiteti kimi, Azərbaycanda başqa ali təhsil
məktəbləri üçün bir ana rolu oynamışdır. Əgər Bakı Dövlət Universitetində və oradakı fakültələrin əsasında,
xüsusən birinci dövrdə, müəllim kadrlarının hazırlanması, dəqiq elmlər, yaxud da təbabət elmləri sahəsində
kadrların hazırlanması bizim üçün vacib idisə və bunların nəticəsində Azərbaycanda həm tibb institutu, həm
pedaqoji institut, ondan sonra digər institutlar yarandısa, Bakı Politexnik İnstitutu təhsilin digər sahəsinin
yaranmasında, bir də deyirəm, ana rolunu oynamışdır.
Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Neftin sənaye üsulu ilə istifadə olunması keçən əsrin ortalarından
başlanmışdır. Ancaq 1920-ci ildən sonra bizim o vaxt yaşadığımız SSRİ məkanında böyük bir ölkəni, SSRİ-ni
sənayeləşdirmək üçün, sənayeləşdirmə proqramını həyata keçirmək üçün neft sənayesinin xüsusi rolu və
əhəmiyyəti vardı. Artıq bu gün tam qətiyyətlə demək olar ki, əgər Azərbaycan nefti olmasaydı, əgər
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərinin istifadə olunması üçün qısa müddətdə müvafiq işlər görülməsəydi, bu
işlərin görülməsi üçün lazım olan qədər kadrlar - mühəndislər, texniklər, yaxud da ki, yüksək səviyyəli
fəhlələrin hazırlanması olmasaydı, onda, bəlkə də yeni yaranmış dövlət kimi SSRİ, ümumiyyətlə, aqrar ölkəsi
olmuş rus-çar imperatorluğu qısa bir müddətdə belə sənayeləşmə yolu keçə və yüksək sənaye potensialı yarada
bilməzdi. Ona görə də Azərbaycan nefti keçmiş SSRİ kimi böyük bir dövlətin inkişaf etməsində xüsusi rol
oynamışdır. Bu neftin hasil olunması, emalı üçün o vaxtkı SSRİ-nin müxtəlif bölgələrinə, sahələrinə
çatdırılması üçün kadrları hazırlayan, təbiidir ki, Azərbaycan Politexnik İnstitutu olmuşdur.
Bilirsiniz ki, İkinci Dünya müharibəsində SSRİ kimi böyük bir dövlətin müharibə aparmaq imkanlarının
təmin edilməsində Azərbaycan nefti xüsusi rol oynamışdır. Məlumdur ki, o vaxt SSRİ-də neftin 70 faizi
Azərbaycanda hasil edilirdi və bu da SSRİ-nin İkinci Dünya müharibəsində qələbə çalmasının əsas şərtlərindən
biri olmuşdur.
Sizin Akademiyanın, - o vaxt Sənaye İnstitutu deyirdilər, - məzunu, SSRİ-nin ən böyük nəticələrindən
biri, həm mütəxəssis, həm alim, həm də mühəndis və uzun müddət SSRİ-nin neft naziri, sonra isə SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin müavini vəzifələrində işləmiş, bizim həmyerlimiz Nikolay Baybakov həm Moskvada müxtəlif
görüşlərdə, həm də Bakıda bunu dəfələrlə qeyd etmişdir ki, əgər Azərbaycan nefti olmasaydı, İkinci Dünya
müharibəsində SSRİ-nin qələbəsi bəlkə də mümkün olmayacaqdı.
O illərdə sənayedə işləmiş, yaxud da bu institutda çalışmış insanlardan bəziləri ola bilər, indi bu
salondadırlar. Mən də o dövrü gözlərimlə görmüşəm. İndi arxiv materialları bugünkü gənclərə, nəsillərə
göstərilir. Amma mən o dövrü gözlərimlə görmüşəm. Gözlərimlə görmüşəm ki, Bakıda, Azərbaycanda insanlar
gecə-gündüz neft sənayesində yorulmadan çalışırdılar, neft hasil edirdilər və alman faşist ordusu gəlib Qafqaz
sıra dağlarında duran zaman yol kəsildiyinə görə müxtəlif vasitələrdən istifadə edərək, nefti Xəzər dənizindən
şimala, cəbhəyə çatdırırdılar.
Mənim xatirimdədir, müharibə illərində Amerika Birləşmiş Ştatlarından SSRİ-yə böyük yük daşımağa
qadir olan avtomobillər və başqa texnika gəlirdi. Onun da bir yolu İran ərazisindən, - oraya qədər isə gəmilərlə
daşınırdı - keçirdi. İran ərazisindən, oradan isə bütün Qafqazı keçərək cəbhəyə getmək üçün həmin texnikaya
yanacaq lazım idi. Əgər yanacaq olmasaydı, o vaxtlar Amerika tərəfindən verilən texnika heç bir iş görə
bilməzdi. Bu barədə çox danışmaq olar. Ancaq mən bu faktları xatırlayaraq, onu demək istəyirəm ki, biz bu gün
bu yubileydə böyük qürur hissi keçiririk. Ona görə ki, hələ 80 il bundan öncə Azərbaycanın zəngin neft
yataqlarından istifadə olunmasında və Azərbaycanda sənayenin - həm neft sənayesinin, həm də başqa
sahələrinin inkişaf etdirilməsində 1920-ci ildə yaranmış Bakı Politexnik İnstitutunun xüsusi tarixi yeri vardır.
Bu gün biz yubileyi keçirərək, o vaxt Politexnik İnstitutunu yaradanların və 80 il ərzində, xüsusən ilk
onilliklərdə bu institutda ağır bir şəraitdə fəaliyyət göstərmiş müəllimlərin, professorların, mühəndislərin,
mütəxəssislərin xatirəsini böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd etməliyik.
Mən dünən sizin Akademiyanın qabaqcıl müəllimlərinin, professorlarının təltif olunması barədə
materiallara baxarkən gördüm ki, bu gün də burada, Neft Akademiyasında yaşlı nəslə məxsus olan böyük bir
qrup alimlər çalışır. Onlar yəqin ki, bu salondadırlar - yaxud da kimsə yoxdur, - mən onların xidmətlərini xüsusi
qeyd edirəm. Çünki ömrünün əsas hissəsini bu mötəbər təhsil ocağında keçirmiş və bir neçə nəsil mühəndis,
neftçi, yaxud sənayenin başqa sahələri üçün mütəxəssislər hazırlamış insanlar böyük hörmətə layiqdir və biz
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daim onları cəmiyyətimizdə hörmətli insanlar kimi adlandırmalıyıq.
Burada deyildi, Bakı Politexnik İnstitutu yaranandan sonra, o, ayrı-ayrı mərhələlərdə müəyyən adlar
daşımışdır. Amma Azərbaycan Sənaye İnstitutu adı daha məşhur idi. Rusca ona Azerbaycanskiy İndisturalnı
İnstitut deyirdilər. Azərbaycanda hamı bu instituta xüsusi hörmətlə yanaşırdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər halda mən öz gənclik və sonrakı dövrdəki təəssüratlarımı deyirəm, - bu instituta daxil olmaq istəyənlər o
qədər çox deyildi. Çünki o vaxtlar sənayeni və sənayenin mürəkkəbliklərini gənclərin çoxu hələ o qədər də dərk
edə bilmirdilər. Əgər 20-30-cu illəri götürsək, bəlkə də bu, obyektiv səbəb idi ki, respublikamızda təhsili kütləvi
etmək üçün daha çox müəllim kadrları lazım idi. Ona görə də Bakı Dövlət Universitetinə, onun əsasında
yaranmış Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna və başqalarına axın daha çox idi. Bir də ki, mən sizə deyim, burada
oxumaq o birilərindən çətin idi. Bəlkə də kimsə hesab edər ki, bu, mənim subyektiv fikrimdir, ola bilər. Çünki
mən vaxtilə burada təhsil almışam. Ancaq məsələ təkcə subyektivlikdə deyil. O vaxt gənclərin çoxu hesab edirdi
ki, universitetdə - geologiya, tarix, ədəbiyyat, filologiya fakültələrində hamı oxuya bilər. Amma gəlib burada
neft sənayesi, yaxud mexanika, energetika, geologiya fakültələrində oxumaq çox çətin idi. Çünki bu fənlər hələ
o vaxtlar bizim gənclər üçün o qədər yaxşı tanış deyildi.
Xatirimdədir, mən də burada bir müddət təhsil almışam. O vaxtlar biz oxuyanda materiallar müqaviməti
dərsindən hamımız qorxurduq. Çünki çox çətin idi. İndi bilmirəm, bəlkə asanlaşıbdır. Amma bu, çox çətin
problem idi. Özü də bir müəllim, professor var idi, necə deyərlər, heç bir şeyə güzəşt edən deyildi. Gərək ki,
onun familiyası Dunin idi. Ondan qiymət almaq mümkün deyildi.
Yenə deyirəm, mən öz dövrümü xatırlayıram, buraya daxil olmaq istəyənlər başqa institutlara daxil olmaq
istəyənlərdən az idi. Amma, eyni zamanda, bu instituta daxil olmaq və burada oxumaq hər adam üçün mümkün
deyildi. Bəziləri daxil olurdu, ancaq oxuya bilmirdi, sonra çıxıb başqa institutlara gedirdi. Bunun səbəbi təkcə
burada olan fənlərin mürəkkəbliyi, çətinliyi ilə əlaqədar deyildi. Yenə də deyirəm, bunun səbəbi bir də onunla
əlaqədar idi ki, o vaxt gənclər hələ bu sahənin nə qədər vacib olduğunu dərindən dərk edə bilmirdilər. Daha bir
səbəb o idi ki, - mən o vaxtın təəssüratlarını deyirəm, ancaq bu ənənələr sonrakı illərdə də davam edibdir, - bu
institutda nizam-intizam, qayda-qanun, tələbkarlıq, müəllimin, professorun tələbəyə münasibəti, tələbənin
müəllimə münasibəti yüksək səviyyədə idi. Qoy, o biri ali məktəblər məndən inciməsinlər. Mən Azərbaycanın
uzun illər rəhbəri olmuşam, indi də Prezidentiyəm. Mənim üçün hər bir ali məktəb doğmadır və hər bir ali
məktəbin öz yeri vardır. Amma mən bu sözləri deməyə bilmərəm, indiki Neft Akademiyası vaxtilə bütün ali
məktəblərə nümunə idi. Mən istərdim ki, o, bu gün də, gələcəkdə də nümunə olsun.
Dövlət Neft Akademiyasının Azərbaycanda sənayenin inkişaf etməsində gördüyü işlər çox böyük qiymətə
layiqdir. İndi baxın, Azərbaycanın böyük sənaye potensialı vardır. Doğrudur, indi biz müstəqillik əldə edəndən
sonra, keçmiş sovet iqtisadi sistemindən yeni iqtisadi sistemə keçdiyimiz üçün böyük sənaye müəssisələrimizin
bir qismi lazımi səviyyədə işləyə bilmir, məhsul vermir və orada çalışan adamların bəziləri işsiz qalırlar. Bunlar
müvəqqəti hallardır. Ancaq Azərbaycanın böyük sənaye potensialı vardır.
Təbiidir, Azərbaycan qədimdə aqrar ölkə olubdur - dünyadakı ölkələrin hamısı qədim dövrdə aqrar
ölkələr olublar - sənaye sonra inkişaf etməyə başlayıbdır. Amma keçmiş SSRİ-nin tərkibində olmuş başqa
respublikalara nisbətən Azərbaycan daha əvvəl aqrar ölkədən aqrar sənaye ölkəsinə çevrilibdir. Ona görə də öz
müstəqilliyimizi əldə edən zaman bizim heç bir problemimiz yox idi. Çünki Azərbaycanın inkişaf etmiş böyük
sənaye kompleksi və bu sənaye kompleksini səmərəli işlədə bilən mühəndis, texnik, alim kadrları vardır.
Bakı Politexnik İnstitutu, - mən Neft Akademiyasının köhnə adını deyirəm, indiki Politexnik İnstitutunu
demirəm, onun da öz yeri var, - Azərbaycan elminin inkişafında da böyük rol oynamışdır. 1945-ci ildə
Azərbaycan Elmlər Akademiyası yaranarkən onun əsasını qoyanların əksəriyyəti məhz bu institutun məzunları
olmuşdular. Elmlər Akademiyasının bir çox elmi-tədqiqat institutlarını məhz həmin kadrlar tərəfindən yaratmaq
mümkün olmuşdur. Bundan başqa, bizim sənayenin bir çox sahələrində, məsələn, neft, yaxud maşınqayırma,
energetika və başqa sahələrdə olduqca çox elmi tədqiqat, layihə institutlarımız vardır. Həmin institutların
yaranması da bu ali təhsil ocağında hazırlanmış kadrların vasitəsi ilə olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 80 illik tarixində onun fəaliyyəti çoxşaxəli olmuşdur. Həm
sənayenin, həm elmin inkişafı, həm elmi-tədqiqat institutları, burada dedilər, həm də bir neçə yeni ali məktəblər
- Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti,
Mingəçevir Politexnik İnstitutu məhz Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasından ayrılmış fakültələr əsasında
yaranmış, qurulmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası indi özünün yeni mərhələsini yaşayır. Birincisi, bu onunla
əlaqədardır ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqil dövlət olaraq öz təhsilini, elmini, iqtisadiyyatını,
özünə lazım olan digər sahələri daha çox inkişaf etdirməyə çalışır. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası bu
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baxımdan da xüsusi rol oynayır.
İndi müstəqillik dövründə bizim həyata keçirdiyimiz işlərdən ən böyüyü və ən əsası Azərbaycan
dövlətinin yeni neft strategiyasıdır. Biz buna 1994-cü ildə başlamışıq. Amma quru yerdən başlamamışıq. Əgər
Azərbaycan neftçiləri, geoloqları, alimləri, Azərbaycanın neft sənayesini təmin edən sənaye müəssisələri yüksək
səviyyədə olmasaydı, biz bu strategiyanı həyata keçirə bilməzdik. Bizim neft strategiyamızın əsasını on illərlə
Azərbaycan neftçiləri və geoloqları tərəfindən ilk növbədə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda kəşf edilmiş
neft və qaz yataqlarının dünyanın qabaqcıl texnikaya və texnologiyaya, böyük iqtisadi imkanlara malik olan
şirkətləri ilə birlikdə işlənməsi təşkil edir. İndi düşünmək lazımdır - əgər bizim alimlərimiz, geoloqlarımız,
mühəndislərimiz, neftçilərimiz uzun illər çalışaraq o neft yataqlarını kəşf etməsəydilər, indi biz yeni neft
strategiyamızı nəyin əsasında yarada bilərik? Ona görə də mən neft strategiyası haqqında danışarkən, birinci
növbədə Azərbaycan neftçilərinə, neft sahəsindəki alimlərimizə, geoloqlarımıza xüsusi minnətdarlığımı və
təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan dünyada ilk dəfə dənizin dərinliklərindən neft çıxarmağa nail olmuşdur. 50 il bundan öncə
Neft daşları yaranmışdır. Yəni dənizdə neft mədəni yaranmışdır. Bu, dünyada birinci təcrübə idi. Ancaq bunu
kim kəşf etdi, kim yaratdı? Bu yataqları kəşf edənlər yenə də bizim bu Neft Akademiyasında təhsil almış yüksək
səviyyəli geoloqlar olmuşlar. Ancaq o ağır vəziyyətdə dənizin, suyun altından nefti çıxarmaq təbiidir ki, bizim
neftçilərin əməyinin və bu işdə toplanmış, təcrübənin nəticəsi olmuşdur. Onlar olmasaydı, bu, ola bilməzdi. Ona
görə də Azərbaycanın yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsi indiyə qədər bizim on illərlə gördüyümüz
işlərin nəticəsidir.
Ancaq indi bizim neftçilərin qarşısında, Neft Akademiyasının qarşısında duran vəzifələr Azərbaycana
gəlmiş müxtəlif şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq edərək, dünya təcrübəsini daha da mənimsəməkdən və dünya
təcrübəsini bu gün burada təhsil alan tələbələrə çatdırmaqdan, onları bu sahədə bilikləndirməkdən ibarətdir.
Eyni zamanda Neft Akademiyası və neft sahəsində çalışan elmi tədqiqat institutlarımız, Elmlər Akademiyası
gərək, bu şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq etsinlər, Azərbaycan dünya təcrübəsini - həm elmi, həm də elmi-texniki
tərəqqini, təcrübəni qavrasın, gələcəkdə bu işlərin əksəriyyətini özü görə bilsin.
Neft strategiyasının istiqamətlərindən biri də budur ki, biz müəyyən bir dövrdə ayrı-ayrı dünya şirkətləri
ilə əməkdaşlıq edərək, təcrübə toplayıb, vəsait əldə edib, müasir texnikanı, texnologiyanı mənimsəyib işlərin
çoxunu gələcəkdə özümüz görməliyik. Ancaq bunun üçün bax, bu keçid dövrü lazımdır.
Sevindirici hal odur ki, indi dünyanın qabaqcıl neft şirkətlərinin burada gördüyü işlərin əksəriyyətini milli
kadrlar aparır. Mən bu barədə neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə, mütəxəssisləri ilə çox söhbət etmişəm. Onlar
bildirirlər ki, Azərbaycandakı kadrların, milli kadrların, yəni azərbaycanlıların bu qədər yüksək səviyyədə
olduğunu təsəvvür edə bilməzdik. Bu da yenə Neft Akademiyasının xidmətlərindən biridir. Bizim neft
sənayesinin xidmətlərindən biridir. Neft sənayesində fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat, layihə institutlarımızın
xidmətlərindən biridir.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının dünyanın bir çox ölkələrində kadrların hazırlanmasındakı
xidmətlərindən burda danışıldı. Bu da bizdə böyük iftixar hissi doğurur. Amma təkcə bu yox, həm də
Azərbaycan neftçilərinin müxtəlif ölkələrdə neft sənayesinin yaranması və inkişaf etməsi sahəsində gördüyü
işlər. Məsələn, Vyetnamda, Kubada, Əlcəzairdə, digər Afrika ölkələrində və başqa yerlərdə Azərbaycan
mütəxəssisləri neft sənayesinin təşkil olunmasında iştirak ediblər, neft sənayesi ilə əlaqədar təhsil
müəssisələrində dərslər deyiblər.
Xatirimdədir, 1983-cü ildə mən SSRİ-nin dövlət nümayəndə heyətinin başçısı kimi Vyetnamda oldum.
Vyetnamın o vaxtkı başçıları ilə - Fam Van Donqla və başqaları ilə danışıq apararkən, onlar bizim qarşımızda,
yəni SSRİ-nin qarşısında bir məsələ qoyurdular ki, siz tezliklə Vyetnamın cənubunda, dənizin sahilində olan
neft yataqlarının istifadə edilməsində bizə yardım edin. Xoşimin şəhərindən müəyyən məsafədə, gərək ki,
Vunqtau adlı bir yerdə bizim mütəxəssislər işləyirdilər. Gördüm ki, onların əksəriyyəti azərbaycanlıdır.
Həddindən artıq sevindim. Onlar orada çox işlər görmüşdülər. İndi Vyetnam çox neft hasil edir və bu, onun
iqtisadiyyatının inkişafına kömək edibdir.
Yaxud, burada deyildi - xarici ölkələrin gənclərinin neft sahəsində təhsil alması. Afrikanın böyük
ölkələrindən biri olan Anqolanın prezidenti Joze Eduardu Duş Santuş beş il burada təhsil alıbdır, mühəndis
olubdur. Sonra öz ölkəsində uzun illərdir prezident seçilir. Mən onunla həm Anqolada, həm də Moskvada bir
neçə dəfə görüşmüşəm. Bəzən beynəlxalq təşkilatlarda görüşürük. O, hər dəfə Bakıdakı təhsil dövrünü,
müəllimlərini çox böyük məmnuniyyət hissi ilə xatırlayır. Bu da Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının bir
tərəfdən xidmətidir, ikinci tərəfdən, dünya miqyasında qazandığı şöhrətin əsasıdır.
Bir sözlə, bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında sizinlə birlikdə mən Azərbaycan neftçilərinin
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bütün nəsillərinin xalqımız qarşısındakı böyük xidmətlərini xüsusi qeyd edirəm və ölkəmizdə neft sənayesinin
inkişafında xidmətlər göstərmiş keçmiş nəsillərin - böyük mühəndislərin, alimlərin, geoloqların xatirəsi
qarşısında baş əyirəm.
Mən burada sizinlə danışarkən beynimə bir fikir də gəlibdir. Azərbaycan neft ölkəsidir. Amma bizdə bu
böyük sahəyə aid dəyərli bir abidə yoxdur.
Biz böyük şairlərimizin heykəllərini yaratmışıq. Musiqiçilərimizin heykəllərini yaratmışıq. Bunlar hamısı
lazımdır, təbiidir. Amma mən bu gün düşünürəm ki, neft sahəsində bir adamın heykəlini yaratmaq çətindir.
Amma Azərbaycan neft sənayesinin yarandığı vaxtdan indiyə qədər əldə etdiyi nailiyyətləri əks etdirən bir
monumentin yaranmasına böyük ehtiyac vardır. Düşünürəm ki, gərək mən bu barədə müəyyən qərar qəbul edəm
və onu həyata keçirəm.
Mən bu gün buraya, bu binaya gələrkən gəncliyimi xatırladım. 1939-cu ildə mən Naxçıvanda orta məktəbi
qurtarandan sonra, - onda 16 yaşım var idi, - Bakıya gəldim. Memarlığa çox həvəsim olduğuna görə, inşaatmemarlıq fakültəsinə daxil oldum. Burada iki ildən bir az çox təhsil aldım. İkinci Dünya müharibəsi təhsilimin
yarımçıq qalmasına, həyatımın istiqamətinin dəyişilməsinə səbəb oldu. O vaxtdan 60 il keçir. Bir-iki dəfə öz
arxivimə baxanda oxuduğum o iki ildə verdiyim imtahanları bildirən qiymət kitabçasını gördüm. İndi burada siz
də arxivdən tapmısınız ki, hansı fənlərdən imtahan vermişəm, hansı qiyməti almışam, orada müəllimlərin
imzaları vardır. Düzdür, iki il azdır, ondan 60 il keçibdir. Mən ondan sonra hərbi işdə olmuşam, siyasətlə
məşğul olmuşam. Görünür ki, mənim memarlığa olan həvəsimlə yanaşı, bu istedadım da var imiş. Ancaq o illəri
heç unutmuram.
Bu gün binaya daxil olarkən fikirləşdim ki, o şeylərin hamısı yerindədirmi? Bəli, bu giriş qapısı da
yadımdadır. Səhər dərsə gəlirdik. İntizam çox möhkəm idi. Mən keçmiş Solntsev küçəsi 40-da yerləşən
yataqxanada yaşayırdım. Buradan 5 nömrəli tramvay keçirdi. Oradan buraya gəlirdim. Tələbələr çalışırdılar ki,
dərsə gecikməsinlər. Həmişə qapıda tıxac əmələ gəlirdi, içəri girmək çox çətin idi, bir-birini itələyir, sıxırdılar.
Bunlar hamısı xatirimdədir. Burada üçüncü mərtəbədə küncdə böyük bir otaq var. O, bizim memarlıq qrupunun
otağı idi. Aşağıda yeməkxana var idi, o da yadımdadır. Ümumiyyətlə, bu bina o vaxtdan gözümün qarşısındadır.
Yəni bunun köhnə hissəsi yox, yeni hissəsi. O illər iki il müddətində burada aldığım təhsil, tərbiyə, nizamintizam, bilik mənim gələcək həyatımda, sonrakı dövrümdə çox böyük rol oynamışdır. Ona görə də mən o illəri
böyük məmnuniyyət hissi ilə xatırlayıram. Mənə dərs vermiş müəllimləri xatırlayıram. Bu gün onlara bir daha
minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki Naxçıvanda orta məktəbi qurtarandan sonra məhz o illər mənim gələcək
həyatımda böyük rol oynadı.
Mən burada çox yubileylərdə iştirak etmişəm. Xatirimdədir ki, 1940-cı ildə burada tələbə idim. Bildik ki,
20 illik yubileydir. O vaxt burada rektor Musa Əliyev idi. Bilirsiniz ki, o, sonra böyük alim, akademiyanın
prezidenti olmuşdur. Başqa müəllimlərimiz də var idi. Onlar yüksək dövlət ordenləri ilə təltif olunmuşlar,
institut təltif edilmişdir.
Yadımdadır, bu salonda mərasim keçirilirdi. Təbiidir, onda mən burada yox, hardasa oralarda
oturmuşdum. Çox sevinirdim. Yəqin, təkcə mən yox, bütün tələbələr sevinirdi. Bu, mənim 20 illik yubileydə
iştirakım idi.
30, 40 illik yubileylər bilmirəm, nə vaxt olubdur. Amma 1971-ci ildə 50 illik yubileydə iştirak etmişəm və
nitq söyləmişəm. 60 illik yubileydə iştirak etmişəm, yenə də nitq söyləmişəm. Artıq burada dedilər ki, 70 illik
yubiley olmayıbdır. İndi 80 illik yubileydə də iştirak etmək mənə müyəssər olubdur. Mən buna görə özümü çox
xoşbəxt hiss edirəm. Çox məmnunam, mənə nəsib olubdur ki, 60 il bundan öncə burada təhsil almış adam indi
bu Akademiyanın 80 illik yubileyində iştirak edir.
Mən sizinlə bərabər olmağımdan bir daha çox şadam, çox sevinirəm. Ümidvaram ki, Neft Akademiyası
indiyə qədər əldə edilmiş təcrübəni, gözəl ənənələrini bundan sonra da davam etdirəcək və XXI əsrdə də
Azərbaycanın ən qabaqcıl ali təhsil məktəblərindən biri olacaqdır. İndiyə qədər olduğu kimi, gələcəkdə də bizim
xalqımız, millətimiz üçün, müstəqil Azərbaycan dövləti üçün yüksək səviyyəli kadrlar hazırlayacaqdır.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Hər birinizə cansağlığı arzu edirəm. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Hər
birinizə ailə səadəti arzu edirəm. Sağ olun.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASI (AŞPA) KOMİTƏSİNİN SƏDRİ
ANDRES QROSSUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
16 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Mən məmnunam ki, siz bizim ölkəmizə tez-tez gəlirsiniz. Bu onu göstərir ki, siz ölkəmizi sevirsiniz. Eyni
zamanda, yəqin ki, biz də sizi sevirik. Ona görə də siz Azərbaycana tez-tez gəlirsiniz və biz də sizi tez-tez
görmək istəyirik.
Mənə dedilər ki, siz bu gün bir çox görüşlər keçirmisiniz. Məmnunam ki, mənimlə də görüşə gəlmisiniz.
Son dəfə sizinlə noyabrın 6-da görüşərkən razılığa gəldik ki, yenə görüşəcəyik. Mən çox şadam ki, siz
verdiyiniz sözə əməl etmisiniz. Buyurun.
A n d r e s Q r o s s: Cənab Prezident, sağ olun.
Bizi səmimiyyətlə qarşıladığınıza görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz təkcə yenidən Azərbaycana
dönəcəyimiz barədə vədimizə deyil, eyni zamanda Sizə verdiyimiz başqa bir vədimizə – Avropa Şurası Nazirlər
Komitəsinə Azərbaycan barədə məruzə edəcəyimiz haqda söz vermişdik – əməl etdik. Noyabrın 7-də məruzəni
etdik.
Məhəbbət macəralarında bir-birini sevərkən ən yaxşı əlamət açıqlıq, vicdanlılıq, düzgünlük və şəffaflıqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir də səmimilik.
A n d r e s Q r o s s: Özü də bəzən dostlarla daha açıq, səmimi və cəsarətli söhbət aparmaq, düşmənlə
söhbətdən də çətin olur. Həm cənab Ştudman, həm də mən noyabrın 6-da, seçkilərdən dərhal sonra axşam
Sizinlə görüşümüzdən və o görüş nəticəsində Sizin müvafiq orqanlara, o cümlədən Mərkəzi Seçki
Komissiyasına tövsiyələrinizi və lazımi addımların atılması barədə qərarlarınızı görməkdən məmnun olduq. Biz
Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərlə əlaqədar dərhal məruzə edərkən də, yol verilmiş pozuntuların və
çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görüləcəyi barədə Sizin sözlərinizi nəzərə aldıq. Ümidvarıq
ki, təkrar seçkilər yanvarın 4-də, əvvəlki qüsurlar aradan qaldırılmaqla keçiriləcəkdir.
Lakin yenidən Azərbaycana gəldikdən sonra, təkrar seçkilər keçiriləcək dairələrdə işlərin təşkili ilə yaxından
tanış olduqda, biz yenidən narahat olmağa başlamışıq. O mənada ki, problemlərin olduğunu görürük və ona görə
də bu barədə danışmaq üçün Sizin hüzurunuza gəlmişik.
Etiraz etməsəniz, qarşılaşdığımız, gördüyümüz bu problemlərin bəziləri barədə Sizinlə mən söhbət edərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən çox məmnunam ki, noyabrın 6-dakı görüşümüzü siz xatırlayırsınız. O vaxt
siz və cənab Ştudman təklif etdiniz ki, mən seçki zamanı buraxılmış səhvlərin, qüsurların, qanun pozuntularının
aradan qaldırılması ilə əlaqədar bəyanat verim. Hətta cənab Ştudman o vaxt dedi ki, siz bəyanat verəcəksiniz,
ancaq lazımdır ki, bəyanatı həyata keçirəsiniz. Çünki bir neçə başqa ölkələrdə belə hallar olmuşdu ki, ya
bəyanat verilməmişdi, ya da bəyanat sonra həyata keçirilməmişdi.
İndi siz şahidsiniz ki, mən dərhal bəyanat da verdim və bəyanatın həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin də
görülməsini təmin etdim. Mərkəzi Seçki Komissiyası və Konstitusiya Məhkəməsi 11 dairədə seçkiləri etibarsız
saydılar və seçkilərin yenidən keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdilər. Mən öz qərarımla üç rayonda icra
hakimiyyəti başçılarını vəzifələrindən azad etdim. İndi mənə verilən məlumatlara görə – siz bunu daha yaxşı
bilirsiniz – Mərkəzi Seçki Komissiyası iş aparır. 11 dairədə yenidən seçkilərin keçirilməsi üçün geniş iş aparılır
və çoxlu namizədlər irəli sürülmüşdür.
Bilirsiniz ki, prezident seçkiləri aparmır. Seçkiləri Mərkəzi Seçki Komissiyası aparır. Mən sadəcə, vaxtaşırı
onlardan məlumat alıram. Mən onların işinə qarışmıram. Ola bilər, onların işlərində yenə də hər hansı qüsurlar,
səhvlər varsa, biz bu haqda danışa bilərik. Hesab edirəm ki, yanvar ayının 4-nə qədər hələ vaxt vardır. O
qüsurların da aradan qaldırılması üçün birgə işlər görə bilərik.
Sizin dediklərinizi inkar etmək üçün mənim indi əsasım yoxdur. Ancaq siz bunları konkret izah etməlisiniz.
Mən sizi dinləməyə hazıram.

Nümayəndə heyətinə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun (DTİHB) direktoru Jerar Şturdman, AŞPAnın və DTİHB-nin təmsilçiləri daxil idilər.
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Sonra görüş mətbuat nümayəndələrinin iştirakı olmadan davam etdirildi.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASI /AŞPA/ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ
ANDRES QROSSUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
17 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Necəsiniz?
A n d r e s Q r o s s: Biz yaxşıyıq, amma mən atamın sözlərini xatırlayıram. O həmişə deyərdi ki, adamın
kefinin yaxşı olmasının şərtləri vardır. Gərək özünə əziyyət verəsən, daha yaxşı olmağa çalışasan və özünü əla
vəziyyətdə hiss edəsən.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qərbdə bazar günləri insanlar, adətən, istirahət edirlər. Yəqin ki, siz də buna
öyrəşmisiniz. Ancaq indi bizim respublikamızın, ölkəmizin işlərinə görə siz bazar günü də burada işləyirsiniz,
əziyyət çəkirsiniz.
A n d r e s Q r o s s: Yox, bu, əziyyət deyil, biz işləməkdən zövq alırıq. İsveçrəlilər yaşamaq üçün
işləyirlər, amma italyanlar işləmək üçün yaşayırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma keçmiş Sovetlər İttifaqında yaşayanlarda, qərbi görməyənlərdə, ümumiyyətlə,
dünyada belə fikir yaranıb ki, İsveçrə cənnətdir. Orada insanlar o qədər də çox işləmir, onların çoxlu gəlirləri
var və çox da yaxşı istirahət edirlər. Doğrudur, indi İsveçrəni görənlər, o cümlədən mən də belə fikirdə deyiləm.
Amma bir həqiqət vardır ki, Cenevrə çox gözəl şəhərdir.
İtalyanlarla isveçrəlilər barəsində bu cür sözlər də yaxşı sözlərdir. Amma iş buradadır ki, sizdə həm
italyanlar, həm almanlar, həm də fransızlar var. Nədənsə, siz təkcə italyanları dediniz.
A n d r e s Q r o s s: Bilirsinizmi, İsveçrədə yaşayan italyanlar da elə İsveçrə vətəndaşlarıdır. Düzdür, bizdə
milli azlıqlar da vardır. Mən İspaniyanın da adını çəkə bilərdim. Amma çəkmədim. Çünki mənim sol tərəfimdə
ispan dostum əyləşibdir.
Bilirsinizmi, illüziya ilə utopiya arasında çox böyük fərq vardır. Cənnətə düşməyin özü illüziyadır. Bəzən
keçmiş dövrdə, sovetlər məkanında yaşamış insanlar bizim reallıq kimi baxdığımız məsələlərə, yəni kommersiya
məsələlərinə, iqtisadi məsələlərə illüziya kimi yanaşırdılar.
Əgər belə götürsək, cənnət illüziyadırsa, onda demokratiya utopiyadır. Amma utopiyaya getmək üçün gərək
illüziyalardan keçib, əziyyətlərə qatlaşıb demokratik cəmiyyətə doğru irəliləyəsən. Hər halda, mən hesab edirəm
ki, İsveçrə və Azərbaycan xalqları birgə səylər göstərib demokratik inkişaf yoluna üstünlük verirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, amma siz İspaniyaya toxundunuz. Mən İspaniyanı müdafiə etmək
istəyirəm. Çünki İspaniya bizim təsəvvürümüzdə həmişə bir möcüzələr ölkəsi olubdur. Məsələn, dünyanın heç
bir yerində toreadorlar yoxdur, yalnız İspaniyada vardır, ispan rəqsləri də dünyada çox məşhurdur. Bizdə gənc
estrada orkestrləri yaranıb, onların da proqramında mütləq ispan rəqsi olubdur. Ona görə də İsveçrənin və
İspaniyanın hər birinin özünəməxsus gözəlliyi vardır. Amma indi əsas məsələ demokratiyadır.
G i l y e r m o M a r t i n e s – K a s a n (Avropa Şurası Parlament Assambleyasında İspaniyanın
təmsilçisi): Cənab Prezident, amma İspaniya ilə İsveçrə arasında fərq ondan ibarətdir ki, İspaniyada illüziyalar
reallığa çevrilə bilir. Ona görə də dinə çox bağlı olan xalq kimi, biz ispanlar elə bir yol seçə bilirik ki, o həm
demokratiyaya, həm də bizim anlamımızda, elə cənnətə aparan yol olsun.
1977-ci ildən başlayaraq, İspaniya məhz iki yolun yolçusu olubdur. Əgər birinci yolla biz, həqiqi katoliklər,
dini çox sevən xalq kimi, Allah-təala qarşısında böyük xidmətlər göstərmək, dinin göstərdiyi yolu tutmuşuqsa,
ikinci yol mənim həmkarımın utopiya adlandırdığı demokratiyaya doğru gedən yoldur. Beləliklə, biz İspaniyada
utopiya yolu ilə, yəni demokratiya yolu ilə illüziya adlandırılan dinə yaxınlaşmaq yolunu birləşdirərək, əsl
cənnətə gedən yolun yolçusuyuq. Ona görə də sizləri İspaniyaya dəvət edirik ki, orada məhz belə düzgün yolun
yolçuları olasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən təşəkkür edirəm. Əlavə etməliyəm ki, İspaniyada bir də çox gözəl qadınlar
vardır.
Yaxşı, bu sözlər bizim vaxtımızı ala bilər. Mən bilirəm ki, siz bu gün çox gərgin işləmisiniz. İndi biz
görüşmüşük ki, fikir mübadiləsi aparaq. Yəqin ki, bu müqəddimədən sonra konkret söhbətə keçmək lazımdır.
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"ŞİMAL" DRES-DƏ YENİ ENERJİ BLOKUNUN TƏMƏLİNİN QOYULMASI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
19 dekabr 2000-ci il
Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün biz hamımız müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında tarixi bir hadisənin şahidiyik. Bu
hadisə də burada - Şüvəlanda bir neçə on illiklər bundan öncə yaranmış elektrik stansiyasının yerində yeni bir
enerji blokunun tikintisinə başlaması ilə əlaqədardır. Burada vaxtilə, 1950-ci illərdə və nəhayət, 1960-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün "Şimal" Elektrik Stansiyası tikilmişdir. Bu
stansiya on illərlə Azərbaycan xalqına, ölkəmizin iqtisadiyyatına öz xidmətini göstərmişdir və nə qədər
köhnəlmiş olsa da, bu gün yenə də işləyir, az-çox öz xidmətini göstərir. Bu, Azərbaycanın ilk elektrik
stansiyalarından biridir. Ancaq o illərdən sonra respublikamızda elektrik enerjisi potensialı yaratmaq üçün çox
işlər görülmüş, bir çox elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilmiş, Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası, Kür
çayı üzərində digər elektrik stansiyaları, Mingəçevirdə çoxsaylı bloklara və böyük potensiala malik olan Dövlət
Rayon Elektrik Stansiyası tikilmişdir.
Məlumdur ki, müasir həyatda elektrik enerjisinin rolu əvəzsizdir. Əgər 50-60 il bundan öncəki dövrü
xatırlasanız, o vaxt elektrik enerjisindən istifadə edənlərin sayı həddindən az idi. Azərbaycanın əksər
bölgələrində elektrik enerjisi təminatı yox idi. Ölkəmizin sənaye müəssisələri mümkün olan qədər elektrik
enerjisindən istifadə edirdilər. Əhali isə Bakıda az-çox təmin olunurdu. Amma Bakıdan kənarda yaşayan
insanlar, yenə də deyirəm, elektrik enerjisinin nə olduğunu bilmirdilər, yaxud da ondan cüzi miqdarda istifadə
edirdilər.
Həyat çox sürətlə inkişaf etdi. Elektrik enerjisi həm iqtisadiyyatın - sənayenin, kənd təsərrüfatının, həm də
insanların həyatının, məişətinin bütün sahələrinə daxil oldu. Çünki bunu artıq daim inkişafda olan elmi-texniki
tərəqqi tələb edirdi.
Bu baxımdan o illərdə Azərbaycanda da çox işlər görülübdür. Bu gün biz müstəqil Azərbaycan dövlətində
sərbəst, azad şəraitdə yaşayaraq iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan hökuməti
və dövləti nəinki o günlərin tələbatını təmin etməklə məşğul olmuşlar, eyni zamanda ölkəmizin gələcəyi
haqqında düşünmüşlər. Respublikamızın iqtisadi potensialının və insanların həyat tərzinin gələcəkdə müstəqil
dövlət çərçivəsində təmin olunması barədə düşünmüşlər.
Mən xoşbəxtəm ki, bu işlərin həyata keçirilməsinin böyük bir hissəsində bilavasitə iştirak etmişəm və o
illərdə - 1970-80-ci illərdə Azərbaycanın rəhbəri olduğum zaman ölkəmizdə müstəqil elektrik enerjisi
potensialının yaradılmasına nail olmuşam. Bəlkə də bunu dərindən dərk edən adamlar azdır. Çünki insanlar
həyatda yeni şeylərə tez alışırlar, ancaq onların harada və necə icad olunduğunu, necə işlədiyini o qədər də
dərindən bilmirlər. Məsələn, insan evinə soyuducu alır, amma o heç bilmir ki, bu soyuducunu necə düzəldiblər.
O bilmir ki, bu soyuducu, eləcə də hər bir ailədə və evdə istifadə olunan digər məişət texnikası hansı vasitələrlə
işləyəcəkdir. Təbiidir ki, elektrik enerjisinin dünyada, o cümlədən hər bir ölkədə, həmçinin Azərbaycanda
həyatın bütün sahələri üçün nə qədər vacib olduğunu bu sahədə fəaliyyət göstərənlər, mütəxəssislər, dövlət işi
ilə məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər.
O illərdə - sovet hakimiyyəti illərində biz SSRİ-nin tərkibində yaşayanda İttifaqın müxtəlif yerlərdə böyük
elektrik stansiyaları var idi. Hətta 1960-cı illərdə ölkədə atom elektrik stansiyalarının da tikintisinə başlandı.
Ümumiyyətlə, o vaxt elektrikləşdirmə siyasəti sovet hökumətinin ən əsas şüarlarından biri idi. Ölkənin
elektrikləşdirilməsi siyasəti geniş surətdə aparılırdı. Bu məsələləri Moskvada planlaşdıran adamlar ölkə bir
olduğuna görə yeni elektrik stansiyalarının harada tikiləcəyi barədə o qədər də düşünmürdülər. Çünki vahid
elektrik enerjisi sistemi var idi. O sistemlə də ölkənin hər yerinə elektrik enerjisi çatdırılırdı.
Biz o illər bütün bu imkanlardan istifadə edərək, eyni zamanda düşünürdük ki, hər respublikanın - o vaxt
düşünürdük ki, gələcəkdə biz müstəqil dövlət ola bilərik - özünü təmin edə bilən iqtisadi potensialı olmalıdır.
Bu iqtisadi potensialın tərkibində ən mühüm yer tutan elektrik enerjisi istehsal edən müəssisələr yaradılmalıdır.
Ona görə də o illər Moskvanın etirazına, bu işimizə maneçilik törədən qüvvələrin çox güclü olmasına
baxmayaraq, biz Azərbaycanın elektrik enerjisi müstəqilliyini, elektrik enerjisi sarıdan asılılıqdan qurtarmasını
təmin etmək üçün respublikamızda güclü potensiala malik olan elektrik stansiyaları yaratmağa başladıq, buna da
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nail olduq. Əgər o illər biz bunu etməsəydik, indi Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təmin olunması, burada
dedilər, bizimlə qonşu olan Cənubi Qafqaz ölkələrindəki kimi çox ağır bir vəziyyətə düşərdi. Ermənistanda
vaxtilə bir atom elektrik stansiyası tikdilər. Onun hesabına Ermənistan indi müəyyən qədər elektrik enerjisi alır.
Gürcüstanda o vaxt bu işi görə bilmədilər. Ona görə də indi Gürcüstan elektrik enerjisi böhranı içərisində
yaşayır. Amma biz Azərbaycanda uzaqgörənlik etdik, bu işləri gördük və ölkəmizin həm iqtisadiyyatını, həm
insanların həyatını, xüsusən, həm də sənayeni təmin etmək üçün lazımi qədər elektrik enerjisi istehsal edən
müəssisələr yarada bildik. Ancaq bu müəssisələrin bəziləri köhnəliblər, təmirə, yaxud onları müasirləşdirməyə,
modernləşdirməyə ehtiyacı vardır. Onlar köhnə texnologiya ilə işləyirlər.
Məsələn, buradakı buxar-qaz qurğusunu götürək. Əgər bu qurğu 60-cı illərin əvvəllərində istifadəyə
verilibsə, o vaxtdan indiyə qədər, demək olar ki, 40 il elmi-texniki tərəqqinin dünyaya nə gətirdiyini nəzərə
alsaq, deməli, bu qurğu müasir tələblərə cavab vermir. Məhz ona görə də bu qurğu indi tam gücü ilə işləyə
bilmir, işləyə də bilməz. Ancaq yenə də işləyir, yenə də müəyyən qədər elektrik enerjisi verir.
Bizim Mingəçevirdə yaratdığımız böyük Dövlət Rayon Elektrik Stansiyası, su elektrik stansiyası, Kür
çayı üzərindəki digər elektrik stansiyalar, Əli Bayramlıdakı elektrik stansiyası - bunların hamısı Azərbaycanın
elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında xüsusi rol oynamışdır və bu gün də bu rolu oynayır. Ancaq həyat inkişaf
edir, elektrik enerjisinə tələbat artır. Ona görə də bir yerdə dayanmaq olmaz. Hər şeyi inkişaf etdirmək lazımdır.
O cümlədən xüsusən də elektrik enerjisi sistemini inkişaf etdirmək lazımdır.
Biz Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra respublikamızın elektrik enerjisinə tələbatını
yalnız və yalnız o vaxta qədər, SSRİ-nin tərkibində olduğumuz dövrdə yaratdığımız elektrik enerjisi
müəssisələrinin gücü ilə ödəyə bilirdik. Ancaq, yenə də deyirəm, bunların bir qismi köhnəlir, gücdən düşür. Bu
sahəni inkişaf etdirmək lazımdır. Bunun üçün də biz Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə həmin bu vacib işi bir
müstəqil dövlət kimi həyata keçirməyi özümüzün əsas vəzifəmiz hesab edirik. Məhz buna görə də biz Dünya
Bankından, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından kredit alıb Yenikənd Su Elektrik Stansiyasını yaratdıq.
Məhz buna görə də biz Avropa ölkələrindən - Almaniyadan, İsveçrədən kredit alıb bu ölkələrin müasir
avadanlığı ilə Xətai rayonundakı 1 nömrəli Bakı-İstilik-Elektrik Mərkəzinin birinci növbəsini istifadəyə verdik.
Həmin stansiya həm elektrik enerjisi, həm də evlərin qızdırılması üçün buxar verir. Ancaq bəzi hallarda tam
gücü ilə işləmir, ancaq işləyəcəkdir.
Nəhayət, bizim ən böyük layihəmiz "Şimal" Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasının yerində yeni, müasir bir
elektrik stansiyasının tikilməsidir. Biz bunu istəyirdik, ancaq bu layihəni həyata keçirmək çox çətin idi. Buna
görə də yollar axtarırdıq. Biz bu yolları Yaponiyada tapdıq. Burada artıq qeyd edildi ki, biz Yaponiya hökuməti
ilə danışıqlar aparmışıq. Mən Yaponiya hökumətinin dəvəti ilə 1998-ci ilin fevral ayında orada rəsmi səfərdə
oldum. Biz Yaponiyada müxtəlif böyük şirkətlərlə danışıqlar apararaq, böyük miqdarda kredit alaraq, Bakıda
müasir tələblərə cavab verən yeni elektrik stansiyasının tikilməsi haqqında razılığa gəldik.
Mən deyə bilərəm ki, xarici banklardan, yaxud ayrı-ayrı ölkələrdən müstəqil dövlət kimi aldığımız
kreditlərlə müqayisədə Yaponiya hökumətindən bizim aldığımız kredit hamısından çoxdur. İndiyə qədər biz heç
bir ölkədən, dünyanın heç bir bankından bu həcmdə, bu məbləğdə kredit ala bilməmişdik. Bu da təbiidir. Bu,
həm iqtisadi, həm texniki, həm elmi cəhətdən yüksək inkişaf etmiş Yaponiya kimi bir ölkənin bizim gənc,
müstəqil Azərbaycana göstərdiyi qayğının təzahürüdür.
Biz o vaxtdan indiyə qədər danışıqlar aparırdıq. Təbiidir ki, bunun layihəsi hazırlanmalı, müəyyən
şirkətlər bu işlə məşğul olmalı idi. Bu proses haqqında burada məlumat verildi. Nəhayət, biz bu işi başa
çatdırmışıq və bu gün də buraya toplaşmışıq ki, həmin bu müasir enerji blokunun, onun qazla təmin olunması
üçün Qaradağdan buraya çəkiləcək qaz xəttinin təməlini qoyaq.
Bizə 339 milyon Amerika dolları məbləğində kredit verilibdir. Kredit 40 il müddətinə ayrılıbdır. Bu, çox
güzəştli kreditdir. Məhz güzəştli, uzunmüddətli olduğuna görə bizim üçün sərfəlidir. Biz də bundan istifadə
etməyə qərar vermişik. Əgər kreditin şərtləri belə olmasaydı, biz qısa müddətli kredit alıb qaytara bilməzdik.
Onu da nəzərə alsanız ki, Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsal olunur, insanlar elektrik enerjisindən istifadə
edir, - nəinki ayrı-ayrı məişət cihazlarını işlətmək üçün, hətta qış mövsümündə mənzilləri qızdırmaq üçün
istifadə edir, - amma bunun haqqını vermirlər.
Burada deyildi, sutkada 65-67 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunur, bütün Azərbaycana
paylanır, sutkada on min ton mazut, on milyon kubmetr qaz sərf edilir, - yəni elektrik enerjisinin istehsalına 50
min dollar xərc çəkilir, pul xərclənir. Elektrik enerjisindən istifadə edən adamlar isə heç onun on faizinin
haqqını vermirlər. Başa düşürsünüzmü? İndi biz 339 milyon dollar kredit götürüb, əhaliyə əlavə olaraq 400
meqavat saat elektrik enerjisi verib pulunu da almasaq, onda krediti haradan qaytaracağıq? Ona görə də siz
bizim vəziyyətimizi başa düşün, anlayın. İnsanlar bunu bilsinlər. Evinizdə lampa, soyuducu, yaxud da tozsoran,
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paltaryuyan maşın, ayrı-ayrı qızdırıcı cihazlar - hamısı elektrik enerjisi ilə işləyir. Amma əhalinin əksəriyyəti
onun haqqını vermir. Dövlətin bu gün o qədər pulu və imkanı yoxdur. Təkcə bizim yox, iqtisadi cəhətdən ən
inkişaf etmiş dövlətləri götürsək, - Yaponiyanın səfiri buradadır, sizdə elektrik enerjisinin pulunu verirlər, ya
yox? Verməsələr nə edərsiniz? O deyir ki, elektrik enerjisinin pulunu hamı ödəyir. Yaponiya zəngin bir ölkədir.
Xalqa, vətəndaşa elektrik enerjisi verir, amma onun haqqını alır.
Artur Rasizadə: Dünya qiymətləri ilə götürsək, hər gün biz elektrik enerjisi istehsalına sərf olunan qazın,
mazutun dəyəri ilə birlikdə 1,5 milyon dollar vəsait xərcləyirik.
Heydər Əliyev: Allaha şükür ki, bunları hesabladılar. Gündə 1,5 milyon dollar biz qazla, mazutla birlikdə
elektrik enerjisi istehsalı üçün sərf edirik. Amma heç bir şey almırıq. Bəs Türkiyədə necədir? Siz elektrik
enerjisi verirsiniz, pulunu alırsınız?
Tayfun Uzunov: Biz istehsal olunan elektrik enerjisinin hər kilovatını əhaliyə 8-10 sentə veririk. Türk
xalqı elektrik enerjisinə Azərbaycandan 4 dəfə çox pul ödəyir.
Heydər Əliyev: Əgər vətəndaş o pulu ödəməsə, siz nə edirsiz?
Tayfun Uzunuov: Elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılır.
Heydər Əliyev: Bax, görün, vəziyyət belədir. Ona görə də siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, indi biz bu 339
milyon dollar krediti alıb onun altına giririksə, onu qaytarmalıyıq. Buna biz ona görə getdik ki, bu kredit
uzunmüddətlidir, həm də güzəştlidir. Amma bu krediti ona görə aldıq ki, xalqımız daim belə yaşamayacaq,
həyat düzələcək, insanların imkanları olacaq, həyat özünün istifadə etdiyi elektrik enerjisinin haqqını
ödəyəcəkdir.
Beləliklə, biz Azərbaycanda elektrik enerjisi potensialı yaranmasının yeni mərhələsinə başlamışıq. O da,
dediyim kimi, Yenikənd Su Elektrik Stansiyasıdır. Xətai rayonundakı İstilik-Elektrik Mərkəzidir və bu gün
burada, "Şimal" Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasında təməlini qoyduğumuz yeni blokdur.
Keçid dövründə, Azərbaycanın iqtisadiyyatının belə ağır vəziyyətində bu işləri görmək, hesab edirəm ki,
xalqımız tərəfindən lazımi səviyyədə qiymətləndirilməlidir. İnanıram ki, qiymətləndiriləcəkdir.
Burada dedilər, təəssüf ki, Azərbaycanda bədxah adamlar da az deyildir. Onlar heç bir iş görməyiblər.
Elektrik enerjisi nə cür hasil olur, elektrik stansiyası nə cür ola bilər, elektrik enerjisi hasil etmək üçün nə
lazımdır? Bunların heç birini bilməyən o boşboğazlar, özlərini müxalifət hesab edənlər, Azərbaycan xalqına bir
qəpiklik kömək etməmiş adamlar gecə-gündüz axtarırlar ki, harada elektrik enerjisi kəsildi, tez gəlib o barədə
qəzetə yazırlar. Yaxud da özəl televiziyalara o barədə xəbər verirlər. Axşamlar özəl televiziyaya baxırsan bildirirlər ki, orada elektrik enerjisi kəsildi, burada qaz təchizatı dayandırıldı və sairə. Bundan savayı
Azərbaycanda bir şey yoxdurmu? Azərbaycandakı iş budur.
Beləliklə, mən çıxışıma başlayanda dediyim sözlərə qayıdıram. Biz tarixi hadisənin şahidiyik. Böyük işin
təməlini qoyuruq. Əgər nəzərə alsaq ki, iki il müddətində bu blok tikiləcək və 400 meqavat gücü olacaq, qaz
təminatı da yaxşılaşacaq - onda təsəvvür edə bilərsiniz ki, doğrudan da biz Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə
və iqtisadi çətinliklər içərisində nə qədər böyük işlər görürük.
Mən bu kreditin ayrılması münasibətilə, bizə göstərilən qayğıya görə Yaponiya hökumətinə təşəkkürümü
bildirirəm və Yaponiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirindən xahiş edirəm ki, mənim
təşəkkürümü öz ölkəsinə çatdırsın.
Çox məmnunam ki, bu mürəkkəb texnologiyaya malik olan enerji blokunun tikilməsini də əsasən
Yaponiya şirkətləri öz üzərlərinə götürüblər. Onlarla bərabər Türkiyənin şirkəti də burada iştirak edir. Bunlar
təcrübəli, dünyada məşhur şirkətlərdir. İnanıram ki, onlar öz işlərini yüksək keyfiyyətlə görəcəklər. Biz təsəvvür
etdiyimiz yüksək səviyyəli, modern elektrik stansiyası alacağıq. Əhalinin, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatımızın
tələbatını ödəyə biləcəyik.
Bugünkü hadisə münasibətilə sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bizim yeni mərhələdə həyata keçirdiyimiz elektrik enerjisi proqramımız bundan sonra da
davam edəcək və müstəqil Azərbaycan yaxın gələcəkdə bütün sahələrdə elektrik enerjisi ilə tam təmin
olunacaqdır.
Mən bilirəm ki, bu nəhəng tikintidə işin çoxunu Azərbaycan mütəxəssisləri, fəhlələri, azərbaycanlılar
görəcəklər. Bunun özü də çox mühüm bir haldır. Çünki bununla yeni iş yerləri açılacaq, insanlar işlə məşğul
olacaq, qazanc əldə edəcək və müəyyən sahədə özlərinə iş tapa bilməyənlər burada işlə təmin olunacaqlar. Bu
da bugünkü hadisənin çox əhəmiyyətli cəhətidir.
Bir daha sizi təbrik edirəm. Şirkətlərə bu nəhəng tikintidə uğurlar arzulayıram. Xaricdən gəlmiş və
Azərbaycandan olan mütəxəssislərə - bu tikintidə iştirak edənlərin hamısına cansağlığı, uğurlu fəaliyyət
arzulayıram. Sağ olun.
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ŞÜVƏLANDA MİRMÖVSÜM AĞANIN ZİYARƏTGAHINDA NİTQİ
19 dekabr 2000-ci il
Əziz bacılar və qardaşlar!
Hörmətli dindarlar!
Bu gün toplaşdığımız ziyarətgahda görülən işlər xeyirxah işlərdir. Bu, millətimiz üçün, xalqımız üçün,
müsəlmanlar üçün çox gərəkli işlərdir. Mirmövsüm ağa burada 1950-ci ildə dəfn olunubdur. Bunun üstündən 50
il keçibdir. İndi, 50 il keçəndən sonra burada belə abadlıq işləri və onun xatirəsinə layiq, təkcə onun yox, bizim
islam dininin bütün adət-ənənələrinə layiq bir abidə yaradırsınız.
Mən keçən dəfə buraya gələndə ancaq onun qəbrini və ətrafındakı tikilini gördüm. Amma indi burada
geniş bir kompleks yaranıbdır. O vaxt bunu mənə demişdilər. Amma mən bu dərəcədə təsəvvür edə bilməzdim.
Çox gözəldir, mən bəyənirəm. Burada zəhmət çəkənlərin hamısına təşəkkür edirəm və bütün işlərin görülməsi
üçün öz arzuları ilə nəzir, yaxud başqa kömək verən adamların da hamısına təşəkkür edirəm. Çünki bu, bizim
ümumxalq işimizdir. Bu, bizim öz dərin, qədim milli-mənəvi köklərimizə sadiqliyimizi nümayiş etdirir və
gələcək nəsillər üçün örnək olur. Bu, bizim müqəddəs islam dininə olan bağlılığımızı bir daha sübut edir.
Bunların hamısı olduqca təqdirəlayiqdir və burada zəhmət çəkən, əziyyət çəkən, qəlbən bu işi görən adamların
hamısının əməyini bir daha, bir daha yüksək qiymətləndirirəm.
İndi bizim ölkəmizdə də, hər yerdə də böyük-böyük tikinti işləri gedir. Tikinti belədir ki, bu, kiməsə
lazımdır, kimsə ona vəsaitini qoyur, kimsə də o tikintini aparır, oradan pul qazanır.
Amma burada isə belə deyildir. Bura bütün xalqa, millətə lazımdır, getdiyimiz Allah yolunda lazımdır və
bunu da xalq özü edir. Heç kəs bunun sifarişini də vermir, müstəqil olaraq vəsaitini də vermir. Heç kəs bunun
inşaatını da aparmır. Hamısını xalq özü aparır. Nə üçün? Ancaq qəlbinin hökmü ilə! Yəni özünün mənəvi
dəyərlərə bağlılığı ilə, Qurani-Kərimə bağlılığı ilə bu işləri görür. Ona görə də mən burada gördüklərimdən çox
məmnunam. Əgər indi iş belə gedirsə, bir müddətdən sonra yəqin ki, hamımız burada daha çox şeyləri
görəcəyik.
Yerdən səslər: Cənab prezident, hamısı Sizin uğurunuzun nəticəsidir.
Heydər Əliyev: Mən sizi Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah hamınızın orucunu qəbul
etsin. Bizim hər bir dini ibadətlərimiz insanlara sağlamlıq gətirməlidir, insanların arzusunun yerinə yetirilməsini
təmin etməlidir, insanlara xoşbəxtlik gətirməlidir. Ramazan ayı ölkəmizdə geniş qeyd olunur. Arzu edirəm ki,
bütün oruc tutanlar, ibadət edənlər, namaz qılanlar - bu Ramazan ayında öz dini borclarını yerinə yetirənlər
hamısı xoşbəxt olsunlar, öz arzularına çatsınlar. Sizin hamınıza cansağlığı arzulayıram.
Yerdən səslər: Cənab prezident, Sizinlə birlikdə. Allah Sizə uzun ömür versin!
Heydər Əliyev: İndi bizim həyatımız bir neçə çətinliklərlə rastlaşır. Bunu bilirsiniz. Bir vaxtlar həyatda
bu qədər çətinlik yox idi. Ancaq biz dinimizdən, milli-mənəvi dəyərlərimizdən məhrum idik. Hamımız sovet
hakimiyyətinin, sovet ideologiyasının qanun-qaydaları ilə yaşayırdıq. Bir az loru dildə desək, onda qarnımız
daha dolu idi. Ancaq qəlbimiz dolu deyildi, boş idi. İnsan isə təkcə qarın üçün yaşamır. Azərbaycan xalqı əsrlər
boyu, islam dinini qəbul edəndən sonra dini adət-ənənələri, dini mənəvi dəyərlərimizi hər şeydən üstün
tutubdur.
İndi, həyatımızın bu keçid dövründə maddi cəhətdən çətinliklər vardır. Bunu siz də bilirsiniz, biz də
bilirik. Onlar var. Ona görə yox ki, biz bu maddi çətinliklərin aradan qaldırılması ilə məşğul deyilik, yaxud da
bunlara biganəyik. Yox. Ona görə ki, müstəqil olduq, milli azadlığa çıxdıq. Azərbaycanın müstəqil dövləti
vardır. Ölkəmiz azaddır, heç kəsdən asılı deyildir.
Bu da təbiidir ki, keçmiş iqtisadi sistemin dağılması, dəyişdirilməsi və yeni müstəqil dövlətimizə, tarixi
milli ənənələrimizə uyğun olan və dünya iqtisadiyyatına uyğun olan bir iqtisadi quruluşa keçid prosesi gedir.
Ona görə də bu çətinliklər vardır. Ancaq əmin ola bilərsiniz ki, bunlar hamısı müvəqqəti xarakter daşıyır, keçib
gedəndir. Amma daim yaşayan bizim mənəviyyatımızdır, xalqımızın özünəqayıdışıdır. Bizim dinimizin, islam
dininin hər bir insan üçün azad istifadə edilməsi imkanının yaradılmasıdır. Ona görə bunları tərəziyə qoyanda,
ağıllı adam seçə bilər - bizə hansı lazımdır. İndi ya gərək bəzi çətinliklərə dözək ki, sonra cahillərin əlinə
düşməyək və millətimiz öz dini, adət-ənənələri, mənəvi dəyərləri ilə bundan sonra əsrlər boyu yaşasın. Yaxud
da, bunların hamısından kənara çəkilək və kim nə cür istəyir, o cür də həyatımızı quraq ki, bu gün, sabah
işlərimiz yaxşı olacaq, maddi vəziyyətimiz yaxşı olacaqdır. Mən özüm bunu tərəziyə qoyanda, əlbəttə ki,
mənəviyyat tərəfi, yəni bizim müstəqilliyimiz həmişə ağır gəlir, o biri yuxarıya qalxır. Mən istəyirəm ki, hamı
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bunu başa düşsün, hamı bunu bilsin. Elə bu abidənin özü mən dediyim sözlərə sübutdur.
Mən Mirmövsüm ağanı görmüşəm. 1944-cü ildə onun evində olmuşam. Onda mənim bir problemim var
idi, nəzir demişdim. Getdim həm nəzirimi verdim, həm də ziyarət etdim. Müharibə illəri idi. Çox çətin illər idi.
Ancaq o vaxt heç kəs təsəvvür edə bilməzdi ki, əgər o sistem qalsaydı, Mirmövsüm ağanın bu cür qəbri, bu cür
abidəsi olacaq, bura böyük bir ziyarətgaha çevriləcək, bizim dini bir məbədimiz olacaqdır. Son illər, biz
müstəqilliyi əldə edəndən sonra, keçmiş quruluşdan imtina edəndən sonra əldə etdiyimiz nailiyyətlər, bax,
bundan ibarətdir.
Mən bilirəm ki, sizin hamınız dindar adamlarsınız, bu sözləri sizə deməyim bəlkə də artıqdır.
Yerdən səslər: Möhtərəm prezident, çox xoşdur, hamısını qəbul edirik.
Heydər Əliyev: Siz bu işləri məndən yaxşı bilirsiniz. Ancaq bir halda ki, görüşmüşük, öz fikirlərimi sizə
çatdırmaq istəyirəm. Hər halda, prezidentin də fikrini bilmək sizin üçün artıq olmaz.
Yerdən səslər: Allah Sizə cansağlığı versin, kölgənizi bizim üstümüzdən əskik eləməsin!
Hacı Arif Niftullayev (Buzovnadakı "Həzrət Əli" ocağının şeyxi): Cənab prezident, Siz bu ocağa bu
qədər böyük qiymət vermisiniz. Azərbaycanda dinə, islama böyük qiymət vermisiniz. Allah Sizdən razı olsun.
Bunun xatirinə Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətinin sədri Nizami Xudiyevə göstəriş verin ki,
həftənin dördüncü günlərində "Haqqın dərgahı" verilişini bərpa etsin. Onun aparıcısı professor Vasim
Məmmədəliyev Azərbaycanın gülü-çiçəyidir. O, həmin verilişdə cəmi 20 dəqiqə danışırdı. İndi o verilişi aradan
götürüblər. Mirmövsüm ağanın xatirinə, xahiş edirik, həmin verilişi bərpa etdirəsiniz.
Heydər Əliyev: Niyə götürübdür?
Hacı Arif Niftullayev: Biz bunu bilmirik. Bir prezident kimi Siz ki, bu ocağa böyük qiymət verirsiniz,
Allah-Təala Sizə cansağlığı versin. Mirmövsüm ağanın xatirinə, buradakı insanların adından xahiş edirəm,
həmin verilişi bərpa etdirin.
Heydər Əliyev: Arxayın ol, darıxma, onu bərpa etdirmək mənim üçün çətin bir şey deyildir. Onu mən bu
gün bərpa etdirəcəyəm.
Hacı Arif Niftullayev: Çox sağ olun, çox razıyıq.
Heydər Əliyev: Narahat olmayın.
Bahadur Allahverdiyev: (şəhid atası, zəngilanlı məcburi köçkün): Möhtərəm prezident, mən çox
xoşbəxtəm ki, Sizinlə beşinci dəfə görüşürəm. Sizi bağrıma basıram. Allah-Təala Sizi bizim xalqımızın
üstündən əskik eləməsin. Bütün qaçqınlar və məcburi köçkünlər, yerli camaat adından Sizə dərin
minnətdarlığımızı bildirirəm.
Cənab prezident, Əzizbəyov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Gülağa İslamov bizə - məcburi
köçkünlərə daim kömək göstərir. Buraya gələndən o, bizə arxa, kömək olubdur. Hər birimizə əl tutub, imkanı
daxilində kömək edibdir.
Şəhid atası kimi Sizdən xahiş edirəm, mənim bu məktubumu qəbul edəsiniz.
Kərşivəz Quliyev: Möhtərəm prezident, Sizə müraciət edən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının
professorudur.
Heydər Əliyev: Mən səni yaxşı tanıyıram.
Kərşivəz Quliyev: Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, xoşbəxtik ki, Sizinlə yenidən görüşürük. Bu gün axırıncı
əhyə axşamıdır. Mübarək Ramazan ayının bu gözəl günündə Siz harayasa təməl qoymağa gedirsiniz. AllahTəala taleyinizə elə bəxş edibdir ki, demək olar, Azərbaycanda qurulanların 85 faizini Siz yaratmısınız, təməlini
qoymusunuz.
Sizin bura gəlməyinizdən camaatımız çox sevinir. Bayaq Sizin dediyiniz kimi, biz qarın camaatı deyilik.
Müsəlman qarın müsəlmanı ola bilməz. Biz Sizə baxırıq, Sizin işlərinizə dəstək veririk. Müsəlman kimi
hamımız Sizi dəstəkləyirik.
Allah-Təala Mirmövsüm ağanın xatirinə Sizə cansağlığı versin. İnşallah, Azərbaycanı bundan sonra da
inkişaf etdirəsiniz. Qoy xalq özü görsün ki, Siz həqiqətən bu işlər uğrunda, bu amal uğrunda həyatınızı fəda
edirsiniz. Sizə, ailənizə, bütün Əliyevlər ailəsinə cansağlığı arzu edirik.
Başda Gülağa İslamov olmaqla, Hacı Nizamın və başqalarının Mirmövsüm ağanın ziyarətgahının ərsəyə
gəlməsində zəhmətləri çox böyükdür. Bütün Əzizbəyov rayonunun möminləri, ziyalıları, camaatı adından Sizə
təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı arzulayıram.
İnşallah, biz bu yaxınlarda Buzovnada məscidin tikintisini başa çatdıracağıq. Oranın açılışını bir yerdə
edəcəyik.
Heydər Əliyev: İnşallah, oraya gələcəyəm.
Zərifə Manafova (Əzizbəyov Rayon Ağsaqqallar Şurası sədrinin müavini): Cənab prezident, icazə
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verin, bütün ağbirçəklər adından Sizə xeyir-dua verim, cansağlığı arzu edim. Balaca Heydərə də cansağlığı
arzulayıram. O gün olsun ki, torpaqlarımız azad edilsin. Siz özünüzün əmək haqqınızdan 12 qurban alıb, gətirib
burada kəsəsiniz. Mənim arzum budur. Allah, İmam Hüseyn köməyiniz olsun.
Heydər Əliyev: İnşallah.
Bilirsiniz, burada məşhur, çoxdankı elektrik stansiyası var, oraya gedirəm. Onu tamamilə yenidən tikmək
haqqında qərar qəbul etmişəm. Bilirsiniz ki, indi bizim vəsaitimiz yoxdur. Oradan, buradan vəsait axtarmışam.
1998-ci ildə Yaponiyaya getdim. Oranın hökuməti ilə, imperatoru ilə, başqaları ilə danışıqlar apardım. Yaxşı
əlaqələr qurmuşuq. Onlar bizə 360 milyon dollar uzunmüddətli - 40 ilə kredit veriblər və onunla mən bu
stansiyanı yenidən qurmaq istəyirəm.
Bilirsiniz ki, onun əsası 1942-ci ildə qurulubdur, amma tikintisi 60-cı ildə qurtarıbdır və o, öz xidmətini
göstəribdir. Daha tələbatı ödəmir. İndi bizim elektrik enerjisi sarıdan çətinliyimiz vardır. Bəzən görürsən ki, bir
yerdə işıq söndü, qaz çatmadı - bədxah adamlar oradan qalxırlar, buradan qalxırlar, nə bilim, televiziyada
göstərirlər, filan edirlər, camaatı qıcıqlandırırlar.
Yerdən səslər: Biz elələrinə nifrət edirik.
Heydər Əliyev: Başa düşürsünüz, bu, həyatdır. Ola bilər, bir gün sənin işığın olsun, bir gün olmasın. Bu,
vacib bir şey deyildir. Əlbəttə, mən istəyirəm ki, hamının evində gecə-gündüz işıq yansın. Amma hələlik imkan
yoxdur, bu imkanları axtarırıq.
Məsələn, mən Avropa şirkətlərindən kredit aldım. Xətai rayonunda qədim bir istilik-elektrik mərkəzi var
idi. 50 milyon dollara onun birinci növbəsini yenidən tikdirdik. İndi onun ikinci növbəsinin tikilməsi üçün 50
milyon dollar da almışıq. O, elektrik enerjisi verəcəkdir. Hətta evləri qızdırmaq üçün buxar da verir. Bu gün
təməli qoyulan blok isə 400 meqavat elektrik enerjisi verəcəkdir. Biz bununla Bakının çox hissəsini təmin
edəcəyik.
İndi Bakıya elektrik enerjisi Mingəçevirdən, Əli Bayramlıdan gəlir. Buraya gələnə qədər itkilər olur,
ikinci tərəfdən isə, nə bilim, orada məftil qırıldı, filan oldu, peşməkan oldu - qəzalar baş verir. Bunu aradan
qaldırmaq üçün 6-7 saat vaxt lazım gəlir. Bədxah adamlar da qalxırlar ki, niyə elektrik enerjisi yoxdur?
Doğrudur, biz onlara fikir vermirik. Onlar hamısı Azərbaycana düşmən olan adamlardır.
Mən bununla demək istəyirəm ki, bizim müstəqil dövlətimiz əhalinin həyatını yaxşılaşdırmaq üçün ardıcıl
surətdə lazımi işlər görür və bundan sonra da görəcəkdir. Onların bir nümunəsi bax, budur.
O ki qaldı işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə, əmin olun, azad ediləcəkdir. Ancaq mən bunu sülh
yolu ilə etmək istəyirəm. Bilin, yenidən müharibə başlamaq istəmirəm. Çünki bilirsiniz, müharibə həm böyük
qanlara gətirib çıxarır, həm də nəticəsi nə olacaq - bilmək mümkün deyildir. Axı biz müharibə edəndə, o biri
tərəf də müharibə edir. Onun da gücü var, bizim də gücümüz vardır. Bəzən o tərəfin gücü, özünün gücü yox,
dünyadan ona göstərilən yardımlar bizimkindən üstündür. Ona görə də biz bunu gecə-gündüz ölçürük, biçirik.
Bunun yolu sülh yoludur. Amma bu sülh yolunu həyata keçirmək üçün çətinliklərimiz vardır. O da ondan
ibarətdir ki, erməni silahlı qüvvələri torpaqlarımızın 20 faizini işğal edibdir. Demək, hərbi nöqteyi-nəzərdən
üstünlük əldə edibdir. Ona görə də deyir ki, mən sənin ərazini işğal etmişəm. Sən mənim bu şərtimi yerinə yetir,
mən işğal olunmuş torpaqları azad edim. Dünya ictimaiyyəti də buna bir söz demir. Ona görə də biz çox
mürəkkəb, çətin danışıqlar aparırıq. Amma bu danışıqları aparan adam kimi, bu işlə gecə-gündüz məşğul olan
adam kimi mən sizə deyirəm ki, biz buna nail olacağıq. İndiyə qədər dözmüşük, bir az da dözmək lazımdır.
Mütləq buna nail olacağıq.
Kərşivəz Quliyev: İnşallah istəyinizə nail olacaqsınız.
Cənab prezident, gələn ilin bugünkü günü indi getdiyiniz obyektin açılışı münasibətilə burada bir də
görüşək. Bu, gələn əsrə düşür. Sizə Allahdan uzun ömür diləyirəm.
Heydər Əliyev: Orucluq bayramı münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı arzulayıram.
Sağ olun.
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SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN MƏRKƏZİ KLİNİK XƏSTƏXANASININ AÇILIŞ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
22 dekabr 2000-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətindən Azərbaycana gəlmiş hörmətli qonaqlarımız, dostlarımız!
Hörmətli dövlət naziri!
Hörmətli nazir!
Hörmətli dostlarımız!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün XX əsrin son günlərini yaşayaraq, biz qürur hissi ilə deyə bilərik ki, müstəqil Azərbaycanda ildən
ilə quruculuq, yaradıcılıq işləri həyata keçirilir və onlar həm bu gün, həm də gələcəkdə Azərbaycan
vətəndaşlarına xidmət edəcəklər. Bugünkü hadisə bir tərəfdən, bəlkə də, adi görünə bilər, amma digər tərəfdən
isə, adi hadisə deyildir.
Azərbaycan XX əsrdə 70 ildən çox Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən, ölkəmizdə səhiyyə çox sürətlə
inkişaf edibdir. Çoxsaylı həkimlər, tibb işçiləri hazırlanıbdır. Tibb sahəsində Azərbaycanın çox dəyərli
alimlərinin, professorlarının bir neçə nəsli ölkəmizdə fəaliyyət göstəribdir və bu gün də göstərir.
Bu yaxınlarda 70 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan Tibb Universiteti ölkəmizin kifayət qədər tibb
kadrları ilə təmin olunmasında çox böyük xidmətlər göstəribdir. Respublikamızda əhalinin tibbi yardıma olan
ehtiyacını təmin etmək üçün çoxsaylı xəstəxanalar, ambulatoriyalar, elmi-tədqiqat tibb institutları və başqa bu
kimi müəssisələr yaranıbdır. Bunlar bu gün də Azərbaycan xalqına xidmət edirlər. Bunu heç vaxt inkar etmək
olmaz – ölkəmizin tarixində həmin illərdə görülən işlər yüksək qiymətə layiqdir və ölkəmizdə tarixi nöqteyinəzərdən belə bir qısa müddətdə heç vaxt bu qədər çox iş görülməmişdir.
Tarixi vərəqləyərkən görürsən ki, əsrin əvvəlində Azərbaycanda həkimləri barmaqla göstərmək olardı.
Onlar da ya Rusiyada, yaxud da Avropa ölkələrində təhsil almış tək-tək adamlar idilər. Hətta xatirimdədir ki,
gənc vaxtımda Naxçıvanda yaşayarkən bütün şəhərin, təkcə şəhərin yox, Muxtar Respublikanın cəmi 4-5 həkimi
var idi. Mən 1930-cu illəri deyirəm. Ona görə də həkimə ehtiyac duyulurdu. Mən Azərbaycanın bu bölgəsini
götürürəm, çünki bunları gözümlə görmüşəm, öz həyatımda hiss etmişəm. Ancaq Azərbaycanın elə bölgələri
vardı ki, orada heç bu da yox idi.
Təbiidir, əsrin əvvəlində Bakının özündə də bəzi tibb ocaqları yaranmışdı. Ancaq onlar əhalinin ehtiyacını
təmin edə bilmirdi. Ona görə də 20-ci illərdən başlayaraq, Azərbaycanda səhiyyə sahəsində sürətlə görülən işlər
Azərbaycanda səhiyyənin çox güclü maddi-texniki bazasını, çox güclü kadr potensialını, yüksək səviyyəli
alimlər dəstəsi yaradıbdır.
Bunlar Azərbaycanın yaxın keçmişinə aid olan məlumatlardır. Əgər bunları bu gün biz unutmuş olsaydıq,
öz tariximizi unutmuş olardıq. Ancaq tarixi heç vaxt unutmaq olmaz. Hər bugünkü gün bizim keçən
günlərimizin, illərimizin davamıdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra biz bir çox maddi çətinliklərlə rastlaşacaqdıq. Təkcə
maddi çətinliklərlə yox, biz yeni, dünyada artıq sınaqdan keçmiş və inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən qəbul
olunmuş iqtisadi sistemin prinsipləri əsasında Azərbaycanın iqtisadiyyatını, sosial həyatını qurmağa başladıq.
Təbiidir ki, bu, bir çox çətinliklər yaratdı. Azərbaycanda səhiyyənin, yəni xəstəxanaların, ambulatoriyaların və
başqa tibb ocaqlarının çox olmasına baxmayaraq, vəsait çatışmazlığının, yaranmış obyektiv çətinliklər üzündən
onların xalqa xidmət etmək imkanları get-gedə azaldı və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayisədə çox
aşağı səviyyədə oldu. Təbiidir ki, bu, bizi narahat edirdi. Ona görə də biz həyatımızın bir çox sahələrində olduğu
kimi, səhiyyə sahəsində də genişmiqyaslı islahatlar aparmaq qərarını qəbul etdik. İslahatlar proqramı tərtib
olundu. İndi onlar həyata keçirilir. Ancaq bundan ötrü həm zaman, həm vəsait gərəkdir, həm də Azərbaycanın
səhiyyəsində hər şeyi – səhiyyə ocaqlarını, burada fəaliyyət göstərən həkimləri, yaxud da ki, şəfqət bacılarını və
başqalarını müasir səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Bu problem Azərbaycanda bizi çox narahat edibdir və bu gün
də narahat edir.
Son illər belə bir halı müşahidə etməyə başladıq ki, Azərbaycanda bir çox xəstəliklərin müalicəsi mümkün
deyildir. Hətta təkcə xəstəliklərin yox, bəzi xəstəliklərə aid müayinənin aparılması da mümkün deyildir. Çünki
müasir səhiyyə elmi əsaslarla, dünyada əldə olunmuş təcrübə əsasında və bir də səhiyyə sahəsində elmi-texniki
tərəqqinin, bu istiqamətdə dünyada yaranmış imkanlar əsasında qurulur. Əgər 15-20 il, 30 il bundan öncə həkim
təkcə trubkanı qulağına qoyub insanın xəstə olub-olmadığını deyirdisə, yaxud da ki, kiçik bir analiz apararaq
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xəstəliyi müəyyən edirdisə, qısa zamanda dünyada səhiyyə sahəsində elə yeni alətlər, cihazlar yarandı ki, bunlar
insan orqanizminin hər bir hissəsini, onun vəziyyətini dəqiq müəyyən etməyə, eyni zamanda hər bir xəstənin
diaqnozunu doğru-düzgün qoymaq imkanı yaradır.
Mən həkim deyiləm. Ancaq bir şey, təkcə mənə yox, çoxlarına məlumdur ki, xəstəni düzgün müalicə
etmək üçün xəstəliyin səbəbini, diaqnozunu müəyyənləşdirmək, ondan sonra müalicəni təyin etmək lazımdır.
Müasir dövrdə müalicə vasitəsi iki amildən asılıdır. Birincisi, o xəstəliyi müalicə etmək üçün lazımi tibb
cihazlarından, alətlərindən, ikincisi, müasir dərmanlardan istifadə edilməlidir. Bu sahədə Azərbaycan çox geri
qalmışdır. Ona görə də bu, son illər bizi narahat edirdi.
Yollar axtarırdıq. Amma bu yolların tapılması da asan deyildir. Bir tərəfdən buna vəsait, ikinci tərəfdən
təcrübəli insanlar, üçüncü tərəfdən də müasir maddi-texniki baza lazımdır. Bunun üçün biz, birinci növbədə
dost, qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əməkdaşlıq etməyi çox vacib bildik. Çünki biz hamımız bilirik ki,
Türkiyə Cümhuriyyətində, xüsusən, İkinci dünya müharibəsindən sonra iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edibdir,
sosial həyatda çox böyük dəyişikliklər əmələ gəlibdir. Səhiyyə, tibb elmi də çox inkişaf edibdir. Ona görə də
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, qardaş Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan sədlər
götürüləndən sonra azərbaycanlıların, bizim vətəndaşlarımızın çoxu kiçik, ya böyük xəstəlik olanda Türkiyəyə
gedir, bu ölkənin xəstəxanalarında həkimlərin köməyi ilə müalicə olunmağa başlayırdılar.
Doğrudur, indi Avropa ölkələrinə, ABŞ-a gedənlər də vardır. Ancaq bunlar azlıq təşkil edir. Çünki uzağa
getdikcə xərc artır. Həm də bunu bizim həkimlər yaxşı bilirlər, – məsələn, Türkiyədə müəyyən bir xəstəliyin
müalicəsi hansı qiymətədirsə, Avropada ondan üç dəfə, ABŞ-da isə 5 dəfə bahadır. Həmin ölkələrdə hər şey
pulludur, yəni pulsuz heç bir xəstəlik müalicə olunmur. Ona görə də bizim Türkiyə ilə əməkdaşlıq etməyimiz,
Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının əsasında yaranıbdır. Çünki biz bütün sahələrdə əməkdaşlıq
edirik. İkincisi isə, Türkiyə bizə daha da yaxındır və bu ölkədə tibb sahəsində bütün imkanlar dünya
səviyyəsindədir. Bax, bütün bunları nəzərə alaraq, biz qərar qəbul etmək məcburiyyətində olduq.
Xatirimdədir, bunu mənim dostum və Azərbaycan xalqının böyük dostu, Türkiyə Cümhuriyyətinin 9-cu
cümhur başqanı hörmətli Süleyman Dəmirəllə bir neçə dəfə görüşlərimizdə, Azərbaycanda da, Türkiyədə də, –
müzakirə etmişik. Sonra bu xəstəxananın yaradılması haqqında qərar qəbul etdik. Qərar da ondan ibarət oldu ki,
bunu yaratmaq üçün Azərbaycan vəsait tapmalı, Türkiyə Cümhuriyyəti isə bu sahədə ixtisaslaşmış tikinti şirkəti,
təkcə tikinti deyil, həm də xəstəxananı tam müasir texnika və texnologiya ilə təchiz etmək imkanına malik bir
şirkət tapmalıdır. Bu yeni, müasir tibb texnikasından, cihazlarından, alətlərindən istifadə etmək üçün o
səviyyədə olan həkimlər, başqa tibb heyəti hazırlanmalı idi. Biz belə bir kompleks tədbirin görülməsini qərara
aldıq və onu həyata keçirməyə başladıq.
Sizə açıq deyim ki, bizim üçün ən çətini bunun pulunu tapmaq idi. Çünki bilirsiniz ki, indi Azərbaycanın
iqtisadi vəziyyəti çətindir, ehtiyaclarımız çoxdur. Ümumi ehtiyaclarımızın olması, keçirilən iqtisadi islahatlar
nəticəsində sənayemizin bir hissəsinin işləməməsi, Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar 20 faizdən çox işğal
olunmuş torpaqlarımızdan insanların zorla çıxarılması, onların çadırlarda yaşaması, işsiz olması – bunların
hamısı Azərbaycan hökumətindən, dövlətindən vəsait tələb edir. Ona görə də, – burada deyildi ki, xəstəxana 30
milyon dollara başa gəlib, – bu vəsaiti tapmaq, onu əldə etmək asan bir məsələ deyildi. "Baş sındırmağa"
məcbur olduq. Bəlkə də başqa sahələrdə biz bu yolu seçə bilməzdik. Ancaq bu sahədə biz bunu etdik.
1994-cü ildə biz dünyanın böyük neft şirkətləri ilə ilk neft müqaviləsini, – "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan
həmin müqaviləni imzalayanda, – onlar müqaviləyə görə öz bonuslarını vermişdilər. Bundan əlavə, o
müqavilənin imzalanması şərəfinə həmin şirkətlər birlikdə Azərbaycan prezidentinə 5 milyon dollar verdilər,
hədiyyə etdilər. Amma bir şərtlə ki, Azərbaycan prezidenti bunu yalnız səhiyyə üçün istifadə etsin. Mən də o
vaxt fikirləşirdim ki, 5 milyon dollara nə etmək olar? Xəstəxana, ambulatoriya tikmək olmaz, gedib bu pula 2-3
cihaz alsaq, bundan da bir nəticə çıxmayacaqdır. Ona görə də mən bizim Milli Banka dedim ki, siz bu pulu
saxlayın, lazım olar.
O vaxtdan, 1994-cü ildən indiyə qədər həmin vəsait bankda qaldı. Siz bilirsiniz ki, xarici banklara
qoyulan pulun üzərinə faiz gəlir. Soruşdum ki, indi həmin pul nə qədərdir? Dedilər ki, 6 milyon 360 min dollar
olubdur. Dedim ki, xəstəxana tikintisi üçün pulun bir hissəsini tapdıq. Bir hissəsini də oradan kredit götürdük.
Digər bir hissəsini isə Almaniyanın "Simens" şirkətindən kredit götürdük. Yəni bu vəsaiti tapmaq asan deyildi.
Bax, bütün bu imkanlardan istifadə edərək, 30 milyon dollar məbləğində vəsaiti topladıq. Tender keçirdilər,
"Ahsel holdinq" şirkəti tenderin qalibi oldu və beləliklə, bu tikintiyə başladı.
Doğrusu, mən inanmırdım ki, qısa müddətdə bunu həyata keçirmək mümkün olacaqdır. Ancaq dedilər ki,
edəcəyik. Söz verdilər və yerinə də yetirdilər.
İndi yəqin ki, biz xəstəxananın içərisində bəzi şeylərə baxacağıq. Amma hamısına da baxa bilmərik. Mən
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bilirəm ki, buraya gətirilən avadanlıq dünyada ən yüksək səviyyəli tibb avadanlığı, cihazlardır. Həmin avadanlıq
bu tibb ocağında çox işlər görmək, müalicə və əməliyyatlar aparmaq üçün imkan yaradır.
Bu xəstəxana nə üçün tikilibdir? Bilirsiniz ki, bu bina 60-cı illərin əvvəllərində tikilmişdir və o vaxtdan da
istifadə olunurdu. Təbiidir ki, o vaxtın tələblərinə görə bu xəstəxana Azərbaycanda digərlərinə nisbətən yaxşı
hesab edilirdi. Ancaq sonra bu binanın bir hissəsi uçmuşdu, istifadə olunmurdu. Qalan hissəsi də köhnəlmişdi,
dağılmışdı. Bir sözlə, bu bina istifadəsiz qalmışdı. Ancaq bu şərait şəhərimizdə hər yerə baxdıqdan sonra buranı
seçmişdi. Söz vermişdilər ki, burada bəzi şeyləri bərpa edəcək, digərlərini isə özləri tikəcəklər. Vaxtilə bu binanı
burada tikən insanlar da ağıllı iş görüblər. Çünki bura şəhərin gözəl bir yeridir. Xəstə üçün, əlbəttə ki,
pəncərədən dənizə baxmağın, yaxud da Bakının müxtəlif mənzərələrini görməyin özü də onun müalicəsinə
kömək edə bilər. Ona görə də mən çox sıxılırdım ki, vaxtilə Azərbaycana xidmət göstərmiş bu bina indi
istifadəsiz qalmışdır.
Bu binanın ətrafı da xəstələrin istirahət etməsi üçün çox yaxşıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, hər şey
düzgün təyin olunub seçilibdir. Bina hazırdır və biz də gəlmişik sizinlə birlikdə xəstəxananın açılış mərasimində
iştirak edək. Ancaq mən dedim, burada görülən işlərin hamısı yüksək səviyyədədir – həm inşaat işləri, həm də
xəstəxananın bütün tibb cihazları ilə təmin olunması. Buna mənim şübhəm yoxdur. Müəyyən qədər kadrlar
hazırlanıbdır. Amma onlar yetərli deyildir.
- Cənab prezident, kadr hazırlığı davam etdirilir.
Heydər Əliyev: Davam etdirirsinizsə, bunu tez etmək lazımdır, hələlik yetərli deyildir. Çünki bu gözəl
binanı və ən yüksək səviyyəli, kompüterlərlə işləyən tibb cihazlarını bu işi yaxşı bilməyən adamların əlinə
verdinsə, – qəsdən yox, sadəcə, bu işi bilmədiyinə görə, – bunların səmərəli işləməsini təmin edə bilməyəcəklər.
Bu gün xəstəxananın açılışının ilk günüdür. Xəstəxananın səmərəli işləməsi bizim Səhiyyə Nazirliyinin əsas
vəzifəsidir. Burada da əməkdaşlıq yenə Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi ilə Türkiyənin Sağlıq Nazirliyinin birgə
işidir. Ona görə də sizin işiniz hələ qurtarmayıbdır.
Osman Durmuş: Cənab prezident, biz təcrübəli mütəxəssislər də gətirmişik.
Heydər Əliyev: Təcrübəli mütəxəssislər gətirmisiniz, çox sağ olun. Amma başqaları da lazımdır. Burada
sizin işiniz qurtarmayıbdır. Əli İnsanovla sizin işiniz indi başlayıbdır. Ümid edirəm ki, siz bunu da edəcəksiniz.
Mənə verilən məlumata görə, bu xəstəxana Azərbaycanda indiyə qədər olan tibb ocaqlarından fərqlidir.
Yəni bu xəstəxananın dünya standartlarına uyğun olması təkcə ondan ibarət deyil ki, burada hər şey qabaqcıl
ölkələrdəki xəstəxanalardakı kimidir. Yox. Mənə verilən məlumata görə, bu binanın bir qismi xəstəxana olacaq,
amma böyük bir hissəsində isə diaqnostika işi aparılacaqdır. Başqa sözlə desək, ambulator xidməti
göstərəcəkdir. Buradakı cihazlar vasitəsilə xəstələrə düzgün diaqnoz qoyulacaq, dərmanları təyin edildikdən
sonra xəstə gedib evində müalicə olunacaqdır.
Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda, həm təkcə ölkəmizdə deyil, keçmiş Sovetlər Birliyi məkanında
xəstəxanaların bir "xəstəliyi" də vardı. O da ondan ibarət idi ki, xəstəxanaya müraciət edənlər gəlirdilər, 5 gün
həkim xəstənin o tərəf bu tərəfinə keçirdi, guya onu müayinə edirdi. Ondan sonra xəstənin müalicəsi başlayırdı.
Müalicə də bir ay çəkirdi. Daha bir ay da orada yatırdı. Bir də görürdün ki, xəstə iki aydır ki, yataqdadır.
Elə bu xəstəxanadan da vaxtilə bizim Azərbaycanın rəhbər işçiləri, vəzifəli şəxslər istifadə edirdilər.
Eşidirdim ki, biri qayınanasını gətirib buraya qoyub. 4 ay burada yatır. Dövlətin hesabına yeyir-içir, çıxıb gəzir.
Amma ona lazım olan müalicəni bir həftədə etmək mümkündür. Başa düşürsünüzmü? Burada olanların hamısı
bunu yaxşı bilir. Xüsusən, bu xəstəxanadan istifadə edənlər bunu yaxşı bilirlər. İndi bunlar artıq qurtardı. Bu
xəstəxanada müalicə müddəti çox qısa olmalıdır və bu tibb ocağının ən böyük vəzifəsi buraya müraciət edən
vətəndaşların xəstəliyinin diaqnozunu düzgün təyin etmək, onlara müalicə üçün lazım olan dərmanlar və
məsləhətlər verməkdir: əməliyyat keçirməkmi, xəstəxanada yatmaqmı, yaxud da ki, verilən həkim məsləhəti
əsasında gedib evdə müalicə olunmaqmı lazımdır. Görürsünüzmü, dedim ki, mən həkim deyiləm, amma bu
sahəni bir az öyrənmişəm.
Mən buraya 30 milyon dollar pul vermişəm. Ona görə də maraqlanmışam, soruşmuşam ki, burada nə
olacaqdır? Əgər 6 aydan sonra yenə də qayınanalarınızı gətirib buraya dolduracaqsınızsa, onda mən belə
xəstəxanaya pul verə bilmərəm. Ona görə də burada diaqnostika mərkəzi, yəni xəstəxananın diaqnostika hissəsi,
ambulatoriyası, bəlkə də, xəstələr yatan hissəsindən daha əhəmiyyətli və vacibdir.
Beləliklə, biz gözəl bir tibb müəssisəsi yaratmışıq. Mən inanıram ki, bu xəstəxanadan səmərəli istifadə
edəcəyik. Bu tibb ocağının yaranması və bugünkü toplantı, xüsusən Türkiyə Cümhuriyyətindən bizim hörmətli
qonaqlarımızın burada iştirak etməsi bir daha onu göstərir ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı
səmərəlidir, bu dostluq genişlənir, inkişaf edir və bu ağır dövrdə ölkəmizin iqtisadiyyatının, sosial həyatının,
səhiyyəsinin və başqa sahələrin inkişafında Azərbaycana çox yardım edəcəkdir. Ona görə də mən bugünkü
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görüşümüzü Türkiyə-Azərbaycan dostluq və qardaşlıq görüşü kimi qiymətləndirirəm. Bir halda ki, Türkiyədən
bizim çox hörmətli qonaqlarımız gəliblər – dövlət naziri, nazir və başqa həkimlər, professorlar buraya gəliblər,
burada bir yerdəyik, deməli, biz öz dostluğumuzu, qardaşlığımızı bütün dünyaya bir daha nümayiş etdiririk.
Nümayiş etdiririk ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu və qardaşlığı gündən-günə inkişaf edir və inkişaf edəcəkdir.
Mənim dəfələrlə dediyim kimi, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu və qardaşlığı əbədidir, dönməzdir, sona qədərdir.
Mən burada, bu gözəl xəstəxananın yaranmasında çalışmış insanların hamısına, birincisi, Əhməd bəyə,
onun mütəxəssislərinə, inşaatçıların hamısına təşəkkür edirəm. Türkiyənin səhiyyə nazirinə, dövlət nazirinə
təşəkkür edirəm. Biz vaxtilə hörmətli Süleyman Dəmirəllə bu məsələ barədə qərar qəbul edəndən sonra bu işdə
Azərbaycana Türkiyənin baş nazirinin müavini Dövlət Bağçalı da diqqət yetiribdir, o da çox maraq göstəribdir.
Onların hamısına təşəkkür edirəm. Türkiyə Cümhuriyyətinə sülh, əmin-amanlıq və uğurlar arzulayıram.
Türkiyə Cümhuriyyətinin başçısı hörmətli Əhməd Necdət Sezər prezident seçiləndən sonra xarici ölkələrə
ilk səfərini Azərbaycana etdi. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Eyni zamanda bu, bildirir ki, bir daha
Türkiyə-Azərbaycan dostluğu bütün başqa ölkələrlə dostluqdan üstündür.
Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin həm prezidenti ilə, həm hökumət başçıları ilə, hörmətli baş nazir Bülənd
Ecevitlə və digər şəxslərlə daim təmasdayam. Biz bir-birimizlə əlaqə saxlayırıq. Bu yaxın zamanlarda bizdə
zəlzələ olanda onlar tez maraq göstərdilər, bizə yardım etmək haqqında öz təkliflərini verdilər.
Bilirsiniz ki, vaxtilə Türkiyədə zəlzələ olanda Azərbaycan da öz yardımını göstərmişdir. Sonra mən
xüsusi olaraq Türkiyəyə getdim, zəlzələdən zərər çəkmiş yerlərdə oldum, insanlarla görüşdüm. Yəni biz indi
dövlət olaraq ayrıyıq, amma hər şeydə birik.
Mən bu hadisə münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, cansağlığı arzu edirəm. Türk xalqına hörmət və
ehtiramımızı və qardaşlıq salamımızı yetirirəm. Türkiyədən gəlmiş bizim dostlarımıza, qardaşlarımıza bir daha
təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN DÖVLƏT NAZİRİ ƏBDÜLXALIQ ÇAY VƏ
SƏHİYYƏ NAZİRİ OSMAN DURMUŞ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
22 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizin bu münasibətlə respublikamıza səfərə
gəlməyinizi yüksək qiymətləndirirəm. Çünki ölkəmizdə belə bir klinik xəstəxananın yaranması bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Siz də – Dövlət naziri və Səhiyyə naziri buna xüsusi əhəmiyyət vermisiniz, zəhmət çəkib
buraya gəlmisiniz. Bu, Türkiyə dövlətinin, hökumətinin Azərbaycana olan diqqətini və qayğısını bir daha
nümayiş etdirir. Xəstəxana ilə tanış olanda da biz bütün sözləri dedik, amma mən oradan gələndən sonra belə bir
təəssüratdayam ki, daha çox söz demək olardı. Mən istəmirəm ki, yeni xəstəxananı həddindən artıq tərifləyim.
Amma tərifləməyə əsas var. Ona görə ki, xəstəxana həqiqətən ən yüksək dünya standartları səviyyəsindədir.
Mən bəzi səbəblərdən son iki il içərisində bir neçə xəstəxana gördüm. Doğrudur, bundan öncə mən ömrümdə
bircə dəfə 1987-ci ildə Moskvada infarkt keçirmişdim, xəstəxanaya düşmüşdüm. O dövrdə orada da çox böyük,
müasir xəstəxana var idi. Amma ondan sonra heç bir xəstəxanada müalicə olunmamışdım. Bilirsiniz ki, son
vaxtlar mənim başıma bəzi hadisələr gəldi, bir sıra xəstəxanalarda müalicə aldım, ona görə də gördüklərimlə
bunu müqayisə etməyə imkan var.
Birincisi, bir daha demək istəyirəm ki, bu klinik xəstəxanada inşaat işlərini çox keyfiyyətli aparıblar. Mənim
inşaat barədə narahatlığım yox idi, ancaq avadanlıq sarıdan bir az narahat idim. Mənə dedilər ki, avadanlıq
«Siemens» firmasına məxsusdur. Doğrudan da gördük ki, «Siemens» çox gözəl avadanlıq istehsal edib. Məsələ
burasındadır ki, dünyada hər şey, o cümlədən tibbi texnika inkişaf edir. İki il bundan əvvəl alınan şey artıq bu
gün köhnə hesab olunur. İki il sonrakı avadanlıq isə indikindən fərqli olacaqdır. Hesab edirəm ki, indiki
avadanlığımız çox yaxşıdır və bu avadanlıq hələ çox illər bizə xidmət edəcəkdir.
Mən orada da dedim, bu avadanlığı bizim tibb heyətinin gücü ilə istənilən səviyyədə işlətmək çətindir. Ona
görə də mən çox məmnun oldum ki, Türkiyəyə xüsusi həkim və şəfqət bacısı qrupları, tibb heyəti göndərilib.
Məni çox maraqlandırırdı ki, onlar nə səviyyədə hazırlanıblar. Səhiyyə nazirləri Əli İnsanov və Osman bəy
mənə həmişə deyirdilər ki, narahat olmayın, yaxşı hazırlayırıq. Amma doğrusu, bir az şübhəm var idi. Amma bu
şübhə aradan qalxdı, hər şey çox gözəldir.
Təbiidir ki, sizin ölkənin həkimləri, cərrahları, tibb işçiləri gəlib burada işin təşkilinə yaxından kömək
göstərməlidirlər. Eyni zamanda, buraya qəbul olunacaq işçilər təcrübə keçməlidir və bunu Türkiyədən gələn
adamlar etməlidir. Beləliklə, bu klinik xəstəxana inşaatına, şəraitinə, avadanlığına görə yox, kompleks halda
müasir xəstəxana olacaq və xalqımıza, millətimizə xidmət edəcəkdir.
Vaxtilə bu məsələ – klinik xəstəxananın yenidən qurulması məsələsi qaldırılanda hörmətli dostum Süleyman
Dəmirəl bu barədə öz fikirlərini bildirdi. Mən özüm də bu barədə fikirləşirdim. Bilirsiniz, vəsait olmayan yerdə
belə şeyləri həll etmək çətindir. Amma yaxşı ki, bu məsələni həll etdik.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən bütün bunlardan çox məmnunam. Eyni zamanda,
məmnunam ki, siz respublikamıza gəlmisiniz, görüşürük, söhbət edirik. Bu da lazımdır. Çünki səfərlər üçün bir
səbəb, vasitə, hadisə lazımdır.
Bizim hidrometeoroloqların məlumatına görə, bu gün yağış yağacağı və havanın soyuq olacağı gözlənilirdi.
Mən mühafizə xidmətinin işçilərinə deyirdim ki, əgər yağış yağsa, insanlar bundan əziyyət çəkməyəcək ki?
Amma görünür, Allah bizim tərəfimizdədir. Bu gün səhər pəncərədən baxıb gördüm ki, günəşli, gözəl bir hava
var. Bu da bizə yardımçı oldu.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Ə b d ü l x a l ı q Ç a y: Möhtərəm cümhur başqanı!
Xəstəxananın açılışı münasibətilə hörmətli nazirimiz Osman Durmuş bəylə biz yenidən bu gözəl dost, qardaş
Azərbaycana gəldik. Bu xəstəxananın Azərbaycan vətəndaşlarına, Bakı əhalisinə yüksək səviyyədə tibbi xidmət
göstərəcəyinə inanırıq. Səhiyyə nazirimiz azərbaycanlı həkimlərin ixtisasının artırılması sahəsində əlindən gələn
hər şeyi edir. Biz TİKA, yəni Türk İş Birliyi və İnkişaf Agentliyi vasitəsilə bütün sahələrdə təhsil verməyə və
texniki yardım göstərməyə çalışırıq. Bu il TİKA-nı mənim başçılıq etdiyim nazirliyin tabeliyinə keçirəcəyik və
maliyyə baxımından daha da gücləndirəcəyik. 7 il ərzində müxtəlif Avrasiya ölkələrindən olan 29 min adama
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texniki sahələrdə təlim keçmişik. Ən axırda Azərbaycandan Mərkəzi Bankın bir qrup əməkdaşı və Səhiyyə
Nazirliyinin göndərdiyi həkimlər bizdə xüsusi kurs keçdilər.
Hörmətli cümhur başqanım!
Biz İslam İnkişaf Bankı ilə müqavilə bağlamışıq. Bu müqaviləyə görə Afrikanın müsəlman ölkələri üçün
TİKA-nın nəzdində bir təlim mərkəzi yaratmaq fikrindəyik. Beləliklə, Türkiyə həm Avrasiya, həm də Afrika
ölkələrinə elm, texnika və mədəniyyət sahələrində yardım göstərəcəkdir.
Noyabr ayında möhtərəm prezidentimiz Əhməd Necdət Sezərlə birlikdə dörd Orta Asiya Respublikasında
rəsmi səfərdə olduq, bu ölkələrlə texniki yardım məsələlərini müzakirə etdik. Təbii ki, bu sırada Azərbaycanı və
Gürcüstanı da nəzərdə tuturuq. Gələn ay mən Gürcüstana gedəcəyəm.
Bu ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi komissiyalar yaradılması məsələsi ortaya çıxıbdır. Biz inanırıq ki, ikitərəfli
əlaqələri bu komissiyalar vasitəsilə daha da inkişaf etdirə bilərik. Buna görə də bu barədə zati-aliniz Türkiyə–
Azərbaycan Qarşılıqlı İqtisadi Komissiyasının həmsədrinə müvafiq göstəriş versə, çox yaxşı olardı.
Möhtərəm cümhur başqanı!
Keçən ay biz İstanbulda bir konqres təşkil etdik, türkdilli dövlətlərlə olan 7–8 illik münasibətlərimizi
nəzərdən keçirdik. Türkiyə tərəfi olaraq biz bu münasibətlərə öz gözümüzlə baxdıq. Harada xəta, harada yanlış
olduğunu, bunları düzəltmə yollarını araşdırdıq. Bu çox böyük bir toplantı oldu. Onun nəticələrini də yaxın
vaxtlarda Sizə təqdim edəcəyik.
Belə qərara gəldik ki, bu işi ayrı-ayrı türkdilli dövlətlərdəki iqtisadçılarla, mütəxəssislərlə, müvafiq
qurumlarla birlikdə gözdən keçirməyə ehtiyac var. Beləliklə, qarşıdakı 10–15 illik perspektivdə türkdilli
dövlətlər arasında həyata keçiriləcək layihələri müəyyənləşdirəcəyik. Zənnimcə, biz bu işi gələn ilin fevral–mart
aylarında başa çatdıra biləcəyik. Bu arada Türkiyə–Azərbaycan Qarşılıqlı İqtisadi Komissiyasının iclaslarını
keçirsək, daha çox fayda əldə etmiş olarıq.
Yəqin ki, Siz də təsdiq edərsiniz ki, 90-cı illərin siyasəti bir az tələskən şəkildə formalaşmışdır. O dövrdə
tam mənası ilə şüurlu bir siyasət yürüdülməmişdir. Halbuki biz bunun çox yaxşı, düşünülmüş siyasətə
çevrilməsini arzu edirik. Hazırda Gürcüstandan başlayaraq Qırğızıstana qədər olan coğrafiyada bəzi sıxıntılar
mövcuddur. Biz bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün birlikdə düşünməli və müvafiq qərarlar qəbul
etməliyik. Bu sahədə şəxsən Sizin dəstəyinizə böyük ehtiyac duyuruq. Siz kömək etsəniz, biz hər cür çətinliyin
öhdəsindən gələrik. Sizin də bizə bir əmriniz varsa, onu da yerinə yetirməyə hazırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gözəl fikirlərdir, gözəl təkliflərdir. Mən bunları tamamilə dəstəkləyirəm. Sizin
dediyiniz bir sözlə də razıyam ki, TİKA-nın təlim mərkəzini qurmaq çox yaxşı olar. İndi siz bu işi daha da
yaxşılaşdırmaq istəyirsiniz. Mən buna çox sevinirəm. Türkdilli dövlətlər həmişə TİKA-ya böyük ümidlər
bəsləyiblər. Buna görə də həmin təşkilatın işini elə səviyyəyə çatdırmaq lazımdır ki, müstəqil türkdilli dövlətlər
ona daha çox inansınlar, daha çox arxalansınlar. Sizin fikirləriniz çox gözəldir, mən bunları dəstəkləyirəm.
Ə b d ü l x a l ı q Ç a y: Möhtərəm cümhur başqanı! Biz TİKA vasitəsilə keçən il tədbirlərə başlamışıq.
İkitərəfli görüşlərimiz olmadığı üçün Sizə bu barədə məlumat verə bilməmişik. Bunlar kiçik və orta miqyaslı
sənaye müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, sənaye zonalarının qurulması, Azərbaycan iqtisadiyyatına
investisiya qoymağa hazır olan türk iş adamlarının təsbit edilməsi, ortaq müəssisələr yaradılması və onların
maliyyə problemlərinin həlli üçün «Xalq bankı» kimi bankların cəlb edilməsidir.
Məsələn, biz bunların bir qismini Türkmənistanda həyata keçirmişik. Orada xüsusi anket sorğusu vasitəsilə
həllinə ehtiyac duyulan məsələləri müəyyənləşdirdik. Türkmənistan heyətini dəvət edərək Anteb, Kayseri, Sivas,
Çorum, Əskişəhər, Dənizli, Bursa, İzmir kimi vilayətlərə apardıq və oralardakı təcrübəni onlara göstərdik.
Türkmənistana investisiya qoymaq istəyən firmaları təsbit etdik. Bu ilin may ayında isə «Xalq bankı»nın köməyi ilə
Aşqabadda son dərəcə faydalı bir toplantı keçirdik. İş adamları bir-birini tanıdı. Biz siyasətçilər onları bir araya
gətirdik, sonra meydandan çəkildik. Qalan müzakirələri özləri apardılar. Zənnimcə, bu təcrübəni yaymaq lazımdır. Çünki kiçik və orta miqyaslı müəssisələr hər hansı bir ölkənin həyatında çox mühüm rol oynayırlar. Belə
müəssisələr olmasa, ölkənin bir sənayeləşməsini gerçəkləşdirmək mümkün deyildir.
Biz TİKA kanalı ilə bunu Azərbaycanda da həyata keçirmək istəyirik. Əgər biz Türkiyə–Azərbaycan
Qarşılıqlı İqtisadi Komissiyasının həmsədri ilə birlikdə bu cür toplantı keçirsək, bunların hamısını gündəliyə
çıxaracağıq. İnanıram ki, bundan hər iki ölkə ümumi mənfəət götürəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə tamamilə şərikəm. Fikirlərinizi dəstəkləyirəm və biz bərabər işləyəcəyik.
Ə b d ü l x a l ı q Ç a y: Çox sağ olun.
O s m a n D u r m u ş: Möhtərəm cümhur başqanı!
Səhiyyə sahəsində Azərbaycan–Türkiyə əməkdaşlığı bundan sonra da davam edəcəkdir. Bizim
mütəxəssislərimiz yeni açılan xəstəxanaya müəyyən fasilələrlə gəlib-gedəcək, azərbaycanlı həmkarlarına lazımi
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kömək göstərəcəklər. Mən bu məsələləri hörmətli həmkarım Əli İnsanovla müzakirə etmişəm. Burada olduqları
müddət ərzində mən bizim həkimlərin maaşlarını saxlayacağam. Ancaq Bakıda uzun müddət qalmaları da
mümkün deyildir. Əlbəttə, azərbaycanlı həkimlər öz işlərini müstəqil görənə qədər onlara kömək edəcəklər,
sonra da ara-sıra gəlib-gedəcəklər. Amma bəzi sahələr, məsələn, ürək cərrahiyyəsi üzrə mütəxəssisləri uzun
müddətə ezam etmək mümkündür. Bizim həkimlər burada işlədikləri müddət ərzində hörmətli nazir onlara
kömək etməlidir.
İxtisasını artırmaq istəyənləri Türkiyəyə aparmağa hazırıq. Cənab nazir on nəfərlik daha bir qrup göndərmək
istəyir. Mümkündür. Əgər təlimin müddətini qısa hesab edirlərsə, uzada bilərik. Onları ikinci müddət üçün də
dəvət edə bilərik. Xülasə, biz onu istəyirik ki, bu xəstəxana kənara möhtac olmasın, əksinə, kənardan buraya
müalicəyə gəlsinlər. Adamları müalicə eləsin, pul qazansın, özü-özünü maliyyələşdirsin, dövlətə yük olmasın.
İndi Türkiyədə də bir çox xəstəxanalar dövlətə möhtac olmadan işləyirlər. Əgər Bakıdakı xəstəxananı həmin
səviyyəyə çatdırsaq, çox yaxşı olar. Biz Bakıda tibb ixtisası üzrə oxuyan tələbələrin gəlib Türkiyədəki
xəstəxanalarda təcrübə keçməsini də təmin edə bilərik. Bir sözlə, nə lazımdırsa, eləməyə hazırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Mən bunlarla razıyam. Hamısını dəstəkləyirəm.
Mən dostum Süleyman Dəmirəli də dəvət etmişdim. O da söz vermişdi ki, gələcəkdir. Amma iki gün bundan
əvvəl telefon edərək, Türkiyədə bəzi məsələlər olduğunu bildirdi və dedi ki, indi gəlməyə imkanı yoxdur.
Ə b d ü l x a l ı q Ç a y: Əfəndim, hörmətli Süleyman Dəmirəl həm də Fələstində sülh danışıqları aparan
heyətə daxildir. Oraya da gedib-gəlir, bəlkə ona görə...
Q ə d r i E c v e t T e z c a n (Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri):
Möhtərəm cümhur başqanı!
İcazənizlə, mən bir şey demək istəyirəm. Siz çox gözəl bir şeyi təkrar söylədiniz, dediniz ki, Türkiyə
prezidenti Əhməd Necdət Sezər birinci xarici səfərini Azərbaycana həsr etdi. İndi qarşıdan yeni millenium, yeni
minillik gəlir. Xahiş edirik ki, bu milleniumda ilk xarici səfərinizi Türkiyəyə edəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Türkiyəyə o qədər gedib-gəlmişəm ki... Amma sizin yeni cümhur başqanı
buraları heç görməmişdi.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n: Sizin üçün darıxmışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
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YAPONİYA HÖKUMƏTİNİN NÜMAYƏNDƏSİ TAKEO XİRATANI QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
23 dekabr 2000-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrdə Sizin rolunuz həmişə çox böyük olubdur.
Eyni zamanda Sizinlə mənim aramda yaxşı şəxsi əlaqələr, qarşılıqlı rəğbət yaranıbdır. Ona görə də mən Sizin
Azərbaycana gəlməyinizdən çox şadam.
İki gün bundan öncə biz Sizin ölkənizdən aldığımız kreditlə "Şimal" Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasında
yeni enerji blokunun tikintisinə başladıq, onun təməlini qoyduq. Mən o kreditin alınması prosesində də Sizin
xidmətlərinizi unutmamışam, bunu qiymətləndirdiyimi bildirmək istəyirəm. Çox yaxşı edib Azərbaycana
gəlmisiniz.
Takeo Xirata: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mənim haqqımda söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Bu məni xeyli mütəəssir etdi.
Azərbaycan ilə Yaponiya strateji tərəfdaşlardır. Amma Zati-alinizin 1998-ci ilin fevral ayında etdiyi tarixi
səfər ölkələrimiz arasında hərtərəfli əlaqələrin genişlənməsində olduqca mühüm rol oynadı, dönüş nöqtəsi oldu.
İndi Yaponiyada insanlar Azərbaycanla əlaqələrin daha sürətlə inkişaf etməsini gözləyirlər. Biz Zati-alinizin
yeni layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanması – "Şimal" Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasında yeni enerji
blokunun təməlinin qoyulması mərasimində şəxsən iştirakından da xəbər tutduq və hamımız bunu çox yüksək
qiymətləndirdik.
1998-ci ildə Siz Yaponiyanı ziyarət edərkən bizim imperatorumuz da Sizinlə görüşündən çox məmnun
olmuşdu və şərəfinizə ziyafət də vermişdi.
Zati-alinizin Yaponiyaya tarixi səfərinin nəticəsi olaraq, indi adambaşına götürdükdə, Yaponiyanın rəsmi
yardım proqramı çərçivəsində yardım alan dünya ölkələri arasında Azərbaycan birinci yerdədir.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm, mən bunu heç bilmirdim.
Takeo Xirata: Bir daha bildirirəm ki, bu, məhz Zati-alinizin Yaponiyaya tarixi səfərinin nəticəsində
olmuşdur.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun.
Takeo Xirata: Mən Azərbaycandakı son zəlzələ hadisəsi ilə əlaqədar Yaponiyanın xüsusilə gəncləri
adından Sizə başsağlığı vermək, bu hadisədən məyus olduğumuzu bildirmək istəyirəm.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm.
Takeo Xirata: Zati-aliləri, mənim şəxsiyyətimə göstərdiyiniz hörmətə, mənimlə əlaqələrinizi yüksək
qiymətləndirdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirir və Sizi əmin edirəm ki, ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın genişlənməsi və Azərbaycana yardımların təşkili sahəsində yeni layihələr hazırlanması üçün
bundan sonra da səylərimi əsirgəməyəcəyəm.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Bir daha qeyd edirəm, mən Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında
şəxsən Sizin rolunuzu çox yüksək qiymətləndirirəm. Məni sevindirən bir də odur ki, Sizdə Azərbaycana bir
xüsusi hissiyyatlar, sevgi, məhəbbət əmələ gəlibdir. Siz Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrinin yaranmasında, bu
yolun açılmasında xüsusi rol oynamış bir insansınız. Mənim yadımdadır, Siz danışırdınız ki, Qış Olimpiya
Oyunlarında Azərbaycanın bayrağını Sizin evdə görəndə hamı sevinirdi. Mən bunları heç vaxt unutmuram.
Bunlar çox dəyərli hissiyyatlardır.
Azərbaycanda biz də hesab edirik ki, 1998-ci ilin fevralında mənim Yaponiyaya rəsmi səfərim ölkəmiz
üçün, belə başa düşürəm ki, elə sizin ölkəniz üçün də çox əhəmiyyətli olubdur. Əlahəzrət İmperatorla görüşümü,
mənim şərəfimə onun verdiyi ziyafəti çox məmnuniyyətlə xatırlayıram. Dünən onun doğum günü, Sizin
ölkənizin milli bayramı idi. Mən bu münasibətlə təbrik məktubu göndərmişəm.
Yaponiya hökuməti o vaxt söz vermişdi ki, 1999-cu ildə ölkənizin Azərbaycanda səfirliyi açılacaqdır.
Səfirlik də açılıbdır, özü də buraya yaxşı bir səfir təyin edilibdir. O, azərbaycanca danışır və bununla da
ölkəmizə olan diqqətini nümayiş etdirir.
İndiyədək bizim əməkdaşlığımız çox uğurlu olmuşdur. Bir tərəfdən, Yaponiyanın neft şirkətlərinin
Azərbaycanda, Xəzər dənizində gördükləri uğurlu işlər, digər başqa şirkətlərin də burada apardıqları işlər çox
əhəmiyyətlidir. Bununla yanaşı, təbiidir ki, bizi çox sevindirən odur ki, Yaponiya bizə həm güzəştli kreditlər
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veribdir, – biz artıq onlardan istifadə etməyə başlamışıq, – həm də Yaponiya qrantlar verir. Bunun hesabına
səhiyyədə, elmdə, bəzi başqa yerlərdə müəyyən işlər görülübdür. Sizin ölkədən gətirilmiş traktorlar kənd
təsərrüfatında bizə kömək edir. Mən hesab edirəm ki, bütün bunlar əməkdaşlığımızın birinci mərhələsidir.
Bundan sonra bizim əməkdaşlığımız geniş olmalıdır. Biz bunu istəyirik. Güman edirəm ki, belə istək
Yaponiyada da vardır. Adambaşına düşən yardımın məbləğinə görə Yaponiyanın yardım etdiyi ölkələr
içərisində Azərbaycan birinci yerdədirsə, deməli, bu, ölkənizin respublikamıza nə qədər böyük fikir verdiyini
göstərir.
Ölkələrimizi bir-birinə bağlayan proqramlardan biri də Böyük Tarixi İpək yolunun bərpası məsələsidir.
Xatirinizdədir, o vaxt Tokioda olanda mən bu məsələni sizin hökumətlə və şəxsən o zaman Baş nazir işləyən
cənab Haşimoto ilə də müzakirə etmişdim.
Biz bu işi davam etdiririk. 1998-ci ildə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq konfransda Yaponiyanın
nümayəndə heyətinin iştirak etməsini də mən qiymətləndirirəm.
Böyük İpək yolunun bərpası gələcəkdə bəşəriyyət üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Biz indi bunun əsasını
qoyuruq. Amma vaxt, zaman lazımdır ki, insanlar bunun yaxşı nəticələrini də görsünlər. Güman edirəm ki, əgər
mən də görməsəm, Siz onları görəcəksiniz. Ona görə də mən Yaponiya-Azərbaycan əlaqələrini bizim üçün çox
əhəmiyyətli olduğunu bir daha bildirmək istəyirəm. Oğlunuz necədir?
Takeo Xirata: Cənab Prezident, çox sağ olun. İndi o, orta məktəbdə oxuyur, yeniyetmələr qrupunda artıq
birinci sinfə gedir. Coğrafiya elminə xüsusi maraq göstərir. Coğrafiya dərslərində Azərbaycan, Bakı barədə
məlumatlarda ölkənizin rəsmi dövlət atributlarını, bayrağını tapıbdır. O, Azərbaycanla tanışlığı, ölkəniz barədə
məlumatı olmasından xüsusi qürur duyur. Məktəbdə dostlarına Azərbaycanın bayrağını göstərir. Öz sinif
yoldaşlarına da "Azərbaycan" sözünü düzgün tələffüz etməyi öyrədir.
Heydər Əliyev: Öyrətsin, bu da çox əhəmiyyətlidir. Söz vermişdiniz ki, onu Azərbaycana gətirəcəksiniz,
amma hələ yerinə yetirməmisiniz. Onda Azərbaycana olan bu sevgi-məhəbbət hissi, təbiidir ki, atasından
keçibdir. Mən də sənin oğlunu çox sevirəm. Ona görə də onu Azərbaycana, xüsusi olaraq Azərbaycana dəvət
edirəm. Bir də Azərbaycana gələndə onu mütləq özünlə gətir.
Takeo Xirata: Cənab Prezident, çox sağ olun, Siz bizə böyük şərəf verirsiniz.
İcazə versəydiniz, gələcək əlaqələrimiz və hansı layihələrin daha sürətlə həyata keçirilməsi baxımından
düşüncələrimi Sizinlə təklikdə bölüşərdim.
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RUSİYA FEDERASİYASININ MÜDAFİƏ NAZİRİ İQOR SERGEYEVİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
26 dekabr 2000-ci il
Heydər Əliyev: Cənab nazir, cənab marşal, hörmətli İqor Dmitriyeviç, mən sizi və sizi müşayiət edən
şəxsləri salamlayıram!
Mən bu görüşə şadam və təəssüflə deməliyəm ki, Rusiyanın müdafiə naziri Azərbaycanda lap çoxdan
olmayıbdır. Hətta xatirimdə deyil, məncə, buraya axırıncı dəfə 1996-cı ildə İqor Radionov gəlmişdi. O, az işlədi,
buna görə də o, yadımda qalmayıbdır. 1996-cı ildə Qraçovun buraya gəldiyi xatirimdədir. Şükürlər olsun ki, siz,
nəhayət gəldiniz. Mən sizi çox dəvət etmişdim, bizim müdafiə naziri də dəvət etmişdi. Görünür, vaxtınız yox
idi. İndi isə vaxt gəlib çatmışdır. Bir sözlə, mən sizin gəlişinizə şadam. Mən sizi salamlayıram və səfərinizi
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin daha da inkişafı baxımından mühüm
səfər hesab edirəm.
Siz dünən gəldiniz, müdafiə naziri mənə məlumat verdi ki, kifayət qədər səmərəli danışıqlar aparmısınız.
Bu gün siz baş nazirlə, parlamentin sədri ilə görüşmüsünüz və budur, indi biz görüşürük.
Hesab edirəm ki, siz burada çoxdan olmasanız da, Rusiya Federasiyasının prezidenti hörmətli Vladimir
Vladimiroviç Putinin rəsmi səfəri ərəfəsində gəlmisiniz. Söz düşmüşkən, bu da ilk səfər olacaqdır. Doğrudur,
bu, dövlət müstəqilliyi qazandığımız vaxtdan bəri Rusiya prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri olacaqdır. Mən
bu görüşü gözləyirəm və düşünürəm ki, bu, hər halda münasibətlərimizin daha da inkişafı üçün çox vacibdir.
Beləliklə, mən sizi salamlamağa şadam.
İqor Sergeyev: Hörmətli cənab prezident, müdafiə nazirinin dəvəti ilə, təbii olaraq, Sizin təqdirinizlə
Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmək imkanı verildiyinə görə sağ olun.
Dünən biz kifayət qədər konstruktiv danışıqlar apardıq və onların nəticəsində, zənnimcə,
əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsi işində daha bir addım ataraq, iki mühüm sənəd imzaladıq. Onlar bu
əməkdaşlıq üçün zəmin yaradır. Bu, 2001-ci il üçün hərbi əməkdaşlıq planıdır, özü də o, elə hazırlanmışdır ki,
əməkdaşlığın bazasını həm genişləndirməyə, həm də dərinləşdirməyə imkan verir. İkinci sənəd Rusiya
Federasiyasının hərbi ali məktəblərində Azərbaycan zabitlərinin hərbi təhsil alması haqqında sazişdən ibarətdir.
Bu, gələcək əməkdaşlığın da bünövrəsini qoyur. Bizdə yığılıb qalmış problemləri açıq şəkildə, tam səmimiliklə
müzakirə etdik və onları aradan qaldırmaq əzmində olduğumuzu bildirdik.
Hörmətli cənab prezident, biz bu problemlərin müəyyən hissəsini sizin köməyinizlə həll edəcəyik. Rusiya
prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin yüksək səviyyədə görüşü zamanı hərbi idarələr tərəfindən heç bir
problem olmasın deyə, biz məsuliyyətimiz çərçivəsində mümkün hər şeyi etmək üçün qəti niyyətə, istəyə və
müəyyən iradəyə malikik. Biz bundan ötrü var qüvvə ilə çalışacağıq.
Biz baş nazirlə, parlamentin sədri ilə görüşlər keçirdik və bizi maraqlandıran məsələləri də müzakirə
etdik. Zənnimcə, bu problemlər başa düşülür və onları, əlbəttə, indi bütün münasibətlərimizin qurulduğu kimi,
qarşılıqlı fayda əsasında, eyni zamanda dövlətlərimizin müdafiə qabiliyyəti, hərbi təhlükəsizliyi naminə həll
etmək istəyi də var.
Bakının özü mənə böyük təsir bağışladı, çox gözəl şəhərdir. Mən Azərbaycanda ilk dəfəyəm. Hörmətli
Heydər Əliyeviç, Minskdə ziyafət zamanı sağlıq deyərkən etdiyiniz çıxışın çox güclü təsiri altındayam.
Rusiyanın roluna, onun gələcəyinə münasibətinizin əslində bütün spektri yaddaşımda həkk olmuşdur. Siz bunu
çox gözəl söylədiniz. Buna görə sağ olun. Mən Sizin bu çıxışınızın təsiri altındayam. Hesab edirəm ki,
prezidentlərimiz qarşıdakı görüşdə, yeri gəlmişkən, üçüncü minillikdə ilk görüşdə şərait yaradacaqlar. Biz ümid
bəsləyirik və gələcəyə nikbinliklə baxırıq. Sağ olun.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Əlamətdar haldır ki, XXI əsrin əvvəlində, üçüncü minilliyin başlanğıcında
Rusiyanın yeni prezidentinin birinci səfəri məhz Azərbaycana olacaqdır. Əgər belə bir səfirin indiyədək bir dəfə
də olmamasından narazı qalmağa əsasımız varsa, özümüzə bununla təsəlli verə bilərik ki, əvəzində, Rusiya
prezidenti XXI əsrdə ilk səfərini Azərbaycana edir.
Minskdə görüşümüzü, xüsusən ziyafət zamanı çıxışımı xatırladınız, birincisi, bunlar səmimi sözlər idi.
İkincisi isə, bu sözlər həm Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətləri möhkəmlətmək, həm də
MDB-nin fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəltmək istəyindən irəli gəlirdi. Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiya
Federasiyasının prezidenti seçildikdən sonra Rusiya Federasiyasının həyatında istər dövlət quruculuğu
baxımından, istər hərbi islahat baxımından, istər xarici siyasət baxımından, istərsə də MDB ölkələrinə
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münasibətdə çox böyük müsbət dəyişikliklər baş verir. Yəni, mən öz fikrimi onda da demişəm, indi də deyirəm.
İndi biz böyük ümidlər verən yeni mərhələnin başlanğıcındayıq. Bu baxımdan sizin səfəriniz, əlbəttə,
əhəmiyyətə malikdir. Xüsusən prezident Putinin səfəri əhəmiyyətli olacaqdır. Hərçənd, biz həll olunmamış
məsələlərin həlli və mövcud problemləri aradan qaldırmaq üçün hələ çox iş görməliyik. Təəssüf ki, bu müddət
ərzində yığılıb qalmış problemlər də var və onlar bizi də, sizi də narahat edir. Odur ki, onların bundan sonra da
yığılmasına yol vermək olmaz. Onları həll etmək və problemlərin olmaması üçün tədbirlər görmək lazımdır.
Təbii ki, Rusiya ilə Azərbaycanın artıq neçə illərdir müstəqil dövlətlər olduqları, ümumiyyətlə, birbirindən asılı olmadıqları şəraitdə münasibətlər tamamilə yeni əsasda qurulur. Bu yol da asan deyildir, ona görə
də bəzi çətinlikləri, bəzi problemləri, bəzi mürəkkəb halları aradan qaldırmağa lüzum var.
Düşünürəm ki, biz bunların hamısı barədə, hər halda hərbi əməkdaşlıqla bağlı məsələlər barəsində bu gün
sizinlə danışa bilərik. Hərçənd mənə dedilər ki, siz dünən və bu gün görüşlər keçirmiş və bir çox məsələləri
müzakirə etmisiniz.

1187

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
MÜRACIƏTİ
Bakı,
26 dekabr 2000-ci il
Hörmətli həmvətənlər!
Əziz soydaşlarımız!
Artıq on ildir ki, 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü dövlət bayramı kimi Azərbaycan
Respublikası vətəndaşları və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız tərəfindən təntənəli şəkildə
qeyd olunur.
Hər bir azərbaycanlı üçün vacib olan birlik və həmrəylik xalqımızın milli şüurunun güclənməsinin və
azadlıq mübarizəsinin məntiqi nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Bu bayram qədim və zəngin tarixə malik olan
Azərbaycan xalqının dirçəlişini, tərəqqisini və milli birliyini əks etdirir, hər bir azərbaycanlını öz tarixi Vətəni,
milli varlığı, ölkəsinin və soydaşlarının taleyi üçün düşünməyə dəvət edir.
Azərbaycan xalqı bu gün öz tarixinin məsuliyyətli, çətin və şərəfli bir dövrünü yaşayır. Bir neçə gündən
sonra XX əsr, ikinci minillik sona çatır, bəşəriyyət XXI əsrə, üçüncü minilliyə qədəm qoyur. Azərbaycan
doqquz ildir ki, müstəqil yaşayır. Biz XX əsri müstəqil və dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü kimi başa
vururuq, yeni əsrə və minilliyə inamla daxil oluruq. Ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesi gedir, qabaqcıl dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış və xalqımızın milli xüsusiyyətlərinə uyğun gələn
demokratik prinsiplər, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, çoxpartiyalı sistem, siyasi plüralizm ictimai
həyatımızın gündəlik normasına çevrilir. Azərbaycan dünyanın böyük iqtisadi və enerji mərkəzlərindən biri
kimi inkişaf edir. Ölkəmizdə iqtisadi islahatlar cəsarətlə və uğurla həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası
yeni minilliyə mühüm nailiyyətlərlə bərabər, həm də, təəssüf ki, Dağlıq Qarabağ problemi, ərazi bütövlüyünün
pozulması, yüz minlərlə insanın qaçqın və köçkünə çevrilməsi kimi çətin problemlərlə daxil olur.
Azərbaycan Respublikası bütün dünya azərbaycanlıları üçün istinad və cazibə mərkəzi, onların ümid və
məhəbbətlə üz tutduqları müqəddəs məkandır. Buna görə də bütün azərbaycanlılar müstəqil dövlətimizin
ətrafında daha sıx birləşməli, onun azad, firavan, daha da güclü və qüdrətli olması üçün əllərindən gələni
etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkəmizdə və onun
hüdudlarından kənarda yaşayan bütün azərbaycanlıların vahid vətənidir. Harada yaşamasından asılı olmayaraq,
hər bir azərbaycanlı Vətən qarşısında övladlıq borcunu hiss etməli, respublikanın qayğıları, problemləri ilə
yaşamalı, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdır. Hər bir azərbaycanlı bilməlidir ki, onun
arxasında yalnız güclü, nüfuzlu və müstəqil Azərbaycan dövləti dayana bilər.
Bu gün milyonlarla azərbaycanlı dünyanın müxtəlif ölkələrində toplumlar halında yaşayır. Onlar ölkənin
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etməklə, elmin, mədəniyyətin inkişafına töhfələr verməklə yanaşı, həm də
Azərbaycan xalqının, millətimizin milli-mənəvi dəyərlərini, dilini özündə yaşatmalı, onun tarixi, mədəniyyəti,
mütərəqqi ənənələri ilə fəxr etməlidir. Hər bir azərbaycanlı fəxr etməlidir ki, o yaşadığı ölkənin layiqli vətəndaşı
olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanı, onun mədəniyyətini, milli xüsusiyyətlərini təmsil edir.
Xarici ölkələrdə təşkilatlanma prosesinin ilk mərhələsini keçən azərbaycanlı icmaların, mədəniyyət
mərkəzlərinin və dostluq cəmiyyətlərinin imkanlarından geniş istifadə olunmalıdır. Yaxın-uzaq ölkələrin tarixi
əyani şəkildə sübut edir ki, mütəşəkkil icmalar halında dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan, məqsədyönlü
fəaliyyət göstərən, özünəməxsus milli ideyalar ətrafında birləşən, öz mütərəqqi adət-ənənələrini qoruyub
saxlayan soydaşlar öz ölkələrinə böyük kömək göstərir, yaşadıqları ölkələrlə tarixi vətənləri arasında qarşılıqlı
faydalı münasibətlərin qurulmasında daha güclü amil kimi çıxış edirlər. Bu sahədə bizim istifadə olunmamış
geniş potensialımız var və bu potensial mütləq hərəkətə gətirilməlidir.
İnanıram ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının getdikcə güclənməsi, azad, varlı və demokratik bir
ölkəyə çevrilməsi həm dünya azərbaycanlılarının milli birliyinə, Azərbaycan xalqına və dövlətinə mənsubluq
hissinə mütəşəkkillik, yenilik və daimilik gətirəcək, həm də bütün dünyada onların vətəndaş və milli haqlarının
daha dolğun təmin olunmasına, qorunmasına təkan verəcəkdir.
Hörmətli həmvətənlər! Əziz dostlar!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi mən bu əziz bayram günündə ölkənin tarixi müqəddəratını
düşünərək, onun tərəqqisinə və firavan gələcəyinə çalışaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını və
dünya azərbaycanlılarını milli birliyə və sarsılmaz həmrəyliyə dəvət edirəm.
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Hamınızı bu ümummilli bayram münasibətilə təbrik edir, hər birinizə möhkəm cansağlığı, ailələrinizə
səadət və əmin-amanlıq arzulayıram.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRİNİN BAKIDAKI
DİPLOMATLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
27 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu bayram günü sizi narahat etmək istəmirdim. Amma mənə məlumat
verildi ki, bu bayramı keçirən müsəlman ölkələrinin səfirləri mənimlə görüşmək, məni təbrik etmək istəyirlər.
Mən buna çox şad oldum. Çünki bu bayramla əlaqədar sizinlə birinci dəfə görüşürük. Azərbaycanda böyük
islam dininə etiqad göstərən xalqların, ölkələrin səfirləri vardır. Azərbaycan da uzun illərin dini
məhrumiyyətindən qurtarıbdır. Xalqımız indi sərbəstdir, azaddır və dini bayramları da keçirir. Mən şübhə etmirəm ki, sizin hər biriniz, yəni səfirlər Ramazan ayında oruc tutublar, ac qalıblar, dini adətlərə riayət ediblər və bu
gün bayram edirlər.
Mən sizin ölkələrin, dövlətlərin başçılarına Ramazan bayramı münasibətilə təbriklərimi göndərmişəm, amma bu
fürsətdən istifadə edərək, sizin hər birinizi Ramazan bayramı münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Eyni zamanda
ölkələrinizi, xalqlarınızı bu bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Mənə verilən məlumatlara görə, indi Azərbaycanda Ramazan ayının adətlərinə riayət edənlər, yəni oruc
tutanlar bəlkə də bir çox ölkələrdə olduğundan çoxdur. Bu da müsbət haldır. Demək, Azərbaycanda biz tarixi,
mənəvi, dini ənənələrimizi bərpa edirik.
Burada səfirlər var ki, onların ölkələrində kommunist ideologiyası olmayıbdır. Amma elə səfirlər də vardır
ki, onlar bizimlə birlikdə Sovetlər İttifaqının tərkibində yaşayıblar. O illər bu ölkələrdə dinin əleyhinə təbliğat
gedirdi O vaxt belə bir söz vardı ki, din xalq üçün tiryəkdir. Bu, Marksın sözləridir. Ona görə də 70 il təbliğ
ediblər ki, əgər dinlə məşğul olsanız, demək, tiryək çəkəcəksiniz. Yəqin bunu o mənada deyiblər ki, insanları
qorxutsunlar. Necə ki, insanlar narkotik maddələrdən, tiryəkdən bihuş olur, sonra xəstələnir, dindən də belə
xəstələnə bilər. Ancaq din insanların əksəriyyətinin qəlbində yaşayıbdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda gənc nəslin
çox hissəsi dindən uzaq olubdur, amma dinə etiqad nəsildən-nəslə keçibdir.
İndi isə biz müstəqil dövlət olandan sonra dini adət və ənənələrimizin hamısı bərpa olunur. O cümlədən
Ramazan bayramımız da bərpa olunmuşdur. Biz də Azərbaycanda həm Ramazan ayını keçiririk, həm də bu gün
bayram edirik. Doğrudur, biz bir gün bayram edirik, amma bəzi ölkələrdə 3–4 gün bayram edirlər. Mən çox
məmnunam ki, sizinlə görüşürəm və bayramı qeyd edirik.
Mən Ramazan ayının müsəlmanlar üçün nə qədər əhəmiyyətli olması barədə danışmaq istəmirəm. Bunu siz
məndən yaxşı bilirsiniz. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bu bayram öz yerini tutubdur. Sizi
Ramazan bayramı münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Mənim sizə deyəcəklərim budur.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n (Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri): Cənab Prezident, mən bizim dinimizin
ən qiymətli bayramı olan Ramazan bayramı münasibətilə müsəlman ölkələrinin – Liviya, Özbəkistan, Pakistan,
Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, İran, İraq, Türkmənistan, Qazaxıstan və Türkiyənin səfirləri adından Sizi təbrik edir və
bizi qəbul etdiyinizə görə öz minnətdarlığımızı bildirirəm.
Cənab Prezident, bu bayram başqa əlamətdar günə təsadüf etmişdir. Dekabrın 31-i Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günüdür. Eyni zamanda qarşıdan Yeni il gəlir. İcazə versəydiniz, mən bütün
bunlarla bağlı Sizi və bizim üçün çox dəyərli olan Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm.
Siz çox dərin və mənalı fikirlər söylədiniz. Həqiqətən, bizim dinimizdə Ramazan ayının, bu bayramın xüsusi
yeri vardır. Əgər kimin imkanı varsa, səhhəti buna yol verirsə, Ramazan ayında oruc tutmaq insana iki mənada
çox böyük fayda verir. Bunun birincisi, insanın dünyada ən çətin olan hallardan biri ilə, öz nəfsi ilə mübarizə
aparmasıdır. İkincisi isə, dünyada kasıb insanların nə vəziyyətdə olduqlarını başa düşməkdir.
Amma bizim dinimiz, sadəcə, mərasimlərdən ibarət deyildir. Bizim dinimiz ürəkdədir. Düşünürəm ki, təkcə
bizim dinimizdə Allahla bəndə arasında heç bir elçiyə ehtiyac yoxdur. Dinimiz insanlara o qədər sevgi,
məhəbbət, hörmət bəsləyən bir dindir ki, bütün ömrümüzü etiqad etmədən keçirsək belə, son nəfəsimizdə
kəlmeyi-şəhadətimizi deməklə, bütün digər müsəlmanların sahib olduqları savablardan yararlanmaq imkanı əldə
 Görüşdə Türkiyə səfiri Qədri Ecvet Tezcan, İran səfiri Əhəd Qəzai, Pakistan səfiri xanım Əsma Anican, Misir səfiri xanım Cahan
Əmin Məhəmməd Əli, İraq səfiri Qalib əbdü Hüseyn ət-Təmimi, Özbəkistan səfiri Əbdülqafur Əbdülrəhmanov, Türkmənistan səfiri
Murad Çarıyev, Liviya səfiri Nasir Məhəmməd Əbdüssəmin, Qazaxıstanın müvəqqəti işlər vəkili Oyrat Bayrari, Səudiyyə Ərəbistanının
müvəqqəti işlər vəkili Züheyr əl-Süleyhi iştirak etmişlər.
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etmiş oluruq. Cənab Prezident, bir olan Allah dünyada bütün insanların birliyini, onların yaşaması üçün bütün
nemətləri istər.
İslam dininin gözəl bir tərəfi də budur ki, həmişə insan sevgisindən, rifahından, dinlərin dözümlülüyündən –
tolerantlığından danışır. Biz hamımız bilirik və Siz də öz nitqlərinizdə dəfələrlə demisiniz ki, Azərbaycan gənc
dövlətdir. Amma Azərbaycan xalqında, azərbaycanlılarda qədim olan bir xüsusiyyət vardır. Bu da insanların
bütün dinlərə dözümlülüyü, tolerantlığı, insanlara xoş arzularıdır.
Bu gün hamımız bilirik ki, Azərbaycanda yaşayanlar təkcə müsəlmanlar deyildir. Burada yəhudilər də,
xristianlar da yaşamaqdadırlar. Amma onların hamısı eyni şəraitdə, bir-birinə hörmət etməklə, Sizin başçılıq
etdiyiniz məmləkətdə əmin-amanlıq və sakitlik içərisində yaşamaqdadırlar.
Cənab Prezident, Azərbaycan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti, digər müsəlman ölkələri də dünyəvi
dövlətlərdir. Yəni bizdə din və siyasət bir-birindən ayrıdır. Amma insanlar dinsiz yaşaya bilməzlər. Din
insanları birləşdirən, böyüyün kiçiyə, kiçiyin böyüyə hörmətlə, ehtiramla yanaşmasını öyrədən ən önəmli
amildir.
Cənab Prezident, Siz qeyd etdiniz ki, sovetlər dövründə din tiryək hesab edilmiş, belə təbliğ olunmuşdur.
Əgər dinin insanlara nə səbəbə göndərildiyini daxilən, həqiqi mənada başa düşməsək, ondan kənara çıxmağa,
yəni fanatikliyə, radikallığa yol versək, cəhd etsək, bu, doğrudan da insanları yolundan azdırar, mədəniyyətdən,
tərəqqidən, xoşbəxtliklərdən – bütün nemətlərdən təcrid edər. Bu mənada dindən danışmaq istəyən bəlkə də
ilahiyyatçı olmalıdır. Hər kəsin bu barədə danışması ilə din düzgün yolla gedə bilməz. Heç bir din insanlara
əzab vermək üçün yaradılmamışdır. Bu dinlərin də ən gözəli mənim, Sizin və burada əyləşən insanların dinidir.
Burada 8 milyon azərbaycanlı, dünyada isə bir milyard müsəlman bu dinə etiqad edir.
Cənab Prezident, mən dünyanın çox yerində olmuşam. Amma Sizin qədər gözəl nitqə malik bir prezidentin
yanında danışmaq mənim üçün çətindir.
Cənab Prezident, sözümün sonunda arzum budur ki, ev-eşiklərindən didərgin düşmüş Azərbaycan
vətəndaşları gələcəkdə bu bayramı öz doğma yurdlarında, ev-obasında keçirsinlər. Allah onlara bu günü nəsib
etsin.
Cənab Prezident, qarşıdakı minillikdə insanlara uğurlar, sülh, rifah, əmin-amanlıq şəraitində yaşamağı
arzulayıram. Bizi qəbul etdiyinizə görə zati-alinizə bir daha təşəkkür edir, Azərbaycan xalqına layiq olduğu xoş
günlər, rifah və əmin-amanlıq diləyirəm. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, təşəkkür edirəm. Siz bu bayramın fəlsəfəsini çox dərindən izah
etdiniz. İslam dininin dəyərləri haqqında mühüm fikirlər söylədiniz. Mən bunların hamısı ilə tam razıyam.
Güman edirəm ki, hamımız razıyıq. Azərbaycan xalqına arzularınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Ə h ə d Q ə z a i (İran İslam Respublikasının səfiri): Cənab Prezident, mən də Azərbaycan xalqının
Ramazan bayramını təbrik edirəm. Bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Səfir
həmkarlarıma da bu görüşə göstərdikləri marağa görə öz razılığımı bildirirəm. Bu gün islam ölkələrinin
səfirlərini qəbul etməyinizi bu ölkələrə, onlarla əməkdaşlığa göstərdiyiniz diqqət və qayğı kimi dəyərləndiririk.
Dünya Azərbaycana müsəlman ölkəsi kimi baxır və dəstəkləyir. İslam Konfransı Təşkilatı iclaslarının qərarları
göstərdi ki, bu təşkilata üzv olan ölkələr Azərbaycanla bir yerdədirlər. Qətərdə keçirilmiş sonuncu iclasın qəbul
etdiyi qərarın üç bəndi Azərbaycan haqqında idi. Bu bəndlərin birincisində konfrans Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədi və ona tərəfdar olduğunu bildirdi. İkinci bənd Azərbaycanın
Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarının azad olunması, üçüncüsü isə, Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş digər ərazilərdə tarixi və mədəni abidələrin qorunması barədə idi. Hər halda, Azərbaycanın müstəqil ölkə
kimi islam aləminə daxil olmasının əhəmiyyəti böyükdür.
Dünən Ramazan bayramı münasibətilə müsəlmanlara, Azərbaycan xalqına Sizin çox ətraflı, dərin mənalı
müraciətiniz oldu. Bu müraciətdə əsas müddəalar odur ki, Azərbaycan xalqında vətənpərvərlik, vətənə sədaqət
hissləri yüksəlsin, islam dininə etiqad artsın, dini dəyərlər qorunsun, müstəqillik əbədi olsun. Bunların hamısı
islam əqidəsinə uyğundur. İslam bu dəyərlərə, belə nəsihət və təlim-tərbiyəyə istinad edir, əsaslanır. Siz də öz
müraciətinizdə bunları vurğuladınız, Azərbaycan xalqından bunu tələb etdiniz.
Türkiyə səfiri də burada islam dəyərləri barədə geniş və mənalı söhbət etdi.
Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə yenə də Sizə təşəkkür edirəm. Sizə cansağlığı, Azərbaycan xalqına
firavanlıq, asayiş və səadət, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini, qaçqın və köçkünlərin doğma yurdlarına
qayıtmasını, bu bayramı gələcəkdə öz ev-eşiklərində keçirmələrini arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, təbriklərinizə, dostluq münasibətinizə və xoş sözlərinizə görə sizə
təşəkkür edirəm. Eyni zamanda İslam Konfransı Təşkilatının bir müddət bundan öncə Tehranda keçirdiyi
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konfransda, yenə də bu yaxınlarda Qətərdə keçirdiyi konfransda Azərbaycanı dəstəkləməsi haqqında dediyiniz
fikirlər tamamilə doğrudur və bizim üçün böyük mənəvi dayaqdır.
Sizə onu çatdırmaq istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz bütün günü mənim gözümün
qarşısındadır. Çünki Ermənistan Azərbaycana hərbi təcavüz edib, respublikamızın torpaqlarının 20 faizini işğal
edibdir. Bir milyondan artıq vətəndaşımız yerindən-yurdundan didərgin düşübdür. Ancaq biz bir çox beynəlxalq
təşkilatlarda, o cümlədən ATƏT-də toplaşarkən belə qərarların çıxarılmasına nail ola bilmirik. Doğrudur, 1992–
1993-cü illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş
Ermənistan silahlı qüvvələrinin qeyd-şərtsiz, təcili bu torpaqlardan çıxarılması haqqında qətnamələr qəbul edibdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu qətnamələr indiyə qədər yerinə yetirilməyibdir, Ermənistan bunlara məhəl
qoymur və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da həmin qərarların həyata keçirilməsində acizlik göstərir.
Bütün müsəlman dövlətlərinin daxil olduğu İslam Konfransı Təşkilatı mənim iştirak etdiyim toplantılarda –
həm Mərakeşdə, həm də İranda, habelə Qətərdə daim bizi dəstəkləmiş, Azərbaycanın vəziyyəti ilə əlaqədar ardıcıl
mövqe tutmuş və yekdillik göstərmiş, Ermənistanın təcavüzkar olması, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad
edilməsi barədə qərarlar çıxarmışdır.
İslam ölkələrinin birliyini nümayiş etdirən bir mühüm faktı da qeyd etmək istəyirəm. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının son sessiyasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə ATƏT arasında əməkdaşlıq barədə qətnamənin
layihəsində Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması barəsindəki sözlər yox idi.
Biz bundan çox narahat olduq. Ona görə də bizim həm ABŞ-dakı səfirimiz, həm də BMT-dəki
nümayəndəmiz mənim göstərişimlə bu işlərlə ciddi məşğul oldular. Məlumat verdilər ki, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri guya Ermənistan–Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə görüşlər keçirdiyi zaman bu
cümlənin oraya salınmasını münasib bilməyiblər. Mən buna etiraz etdim. Minsk qrupunun həmsədrləri bu otaqda
mənimlə görüşə gəlmişdilər, mən onlara etirazımı çox ciddi şəkildə bildirdim. Onlar öz mövqelərini dəyişdilər və
həmin sənəddə Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması barədə fikir əvvəlki illərdə olduğu kimi saxlandı.
Onlar bu sənədin qəbul olunmasına səs verdilər. Ancaq bu düzəlişin qəbul olunmasının həllini müsəlman
dövlətlərinin nümayəndələrinin hamısının verdiyi səslə hesablayırlar. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, az da
olsa, bir neçə islam dövləti, keçən ildən fərqli olaraq, nədənsə bu düzəlişə Azərbaycanın xeyrinə səs verməkdən
imtina etmişlər. Halbuki keçən illərdə onlar bizim xeyrimizə səs vermişdilər. Təbiidir ki, biz bunu araşdıracağıq, səbəblərini öyrənəcəyik.
Yenə də deyirəm, müsəlman dövlətlərinin əksəriyyəti həmrəylik, birlik göstərmiş, Azərbaycanın bu problemi
haqqındakı vacib fikirlərin sənəddə bərpa olunmasını özlərinin birliyi ilə təmin etmişlər.
Bütün bunları xatırlayaraq, bir daha onu demək istəyirəm ki, bizim islam dininə müxsus olan xalqlarımız,
dövlətlərimiz bir çox hallarda birlik, həmrəylik nümayiş etdirirlər və bu da hər bir islam ölkəsinin sabit nailiyyətlərə
çatmasına kömək edir.
Mən arzu edərdim ki, bu birlik, həmrəylik daimi, əbədi olsun. Bu da islam dövlətlərinin, xalqlarının gələcək
inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir.
Mən bu fürsətdən istifadə edib sizin hamınızı qarşıdan gələn Yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Dekabr
ayının 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günüdür. Bu bizim üçün çox əziz gündür. Siz də bizim
dostlarımızsınız. Yəqin bu günü də unutmayacaqsınız. Bizim hər birimiz, yəni hər bir müsəlman dövləti, xalqı
XXI əsrə, üçüncü minilliyə müstəqil, azad bir dövlət kimi, xalq kimi daxil oluruq. Arzu edirəm ki,
müstəqilliyimiz, milli azadlığımız daimi və əbədi olsun.
Hər birinizə və sizin şəxsinizdə ölkələrinizin vətəndaşlarına, dövlətlərinizə Yeni il salamlarımı çatdırıram.
Yeni ildə hər birinizə cansağlığı, səadət və xalqlarınıza, ölkələrinizə sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq
arzulayıram. Sağ olun.
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YENİ ƏSR VƏ ÜÇÜNCÜ MİNİLLİK MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA
MÜRACİƏTİ
29 dekabr 2000-ci il
Möhtərəm həmvətənlər!
Əziz bacı və qardaşlar!
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları!
Yeni ilin, yeni əsrin, yeni minilliyin ərəfəsində sizi – bütün Azərbaycan xalqını, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının hər bir vətəndaşını, ölkəmizin hüdudlarından uzaqlarda yaşayan soydaşlarımızı bu əlamətdar
hadisə münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, xoş əhval-ruhiyyə və səadət arzulayıram.
Dünyanın hər yerində yeni minilliyin və yeni əsrin başlanmasına həsr olunmuş çoxsaylı konfrans, forum
və müxtəlif simpoziumlar keçirilməkdədir. Dünya ictimaiyyətinin nümayəndələri, müxtəlif ölkələrin dövlət və
özəl qurumlarını təmsil edən şəxslər və tanınmış siyasi xadimlər keçmişə nəzər salaraq, yeni minilliyin
astanasında bəşəriyyətin qarşılaşa biləcəyi problemlər üzərində düşünür və gələn yüzillikdə öz ölkələrini və
ümumən dünyanı necə gördükləri barədə fikirlərini bildirirlər.
Bu günlərdə imzaladığım xüsusi sərəncamla yeni ilin, yeni əsrin, yeni minilliyin qarşılanması ilə bağlı
Azərbaycanda keçiriləcək tədbirlərin planını təsdiq etdim. XXI əsrin, yeni minilliyin başlanğıcında ölkəmizin
qarşısında duran siyasi və sosial-iqtisadi problemlər sözsüz ki, bu tədbirlər çərçivəsində geniş müzakirə
olunacaqdır.
Bütün bəşəriyyətlə birgə Azərbaycan xalqı da XXI əsrə, üçüncü minilliyə böyük nikbinliklə qədəm qoyur.
Əsr başa çatır, onunla birlikdə tarixin ikiminillik dövrünə yekun vurulur. Əsrlərin və minilliklərin qovuşduğu bu
gün tarixin xüsusi bir anıdır. Hər bir bəşər övladı kimi, Azərbaycan vətəndaşı da sözsüz ki, belə tarixi hadisənin
məhz onun taleyinə, onun həyatına təsadüf etməsindən böyük şərəf və qürur hissi duyur. İki əsrin şahidi olmaq
səadəti hər insana nəsib olmur. Bu, bizim payımıza düşübdür. Azərbaycanda bu gün XIX əsrdə anadan olmuş
xeyli insan da yaşayır. Deməli, onlar bu tarixi anda üç əsrin şahidlərinə çevriliblər. Bizim gənc nəslin
nümayəndələri, əlbəttə ki, xüsusi hisslər keçirirlər və XXI əsrdə Azərbaycanın layiqli vətəndaşları olaraq bu
tarixi günləri dönə-dönə xatırlayacaqlar. Orta nəslin nümayəndələri isə yeni əsrə, yeni minilliyə XX əsrin bir
çox hadisələrinin bilavasitə iştirakçısı və şahidi olaraq qədəm qoyurlar. Beləliklə, zamanın və tarixin bu nadir
anları, əslində, bütün nəsilləri tarixə qovuşdurur.
Başa vurduğumuz yüzillik bəşəriyyətin yaddaşında sürətli elmi-texniki tərəqqi ilə və iki dünya
müharibəsində tökülmüş qanlarla, imperiyaların süqutu və yeni suveren dövlətlərin yaranması ilə, "soyuq
müharibə"nin doğurduğu gərginliklə, sülh, sabitlik və əmin-amanlıq naminə göstərilən kollektiv səylərlə
qalacaqdır.
Dünya inkişafının indiki mərhələsinin başlıca meylləri mədəni inteqrasiya və qloballaşmadır. Əgər
bəşəriyyət XX əsri elmi inkişafın nailiyyətlərinin yaratdığı xoş ümidlərlə qarşılamışdısa, qloballaşma prosesi
çox vaxt heç də nikbinlik doğurmur. Bu mürəkkəb və birmənalı qiymətləndirilməyən prosesin perspektivləri
hamımızı düşündürür. Qloballaşma dövlətlərin sabit inkişafının, bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin
stabilliyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına, xalqların rifah
halının yüksəldilməsinə kömək etməlidir. Sözsüz ki, beynəlxalq hüquq prinsipləri və normalarının aliliyi,
dəyişikliklərin təkamül xarakteri, qarşılıqlı etimad və ümumbəşəri dəyərlərə sədaqətlə yanaşı, hər bir ölkənin
səciyyəvi milli cəhətlərinin də nəzərə alınması bu prosesin müəyyənedici istiqamətləri olmalıdır. Təbii ki,
qloballaşmanın bir çox ölkələr üçün yaratdığı problemlər bizi də düşündürür.
Bir tərəfdən, Azərbaycan da qloballaşmanın inkişafına öz töhfəsini verir. Ölkəmiz dünya miqyasında
geostrateci əhəmiyyətə malik olan əlverişli coğrafi mövqeyindən, zəngin təbii ehtiyatlarından və böyük
potensialından istifadə edərək, Şərq ilə Qərb arasında körpü rolunu səmərəli surətdə həyata keçirməyə qadirdir.
Azərbaycan Böyük İpək Yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və Xəzər
hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı və dünya bazarlarına nəqli üçün səylər göstərir. Dünyanın bir
çox dövlətlərinin hərtərəfli inkişafı üçün bu layihələrin həlledici əhəmiyyəti var. Bunlar səmərəli beynəlxalq
əməkdaşlığa təkan verəcək və qlobal inkişafa müsbət təsir göstərəcəkdir. Digər tərəfdən isə, Azərbaycan hələ də
müasir texnologiyaların mənimsənilməsi və geniş istifadə olunması yolunda bir çox çətinliklərlə qarşılaşır.
Bəşəriyyətin qədəm qoyduğu müasir inkişaf mərhələsində öz layiqli yerimizi tapmaq üçün gərək biz zamanın
tələbləri ilə uyğunlaşa bilək, qarşımızda duran bir çox ciddi problemləri həll etməyə qadir olaq, ümdə
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vəzifələrimizə uyğun müvafiq proqramları həyata keçirməyə nail ola bilək.
Azərbaycan Respublikası artıq dünya birliyinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. İstiqlaliyyət əldə etdikdən sonra
dövlətimiz qısa müddətdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının,
İslam Konfransı Təşkilatının, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin, Qara dəniz Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Bankının, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, İslam İnkişaf Bankının, Asiya İnkişaf Bankının üzvü olmuş,
Parlamentlərarası İttifaq, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti, NATO və başqa beynəlxalq
təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmışdır.
XX əsrdə Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyəti, şübhəsiz ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
yaradılmasıdır. Öz müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin möhkəm
təməlini qoymuşdur. Məhz bu müddət ərzində Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətinin Konstitusiyasını qəbul
etmiş, qanunvericiliyini, hakimiyyətin bölünmə prinsiplərini, hüquq normalarını dünya standartlarına
uyğunlaşdıraraq digər dövlətlərlə hərtərəfli əməkdaşlığa hazır olduğunu nümayiş etdirmişdir. Bu illər ərzində
yaşayışımızın bütün sahələrini əhatə edən köklü dəyişikliklər və dərin islahatlar həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan öz milli neft strategiyası və konsepsiyasını həyata keçirməyə başlamış, xarici dövlətlərin aparıcı
neft şirkətləri ilə müqavilələr bağlayaraq dünya iqtisadiyyatına qovuşmasını təmin etmişdir.
Bu gün biz müstəqilliyimizin əldə olunması, qorunub saxlanılması yolunda böyük xidmətləri olan
şəxsiyyətlərin, istiqlalımız naminə şəhid olan Azərbaycan övladlarının əziz xatirəsini dərin ehtiram hissi ilə yad
edirik. Bu əziz gündə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti banilərinin ruhu qarşısında, bolşevik terrorunun,
repressiyaların, kütləvi deportasiyaların, soyqırımların, Qanlı Yanvar faciəsi qurbanlarının və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş bütün vətəndaşlarımızın xatirəsi qarşısında baş əyib Allahdan onlara
rəhmət diləyirik.
Başa çatmaqda olan XX əsr Azərbaycan xalqının taleyində mühüm rol oynamış bir dövr olmuşdur. Bəzi
siyasətçilər XX əsri neft əsri adlandırırlar. Həqiqətən də, neftin bu əsrdə dünya siyasətində və iqtisadiyyatında
oynadığı müstəsna rol danılmazdır. Azərbaycanın dünyada məhz neft mərkəzlərindən birinə çevrilməsi bizə bir
çox xalqların neçə-neçə əsr ərzində çatdığı zirvələri qısa müddətdə fəth etmək imkanı verdi.
Bəşəriyyətin həyatında misilsiz rol oynayan neft Odlar Yurdu Azərbaycanın hələ qədim dövrlərdən ən
mühüm sərvətlərindən biri olmuşdur. Neftdən geniş istifadə olunması dünyada elmin, texnikanın, iqtisadiyyatın,
xüsusilə sənaye istehsalının sürətli inkişafına güclü təkan verərək, insan həyatında köklü dəyişikliyin
yaranmasına səbəb olmuşdur. Tarixə "Kerosin dövrü" kimi daxil olmuş XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində
neftdən alınan bu məhsul işıq mənbəyi idi. Sonralar qaz və elektrik vasitəsilə işıqlandırma üsulları meydana
çıxsa da, kerosin uzun illər başlıca işıqlandırma məhsulu olaraq qalmışdır.
Daxiliyanma mühərrikinin kəşfi neftdən istifadə olunmasında yeni dövr açdı. XX əsrin əvvəllərindən
etibarən başlanan "mazut və benzin dövrü" neftdən gəmi, parovoz və avtomobil kimi nəqliyyat vasitələri üçün
istifadə olunması ilə onun əhəmiyyətini xüsusilə artırdı. Birinci Dünya müharibəsi illərində isə neft artıq strateji
əhəmiyyətli məhsula çevrildi.
XX əsr bəşər tarixində nə qədər mühüm hadisələrlə zəngin olsa da, qətiyyətlə demək olar ki, bu əsri
səciyyələndirən, onun simasını müəyyən edən başlıca cəhət elmi-texniki tərəqqinin misli görünməmiş böyük
vüsət alması olmuşdur. XX əsrdə əldə edilmiş bütün elmi-texniki nailiyyətlərin təməlində isə məhz neft durur.
Enerji mənbəyi, yanacaq məhsulu kimi nefti əvəz edə biləcək müxtəlif maddələr və üsullar tapmaq yolunda
aparılan axtarışlarda bir çox uğurlar qazanılsa da, təbiətin bəşəriyyətə bəxş etdiyi bu olduqca əlverişli xammalın
tam ekvivalenti hələ ki, tapılmamışdır.
Neftin elmi-texniki tərəqqidə, dünya iqtisadiyyatının inkişafında oynadığı böyük rol XX əsrdə onu ayrıayrı ölkələrin daxili və xarici siyasətinin beynəlxalq siyasətin təsirli amillərindən birinə, mühüm coğrafi-siyasi
və coğrafi-strateji amilə çevirdi. Neft mənbələri, neft bazarları uğrunda gedən kəskin mübarizə dünyada
qüvvələr nisbətinin formalaşmasına, beynəlxalq siyasətin gedişinə öz güclü təsirini göstərdi. Tarixin belə bir
təəssüf doğuran gerçəkliyi də var ki, bəzi neftçıxaran ölkələr bu qiymətli sərvətdən öz xalqlarının firavanlığı və
tərəqqisi üçün istifadə etmək imkanından uzun illər ərzində mərhum olmuş, böyük dövlətlərin güclü təzyiqi
nəticəsində müstəqil siyasət yeritmək imkanını itirmişlər. Həmin ölkələrin xalqları öz təbii sərvətlərinin tam
sahibi olmaq uğrunda həmişə mübarizə aparmış və öz məqsədlərinin həyata keçirilməsinə bu və ya digər
dərəcədə nail olmuşlar.
Azərbaycan xalqının da azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəsində öz təbii sərvətlərinin sahibi olmaq
arzusu əsas məqsədlərdən biri idi. Bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqı uzun illər boyu
ürəyində arzusuna çatmışdır və öz təbii sərvətlərinin, o cümlədən neftinin tam sahibidir və ondan necə istifadə
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olunmasını sərbəst surətdə müəyyən edir.
XX əsrdə Azərbaycanın neft hasilatı, o cümlədən Xəzər dənizində neftçıxarma sahəsindəki uğurları
yüksək qiymətə layiqdir. Dünyada neft hasilatı sahəsində həyata keçirilmiş işlərin bir çoxu öz başlanğıcını
Azərbaycandan götürmüşdür. Neçə-neçə qazma üsulları, neft texnologiyaları, dənizdə neft çıxarılması üçün
yaradılmış nadir Neft Daşları şəhəri Azərbaycan mütəxəssislərini bu sahədə dünyada aparıcı mövqelərə çıxartdı.
Keçmiş SSRİ-nin yeni yaranan neft rayonlarının "İkinci Bakı", "Üçüncü Bakı" adlandırılması buna əyani
sübutdur. Ölkəmizdə neftçıxarmanın inkişafı elmin kimya, neft kimyası, geologiya kimi, sənayenin neft
maşınqayırması, neftayırma, boru-prokat istehsalı, kimya, neft kimyası kimi sahələrinin vüsət almasına təkan
verdi. Azərbaycanda neftlə bağlı sahələr üzrə böyük alim və mütəxəssislər ordusu yarandı.
Əvvəlki nəsillərin görkəmli nailiyyətlərini inkişaf etdirərək, müstəqil Azərbaycanın bu günü və sabahı
üçün böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən neft strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi gələcək nəsillər
üçün xoş güzəranın təməlini qoydu. Məhz 1994-cü ildə imzalanmış və "Əsrin müqaviləsi" adını almış saziş ilə
XXI əsrdə Azərbaycanın dinamik inkişaf yolu müəyyən olunmuşdur. Müstəqil Azərbaycanın neft strategiyasını
ardıcıl həyata keçirərək biz böyük uğurlara nail olmuşuq. Gələcəkdə isə bu uğurlar daha da artacaqdır.
Azərbaycan artıq indi bölgənin coğrafi-siyasi mərkəzinə çevrilmişdir. Azərbaycanın bölgədəki və onun
hüdudlarından kənardakı vəziyyətə təsiri getdikcə artmaqdadır. Təbii ki, neft özlüyündə bizim üçün heç də
məqsəd deyildir. O, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişaf
etdirilməsi, yeni sahələrin yaradılması, xalqın rifah halının yüksəldilməsi kimi ali məqsədlərimizin uğurla
həyata keçirilməsi üçün güclü bir vasitədir, əlverişli bir mənbədir. Tam qətiyyətlə demək olar ki, bu vasitədən
səmərəli və məqsədyönlü istifadə etməklə, bu mənbədən lazımınca bəhrələnməklə biz yaxın gələcəkdə
Azərbaycanı ən yüksək həyat səviyyəli ölkələrdən birinə çevirə biləcəyik. Əslində, yüzilliyin son günlərində biz
"Əsrin müqaviləsi"nin, neft strategiyamızın uğurlu olduğunun bir daha şahidi olduq.
Əlbəttə ki, neft sahəsində əldə edilən uğurlar ilk növbədə Azərbaycanda mövcud olan qüdrətli insan
potensialı ilə bağlıdır. Məhz Azərbaycan xalqının intellektual və yaradıcı imkanları ötən əsrdə, başa çatmaqda
olan minillikdə dünya mədəniyyətində bir çox maddi və mənəvi sərvətlər bəxş etməsi üçün zəmin yaratdı.
Keçdiyimiz yola nəzər salarkən aydın olur ki, biz nadir bir irsin varisləriyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı
bu irsə layiq olmağa çalışaraq böyük bir tarixi keçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək mənəviyyatı olan ölkəmizin
həm dünəninə, həm bu gününə, həm də gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıdır.
Azərbaycanın taleyi belə gətirmişdir ki, coğrafi-siyasi mövqeyinə görə o, həmişə sivilizasiyaların
qovuşuğunda olmuş və istər Qərbin, istərsə də Şərqin çox güclü təsirini öz üzərində hiss etmişdir. Məlumdur ki,
Azərbaycan insanın, bəşəriyyətin beşiyi olan nadir ölkələrdən biridir. Burada həyat çox erkən yaranmışdır və
Azıx mağarasında tapılmış azıxantrop Azərbaycanın ən qədim ibtidai insan məskənlərindən biri olmasını sübut
edir. Qobustandakı və Gəmiqayadakı qayaüstü təsvirlər və petroqliflər, Kür-Araz və Xocalı mədəniyyətlərinə
aid maddi-mədəniyyət nümunələri, Kurqan tapıntıları sübut edir ki, hətta miladdan əvvəlki minilliklərdə də
Azərbaycanda inkişaf etmiş mədəniyyət mövcud olmuşdur.
Eramızdan əvvəl birinci minilliyin sonunda, eramızın birinci minilliyinin əvvəlində Azərbaycan müxtəlif
mədəniyyətlərin və dinlərin təsirinə məruz qalmışdır. Məhz bunun nəticəsində tarixən ölkəmizdə müxtəlif
dinlərə münasibətdə yüksək tolerantlıq, dözümlülük mühiti yaranmışdır. Yunan-Roma mədəniyyətinin, bütün
antik sivilizasiyasının güclü təsiri altında inkişaf edən elm, ədəbiyyat və incəsənətimiz çox erkən dövrlərdə
özünəməxsus forma və məzmuna malik olmağa başlamışdır. Bununla yanaşı, sözsüz ki, bizim zəngin
mədəniyyətimizin formalaşmasına müxtəlif mərhələlərdə həm zərdüştilik, yəhudi, xristian, həm də islam
mədəniyyətlərinin təsiri olmuşdur. Karvan yollarının üstündə yerləşərək, "Böyük İpək Yolu"nun mühüm
mərkəzlərindən biri olmuş Azərbaycan müxtəlif siyasi baxışların, iqtisadi münasibətlərin, dövlətçilik
formalarının təsirini öz üzərində hiss etmişdir.
İkinci minilliyin tarixi əyani surətdə göstərir ki, Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyətində öz dəst-xətti ilə
seçilən xalqlardandır. Keçən iki min il ərzində bəşər sivilizasiyasının ayrılmaz hissəsi kimi azərbaycanlılar
dünya mədəniyyəti xəzinəsinə sanballı töhfələr vermişlər. Bizim əcdadlarımız ibtidai mədəniyyət sahəsində əldə
etdiyi bütün nailiyyətlərdən faydalanaraq, özünəməxsus zəngin mədəni-mənəvi irs yaratmışlar. Bunu istər
Azərbaycan ərazisində arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış abidələr, istərsə də, bu günümüzə qədər gəlib
çatmış şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı ədəbi irsimiz sübut edir.
2000-ci ildə 1300 illik yubileyini təntənə ilə qeyd etdiyimiz "Kitabi-Dədə Qorqud" kimi möhtəşəm bir
abidəyə malik olmaq da onu göstərir ki, bu torpaqda hələ bizim eramıza qədərki dövrdə böyük bir mədəniyyət
mövcud olmuşdur.
Xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı mədəniyyət və ədəbiyyat nümunələri həyat eşqi, azadlıq və müstəqillik
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duyğuları ilə aşılanmışdır. Dastanlarımız kimi möhtəşəm sənət abidələri, dünya sivilizasiya tarixində silinməz
izlər qoymuş Qətran Təbrizi, Nizami Gəncəvi, Əfzələddin Xaqani, Xətib Təbrizi, İmadəddin Nəsimi,
Məhəmməd Füzuli kimi korifeylərin yaradıcılığı ümumbəşəri ideyaların tərənnümünə, haqqın, ədalətin,
humanist idealların bərqərar olmasına xidmət etmişdir. Səfiəddin Urməvinin, Əcəmi Naxçıvaninin, Sultan
Məhəmməd Təbrizinin dünya mədəniyyəti xəzinəsinə verdikləri incilər sənətsevərləri indi də heyran qoyur.
Xalqımızın dünya elminə bəxş etdiyi töhfələrlə fəxr etməyə haqqı var. Nəsirəddin Tusinin, Əbülhəsən
Bəhmənyarın, Şihabəddin Sührəvərdinin və digər mütəfəkkirlərin adları dünya elm aləminə yaxşı tanışdır.
Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda, təşəkkül tapmış intibah dünya mədəniyyəti tarixinin ən parlaq səhifələrindən
biridir. Bu intibah Azərbaycan xalqının həyatın müxtəlif sahələrində qazandığı böyük uğurlarının məntiqi
nəticəsi idi.
Cavanşir və Babək kimi sərkərdələrin qəhrəmanlıqları böyük vətənpərvərlik məktəbinə çevrilmiş, Vətənin
bütövlüyü, xalqın birliyinin təcəssümü olmuşdur. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın, Qızıl Arslanın, Uzun Həsənin,
Şah İsmayıl Xətainin və başqa dövlət xadimlərimizin həyat və fəaliyyəti xalqın vətən sevgisi və dövlətçilik
hissini daha da inkişaf etdirmiş, onu həyatın ən vacib, ən ümdə məqsədinə çevirmişdir.
Tarixi proseslərin gedişi ona gətirib çıxartdı ki, 1813 və 1828-ci illərdə imzalanmış Gülüstan və
Türkmənçay müqavilələri Azərbaycanı, onun tarixi torpaqlarını parçaladı, xalqımızı iki yerə böldü. Bu gün tam
qətiyyətlə demək olar ki, bütün dünyaya səpələnmiş azərbaycanlılar müstəqil Azərbaycan Respublikasını öz
vətəni sayır, onu milli dövlətçiliyin, milli ruhun, milli dəyərlərin, milli mənəviyyatın məbədi kimi yüksək
qiymətləndirirlər. Bu, XX əsrdə təşəkkül tapmış azərbaycançılıq ideyalarının böyük vüsət almasının məntiqi
nəticəsidir.
XX əsrdə bizim qazandığımız uğurlar, o cümlədən müstəqil dövlət qurmaq əzmimizin köklərini uzaq və
yaxın tariximizdə, xüsusilə XIX əsrdə formalaşmış və təşəkkül tapmış qaynaqlarda axtarıb tapmaq lazımdır. Bu
qaynaqlar həm ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərin, Abbasqulu ağa Bakıxanov və Mirzə Kazım bəy kimi nadir
insanların çox uğurlu yaradıcı fəaliyyətində öz əksini tapmış, həm də birbaşa milli maarifçilik ideyalarının
gerçəkləşməsi ilə bağlı olmuşdur. Azərbaycanda məhz bu dövrdə demokratik mətbuat, anadilli məktəb, dünyəvi
teatr yaranaraq milli şüurun formalaşmasına güclü təkan verdi.
1872-ci ildə çar hökumətinin sərəncamı ilə intizam sistemi ləğv olunduqdan sonra neft sənayesinin
inkişafı üçün yollar açıldı. Bundan sonra Bakıya güclü xarici kapital axını başladı. 1883-cü ildə Zaqafqaziya
dəmir yolu çəkildikdən sonra Rusiya və digər Avropa ölkələri ilə əmtəə mübadiləsi gücləndi. Bakı yerli və
xarici sərmayə hesabına sürətlə kapitalistləşdirildi. 1896-1906-cı illərdə Bakı Batumi neft kəmərinin çəkilməsi
xüsusilə əlamətdar bir hadisə oldu. Bundan sonra Bakı nefti dəniz və dəmir yolu ilə Rusiya və dünya bazarlarına
çıxarıldı. Bakının bir tərəfdən Şimali Qafqaz və Rusiya ilə, o biri tərəfdən Tiflis və Qara dəniz sahilləri ilə
kommunikasiya yaratması, onun dünya əmtəə tədavülünə cəlb olunmasını sürətləndirdi. Məhz Bakı nefti
sayəsində Rusiya neft hasilatına görə dünyada birinci yerə çıxdı. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri dünyada
yeni münasibətlərin bərqərar olduğu bir dövr kimi Azərbaycan xalqının həyatının bütün sahələrində də öz
təsirini göstərmişdir. Bu dövrün ictimai prosesləri iri sənaye şəhərinə çevrilmiş Bakını bütün Qafqazın iqtisadi
mərkəzi etmişdir. İqtisadi inkişafla əlaqədar olaraq bu dövrdə təhsil, elm, incəsənət və ədəbiyyat sahələrində
böyük canlanma başlandı. Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Şuşa, Şəki, Salyan və sair şəhərlərdə yeni tipli şəhər və qəza
məktəbləri açıldı. Qori Müəllimlər Seminariyasının məzunlarından olan Cəlil Məmmədquluzadə, Süleyman
Sani Axundov, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Həbib bəy Mahmudbəyov, Rəşid bəy Əfəndiyev, Firudin bəy Köçərli
kimi görkəmli maarifçilər təhsildə gedən islahatlara güclü təkan verirdilər. Artıq yeni üsullu təhsil metodunun
mütərəqqiliyini başa düşənlər "Üsuli-cədid" məktəblərini açmağa çalışırdılar. Şamaxıda Seyid Əzim Şirvani,
Şuşada Mir Möhsün Nəvvab, Lənkəranda Mirzə İsmayıl Qasir, İrəvanda Mirzə Kazım Əskərzadə ənənəvi təlim
və tədrisdən əl çəkərək, yeni üsulla dərs verirdilər. Bu məktəblərdə ənənəvi fənlərlə yanaşı tarix, rus dili,
coğrafiya və təbiət dərsləri də tədris edilirdi. 80-ci illərdən başlayaraq "Rus-tatar məktəbi" adı ilə tanınan
dördillik ibtidai məktəblər açıldı. Yeni tipli məktəblərin şəbəkəsi genişlənirdi. 1896-cı ildə Bakıda Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin himayəsi ilə yaradılan Qızlar məktəbi Azərbaycan qadınlarının maariflənməsində
müstəsna rol oynamışdır.
Maarifçilik hərəkatının genişlənməsi Azərbaycandan xarici ölkələrə ali təhsil almağa gedənlərin sayının
get- gedə artmasına gətirib çıxardı. Xaricdə ali təhsil aldıqdan sonra vətənə qayıdan ziyalılar Azərbaycanda
maariflənmə meyllərini dəstəkləyən qüvvələri öz ətrafında birləşdirdilər, milli mətbuat və milli teatrın
yaranması üçün zəmin yaratdılar.
Bakının inkişafı, əhalinin artması, ziyalı qüvvələrin yetişməsi, informasiya məkanının genişlənməsi milli
mətbuatın yaranması ehtiyacını doğururdu. Bunu ilk dərk edən görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabi bu
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istiqamətdə məqsədyönlü iş aparırdı. 1875-ci il iyulun 22-də "Əkinçi" qəzetinin ilk nömrəsi çıxdı və bununla
Azərbaycan mətbuatının bünövrəsi qoyuldu. Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü və başçılığı ilə nəşrə
başlayan ?Molla Nəsirəddin? jurnalı nəinki Azərbaycanın, hətta bütün Şərqin mətbuat tarixində özünəməxsus
məktəbin əsasını qoydu. Bu, Azərbaycanda milli mətbuatın formalaşıb öz təbii inkişaf axarına düşməsindən
xəbər verirdi.
Həmin dövrdə mədəniyyətin ən böyük nailiyyətlərindən biri də milli teatrın yaranmasıdır. Məlumdur ki,
Mirzə Fətəli Axundovun komediyaları hələ əsrin 1850 ci illərində Peterburq və Tiflisdə tamaşaya qoyulmuşdur.
1873-cü ildə Həsən bəy Zərdabi Nəcəf bəy Vəzirovla birlikdə milli Azərbaycan teatrının əsasını qoydu. Bakıda
azərbaycanlı tələbələrdən ibarət aktyor truppasının köməyi ilə Mirzə Fətəli Axundovun komediyaları səhnəyə
qoyuldu. İlk tamaşa "Lənkəran xanının vəziri", sonra isə "Hacı Qara" olmuşdur. Bakı tamaşasından sonra 1870ci illərin ikinci yarısında Quba və Şəkidə Azərbaycan dilində teatr tamaşaları təşkil edildi. Diqqətəlayiq
cəhətdir ki, teatr tamaşalarının verilməsində Qori Müəllimlər Seminariyasının məzunları fəal rol oynamışlar.
1879-cu ildə Şəkidə Rəşid bəy Əfəndiyev, 1882-ci ildə Şuşada Yusif bəy Məlikhaqnəzərov, 1883-cü ildə
Naxçıvanda Məhəmmədtağı Sidqi teatr həvəskarlarının köməyi ilə Axundovun komediyalarından tamaşalar
vermişlər.
XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan teatrının canlanma dövrü oldu. Dahi Azərbaycan
bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operasının 1908-ci ildə ilk tamaşası ilə Azərbaycanda və
bütün Şərqdə opera sənətinin təməli qoyuldu. Müslüm Maqomayevin 1916-cı ildə yaratdığı "Şah İsmayıl"
operası da Azərbaycan səhnəsində həmişəlik yer tutdu. Üzeyir Hacıbəyov həm bəstəkar, həm də dramaturq kimi
1909-1913-cü illərdə yazdığı musiqili komediyalarla Azərbaycan teatrına operetta janrını gətirdi.
O dövrdə Uilyam Şekspirin, Fridrix Şillerin, Nikolay Qoqolun, Lev Tolstoyun əsərləri azərbaycanca
tamaşaya qoyulurdu ki, bu da Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafına təsir göstərirdi. Təməli Mirzə Fətəli
Axundovla qoyulan ədəbi məktəb Azərbaycan dramaturqlarının yaradıcılığında əsrin ən qüvvətli və qabaqcıl
ədəbi hərəkatına çevrildi, ədəbiyyatda demokratik ideyalar getdikcə daha geniş yayılmağa başladı. Bu hərəkat
XX əsr ədəbiyyat, mədəniyyət və siyasətinin nəhəng simalarının yetişməsi üçün zəmin yaratdı.
Yeni dövrün ədəbiyyatının formalaşmasında Nəcəf bəy Vəzirovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin,
Mirzə Ələkbər Sabirin, Süleyman Sani Axundovun, Üzeyir bəy Hacıbəyovun, Nəriman Nərimanovun, Haşım
bəy Vəzirovun, Cəlil Məmmədquluzadənin, Abbas Səhhətin, Məhəmməd Hadinin, Abdulla Şaiqin, Əlibəy
Hüseynzadənin, Əhməd Ağaoğlunun, Əhməd Cavadın, Hüseyn Cavidin və başqalarının əvəzsiz xidmətləri var
idi.
XX əsrə qədəm qoyan Azərbaycan artıq bir çox sahələrdə, o cümlədən mədəniyyət, maarif və milli
mətbuat sahələrində olduqca mühüm nailiyyətlər əldə etmişdi. Ən başlıcası isə Azərbaycanda müasir burjuaziya
təbəqəsi formalaşıb ölkənin ictimai həyatında mühüm rol oynamağa başlamışdı. Bu dövrdə Azərbaycan
ziyalılarının müxtəlif sahələrdə göstərdiyi fəaliyyət milli dirçəliş, milli oyanış, milli ruhun aşılanması
proseslərinə xidmət edirdi. Beləliklə, XIX əsrdən başlanan mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərin gedişi
Azərbaycan cəmiyyətində əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxartdı, yeni mühitdə formalaşan görkəmli ictimai və
siyasi xadimlərimiz əsrin çağırış və tələblərinə layiqincə cavab verməyə qadir oldular. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurulması üçün münbit zəmin yarandı. Bu dövrü XX əsr Azərbaycan
tarixinin birinci mərhələsi adlandırmaq olar.
Azərbaycan üçün ikinci mərhələsi çar Rusiyası dağılandan sonra ölkəmizin ilk dəfə dövlət müstəqilliyi
əldə etdiyi dövrdür.
Həmin dövrdə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa müddət ərzində həyata keçirdiyi ciddi
tədbirlər sayəsində bütün dövlətçilik atributları – öz parlamenti, hökuməti, ordusu və pul vahidi olan müstəqil,
suveren bir dövlətə çevrildi. O, bütün dövlətçilik göstəricilərinə və prinsiplərinə görə Şərqdə ilk demokratik
respublika idi. Azərbaycan Milli Şurasının qəbul etdiyi tarixi bəyannamə yeni yaranmış Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin daxili və xarici siyasətinin başlıca prinsiplərini bütün dünyaya bildirdi. Bəyannamədə elan
edilmiş prinsiplər – Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını müəyyən etmək, insanların hüquq bərabərliyinə
hörmət, bütün xarici dövlətlərlə, habelə qonşu xalqlarla dinclik və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq, bir-birinin
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmaq prinsipləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
beynəlxalq nüfuzunu artırdı. 1920-ci ilin yanvarında Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi de-fakto tanındı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə
də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır. O,
demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində atdığı
mühüm addımları başa çatdıra bilməsə də, onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində

1197

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

silinməz iz buraxmış, milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində böyük rol oynamışdır. Ən əsası odur ki,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş
oldu. Bu cümhuriyyətin yaradılmasında müstəsna xidmətləri olan Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy
Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev, Nəsib bəy Usubbəyov, Mehdi bəy Hacınski, Məmməd
Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Rəfibəyov, Əkbər ağa Şeyxulislamov, Teymur bəy Makinski, Səməd bəy
Mehmandarov, Əli ağa Şıxlinski, Sultan Məcid Qənizadə, Xəlil bəy Xasməmmədov, Əhməd bəy Pepinov, Şəfi
bəy Rüstəmbəyov kimi görkəmli ictimai xadimlərin xatirəsini qədirbilən Azərbaycan xalqı bu gün də böyük
ehtiram hissi ilə yad edir.
Əsrin sonunda öz müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin varisi olaraq
Üzeyir Hacıbəyovun və Əhməd Cavadın yaratdıqları dövlət himnini, Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağını
və gerbini bərpa elədi. Bu dövlətçilik atributları bu gün də hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün olduqca əzizdir.
Üçüncü mərhələsi 1920-ci ilin aprelindən başlanır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da,
o, öz müstəqilliyini saxlamış, aprelin 30-da Rusiya ilə Azərbaycan arasında hərbi-iqtisadi müqavilə
imzalanmışdı. Azərbaycanda xarici ölkələrin nümayəndəlikləri, o cümlədən Rusiya konsulluğu da fəaliyyət
göstərirdi. Azərbaycanın bu dövrdə yürütdüyü uğurlu siyasətin təzahürlərindən biri kimi Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün qorunması istiqamətində aparılan işlər, Moskva və Qars müqavilələri, Genuya konfransı sayıla
bilər. 1920-ci ildə Bakıda Şərq xalqlarının birinci qurultayı keçirildi. Bolşeviklər Şərq ölkələrinin yeni inqilabi
dəyişikliklərə can atmaq arzusunda olmadıqlarını gördükdən sonra, öz siyasi məqsədləri naminə Azərbaycanın
müstəqilliyinin qorunub saxlanması ideyasından əl çəkdilər. 1921-ci ildə Zaqafqaziya Federasiyasının
yaradılması artıq müstəqilliyin itirilməsi yolunda atılan ilk addım oldu. 1922-ci il dekabrın 30-da SSRİ-nin
yaranması isə Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoydu. O, bir sıra dövlətçilik atributlarını, o cümlədən bayraq,
gerb, himn və konstitusiyasını qoruyub saxlamasına baxmayaraq, bir çox sahələrdə özünün beynəlxalq hüququn
subyekti olmaq statusunu itirmişdi.
1922-1991-ci illər Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması və 70 il ərzində Azərbaycanın Sovet
hakimiyyəti, Sovet dövləti çərçivəsində yaşaması dövrünü əhatə edir. Bu illərdə Azərbaycanda çox zəngin
iqtisadi və intellektual potensial yaranmışdır. Bu potensialı xarakterizə etmək üçün bəzi faktlara müraciət edək.
20-30-cu illərdə Azərbaycan xalqının qəhrəman əməyi ilə neft sənayesində böyük yüksəliş əldə edilmiş,
sənayenin yeni sahələri əmələ gəlmiş, elektrik stansiyaları tikilmiş, suvarma kanalları çəkilmiş, kənd təsərrüfatı
dirçəlmişdir. Azərbaycan ellikcə savadlanmış, orta ümumtəhsil məktəblərinin, xəstəxana və poliklinikaların, ali
və orta ixtisas məktəblərinin, elmi tədqiqat və mədəni-maarif müəssisələrinin şəbəkəsi xeyli genişləndirilmişdi.
1937-ci ildə Azərbaycan SSR özünün Konstitusiyasını qəbul edir və mədəni inqilab adı altında geniş
maariflənmə proqramlarını həyata keçirir. Təhsildə islahatlar gerçəkləşdirilir. Artıq İkinci Dünya müharibəsi
ərəfəsində Azərbaycanın dörd mindən çox ibtidai məktəbi, 16 ali məktəbi var idi. 1938-ci ildə SSRİ Elmlər
Akademiyasının Azərbaycan filialı yaradıldı, Azərbaycanda teatr şəbəkəsi formalaşdı. Artıq 1940-cı ildə ölkədə
18 teatr fəaliyyət göstərirdi. 1937-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun yaratdığı "Koroğlu" operası Azərbaycan
mədəniyyətində böyük hadisəyə çevrildi. Bütün bu uğurlarla yanaşı, 1937-1938-ci illərin repressiyaları
Azərbaycan elminə və mədəniyyətinə böyük zərbələr vurdu. Repressiya illərində 50 mindən artıq adam
güllələnmiş, 100 mindən çox insan Sibir və Qazaxıstana sürgün edilmişdi. Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Tağı
Şahbazi, Salman Mumtaz kimi böyük şəxsiyyətlər məhv edildmişdi.
İkinci Dünya müharibəsi illəri bəşəriyyətin XX əsrdə üzləşdiyi ən ağır və dəhşətli dövr olmuşdur.
İtaliyada və Almaniyada meydana çıxmış faşizm hərəkatı təkcə həmin ölkələrin xalqlarının deyil, bütün
bəşəriyyətin həyatını böyük təhlükəyə məruz qoydu. Faşizm ideologiyası qısa müddət ərzində bir çox ölkələrin
iqtisadi imkanlarından istifadə etməklə real dağıdıcı qüvvəyə çevrildi, dünya "olum ya ölüm" dilemması
qarşısında qaldı. XX əsrin ən mühüm dərslərindən biri də o oldu ki, dünya dövlətləri öz aralarındakı siyasi,
ideoloji, iqtisadi fərqlərə baxmayaraq, bu ümumi təhlükə qarşısında kollektiv səylər göstərilməsinin zərurətini
dərk edə bildilər.
Beləliklə də, dünya xalqlarının güclü antifaşizm birliyi yarandı. Yalnız bunun sayəsində, antifaşist
qüvvələrin fədakarlığı nəticəsində bəşəriyyəti bu böyük təhlükədən, ağır faciədən xilas etmək mümkün oldu.
Biz fəxr edirik ki, dünyanın bu taleyüklü probleminin həll olunmasında – faşizm üzərində qələbədə Azərbaycan
xalqının da mühüm payı olmuşdur.
Azərbaycan xalqı İkinci Dünya müharibəsində həm döyüş meydanlarında, həm də “arxa cəbhə”də əsl
şücaət və əzmkarlıq nümunələri göstərmişdir. Müharibə başlanandan keçən qısa müddət ərzində respublika
ərazisində 87 qırıcı batalyon, 1124 özünümüdafiə dəstəsi təşkil edilmişdi. 1941-1945-ci illərdə respublikanın
600 mindən çox oğlan və qızı cəbhəyə getmişdir. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək şanlı döyüş
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yolu keçdilər. Azərbaycandan 130-a qədər adam Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına, 30 nəfər azərbaycanlı döyüşçü
isə Şöhrət ordeninin hər üç dərəcəsinə layiq görüldü. 170 mindən çox azərbaycanlı əsgər və zabit SSRİ-nin
orden və medalları ilə təltif edildi. İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanov, Sovet İttifaqı qəhrəmanları
İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Gəray Əsədov, Məlik Məhərrəmov, Mehdi
Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacıbaba Zeynalov və bir çox
başqaları öz qəhrəmanlıqları ilə xalqımızın şanlı tarixinə yeni səhifələr yazdılar.
Respublikada iqtisadiyyatın hərbi qaydada yenidən qurulması sahəsində böyük işlər görüldü. Yüngül,
toxuculuq və yeyinti sənayesi tamamilə cəbhə üçün məhsul istehsalına keçdi. Qısa müddət ərzində Bakı
döyüşən ordunun mühüm cəbbəxanalarından birinə çevrildi. 1942-ci ildə Bakıda 130 növ müxtəlif silah, hərbi
sursat istehsal edilirdi. Böyük çətinliklərə baxmayaraq, neftçilər fədakarlıqla çalışır, cəbhəni və iqtisadiyyatın
bütün sahələrini yanacaqla təmin edirdilər. Akademik Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə aviasiya benzini
istehsalının yeni texnologiyası hazırlandı, Azərbaycanda yüksək oktanlı benzin istehsalına başlandı. Elə 1941-ci
ildə neftçilərimizin fədakar və gərgin səyləri nəticəsində Azərbaycanın bütün tarixində ən böyük həcmdə – 23,5
milyon ton neft hasil olundu ki, bu da İttifaqda çıxarılmış neftin 71,4 faizini təşkil edirdi. Azərbaycan neftçiləri
müharibə illərində ölkəyə 75 milyon ton neft, 22 milyon ton benzin və başqa neft məhsulları verdilər.
Mübaliğəsiz demək olar ki, İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin əldə edilməsində Bakı nefti
həlledici amillərdən biri olmuşdur. Müharibənin ağırlığının böyük bir hissəsini öz üzərinə götürmüş Sovet
ordusunun dənizdə, quruda və havada düşmən üzərində üstünlük qazanmasında Bakı nefti misilsiz rol
oynamışdır. Təkcə bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, o dövrdə hər beş təyyarə, tank və avtomaşından dördü
Bakı mədənlərindən çıxarılaraq Bakının neft emalı zavodlarına istehsal olunmuş benzinlə işləyirdi.
İkinci Dünya müharibəsi əyani şəkildə bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycan xalqı ən ağır sınaqlardan üzüağ
çıxmağa, misilsiz şücaət və rəşadət nümunələri göstərməyə qadir olan çox dözümlü və qəhrəman xalqdır.
Müharibədən sonrakı illərdə respublikamız iqtisadiyyat və mədəniyyətin yeni yüksəliş mərhələsinə qədəm
qoydu. Artıq 1948-ci ildə respublika sənayesi müharibədən əvvəlki səviyyəni ötmüş, 1960-cı ildə isə 1940-cı
ildəki səviyyəni 2,8 dəfə üstələyən məhsul buraxılışına nail olmuşdu. Kənd təsərrüfatının məcmu məhsulu bu
illərdə 2 dəfə, dəmiryol nəqliyyatının yük daşımaları 2,9 dəfə, bütün maliyyələşdirmə mənbələri üzrə kapital
qoyuluşu 3,8 dəfə artmışdı. Bu illərdə ağır sənayenin neft emalı, kimya və neft kimyası, qara və əlvan
metallurgiya, cihazqayırma və elektrotexnika kimi yeni sahələri əmələ gəlmişdi. Energetika və su təsərrüfatı
tikintiləri genişlənmiş, kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası möhkəmlənmişdi. Azərbaycan əməkçiləri
Rusiya Federasiyasının, eləcə də SSRİ-nin digər respublikalarının iqtisadiyyatının bərpa olunması və inkişafı
işində fəal iştirak edirdilər. Respublikanın alim və mütəxəssisləri Cənubi Qafqaz, Tatarıstan və Başqırdıstanda,
Qərbi Sibirin Tümen vilayətində yeni iri neft yataqlarının kəşf olunmasına və istismarına əvəzsiz töhfələr
vermişdilər.
Müharibədən sonrakı beşilliklər ərzində Sovet Azərbaycanının keçdiyi tarixi yolun əhəmiyyətini
azaltmadan onu da qeyd etmək vacibdir ki, 1960-cı illərdə respublika iqtisadiyyatının inkişafında mənfi meyllər
də özünü göstərməyə başlamışdı. Azərbaycan milli gəlirin inkişaf templərinə, sənaye və kənd təsərrüfatı
istehsalının həcminə, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin mənimsənilməsinə görə, ictimai əməyin
məhsuldarlığına görə ümumittifaq göstəricilərindən geri qalırdı. İqtisadiyyatdakı çatışmazlıqlar sosial sahədə
əməkçilərin maddi rifah halının yaxşılaşmasındakı problemlərin həllinə mənfi təsir göstərirdi.
Bir sıra obyektiv səbəblərdən Azərbaycanın sosial-iqtisadi cəhətdən uzun müddət geridə qalması
müşahidə olunurdu.
1965-ci ildə 1940-cı ilə nisbətən respublikada məcmu ictimai məhsul yalnız 3,6 dəfə, sənaye
məhsullarının həcmi 4 dəfə artmışdı, halbuki ölkə üzrə bu göstəricilər müvafiq surətdə 5,7 və 7,9 dəfəyə çatırdı.
Azərbaycan Respublikası milli gəlirin həcminə görə ümumittifaq səviyyəsindən 2 dəfə, əsas fondlara görə 1,8
dəfə, kapital qoyuluşu üzrə 1,7 dəfə geri qalırdı. Sənayedə bütün istehsalın ən mühüm səmərəlilik və yekun
göstəricisi olan əmək məhsuldarlığı ümumittifaq miqyaslı inkişaf templərindən 1,5 dəfə geri qalırdı.
Əsaslı tikinti sahəsində ciddi çatışmazlıqlara yol verilmişdi. Sənaye müəssisələrinin, yaşayış binalarının,
mədəni-məişət obyektlərinin istismara verilməsi üzrə tapşırıqlar müntəzəm olaraq pozulurdu. Bütövlükdə 60-cı
illərdə əsas fondlar 1 milyard rubla qədər kəsirdə qalmışdı ki, bu da 1969-cu ilin başlanğıcında respublikanın
bütün əsas fondlarının 10 faizini təşkil edirdi. Sənaye sahələrinin və sosial sferanın potensialının gücləndirilməsi
işində əldən verilmiş imkanlar respublikanın 60-cı illərdə sosial-iqtisadi cəhətdən geri qalmasının başlıca
səbəbləri idi.
Neft sənayesi, energetika, qara metallurgiya, kimya və neft kimyası sənayesi fasilələrlə işləyir, bir çox
sahələrin texniki-iqtisadi göstəriciləri pisləşirdi.
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Nəqliyyat kompleksində dəmiryol vaqonlarının normadan artıq boşdayanmaları, gəmilərin yüklənməyükboşaltma işində ləngimə çoxalmış, hərəkət heyətlərinin sürəti azalmış, onların yükdaşıma qabiliyyətindən
tam istifadə olunmamışdı. Sərnişin nəqliyyatının işində də boşdayanmalar artmışdı ki, bu, əhalinin, xüsusən
Bakı şəhərində haqlı şikayətinə səbəb olurdu.
Kənd təsərrüfatında meliorasiya və dəmyə torpaqlarının suvarılması işində nöqsanlar var idi, kənd
təsərrüfatı işlərinin mexanikləşdirilməsi aşağı səviyyədə idi. Aqrotexniki qaydaların pozulması üzündən taxılın,
pambığın, tərəvəzin, üzümün, çay yarpağının və başqa bitkilərin məhsuldarlığı aşağı səviyyədə idi.
İstehsal qüvvələrinin yerləşdirilməsi işində kobud yanlışlıqlara yol verilmişdi. İri obyekt və müəssisələrin
əksəriyyəti bir qayda olaraq Bakı, Sumqayıt şəhərlərində tikilirdi ki, bu da orta və kiçik şəhərlərin əmək
ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması dərəcəsini aşağı salır, ölkə əhalisinin paytaxta axışmasına səbəb olur
və burada yaşayış evləri və sosial obyektlərlə əlaqədar artıq mövcud olan çətinlikləri daha da ağırlaşdırırdı.
Qətiyyətlə bildirmək olar ki, 60-cı illərdə respublika iqtisadiyyatı bütövlükdə dərin və uzunmüddətli
böhran mərhələsinə qədəm qoymuşdu. Yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalı, iqtisadiyyatın inkişafı
üçün prinsipial cəhətdən yeni konseptual yanaşma yolları işlənib hazırlanmalı, xalq təsərrüfatında köklü struktur
dəyişiklikləri aparılmalı, təsərrüfatçılıq və iqtisadi həvəsləndirmə işində təzə metodlar tətbiq edilməli idi.
Azərbaycanın müasir tarixində 1969-cu ildə dönüş mərhələsinin təməli qoyuldu. Respublikanın dinamik
inkişafı üçün kompleks proqramların işlənib hazırlanmasında yorulmaz fəaliyyət, misilsiz təşəbbüskarlıq və
nəhəng enerji bütün 1970-ci illərin bariz əlamətinə çevrildi.
1970-1985-ci illər Azərbaycanın quruculuq salnaməsinə ən parlaq səhifələr kimi daxil olmuşdur. Baş
verən dəyişikliklərin miqyasına, iqtisadi və sosial sahələrdə aparılan dərin struktur islahatlarının xarakterinə,
xalqın maddi rifah halının keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçirilməsinə görə doqquzuncu, onuncu və on birinci
beşilliklər Azərbaycanın yeni tarixində ən mühüm yerləri tutur. SSRİ hökuməti Azərbaycanla əlaqədar,
respublikada xalq təsərrüfatının hərtərəfli yüksəlişi və intensiv inkişafını nəzərdə tutan beş xüsusi qərar qəbul
etmişdi. Azərbaycan xalqı üçün həqiqətən tarixi əhəmiyyət daşıyan bu mühüm qərarlar 1970-1980-ci illər
arasında və daha sonrakı perspektivdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri üzrə kompleks
məsələləri müəyyənləşdirmişdi.
Qəbul olunmuş proqramın həlli yolunda böyük iş aparmağa başlayan fəhlə və kolxozçular, respublika
ziyalıları iqtisadiyyat və mədəniyyətin bütün sahələrində xalqın maddi və mənəvi baxımdan artan tələbatlarının
təmin olunması işində çox yüksək nəticələr əldə etmişlər. Müharibədən sonrakı dövrdə ilk dəfə olaraq,
doqquzuncu və onuncu beşilliklər üçün xalq təsərrüfatının inkişaf planları vaxtından əvvəl yerinə yetirilmişdi.
Bu gün tam əminliklə söyləmək olar ki, Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, sistemli
şəkildə artan xarici iqtisadi əlaqələri, dünya iqtisadiyyatına get-gedə daha dərindən inteqrasiya olunması hələ
1970-1985-ci illərdə təməli qoyulmuş xalq təsərrüfatı potensialına əsaslanır.
Sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının dinamik artan istehsalı, öhdəliklərin vaxtından qabaq və
artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində keyfiyyət göstəricilərinin yüksəlməsi
1970-1980-ci illərdə Azərbaycanın inkişafının nə qədər dinamik olduğunu əks etdirirdi. Ümumittifaq əmək
bölgüsündə respublikanın payı, həmçinin Sovet İttifaqının xarici iqtisadi əlaqələrində onun iştirakı əhəmiyyətli
dərəcədə artmışdı.
1985-ci ildə sənayedə əmək məhsuldarlığı 1970-ci illə müqayisədə 2,1 dəfə, kənd təsərrüfatında 1,8 dəfə
artmışdı. Ümumittifaq göstəriciləri müvafiq olaraq, 15 və 27 faiz idi. Xalq təsərrüfatında mənfəət bütövlüklə
335 faiz artmışdı. Halbuki orta ümumittifaq göstəricilərinə görə, əhalinin hər nəfərinə düşən gəlir cəmi 164 faiz
artmışdı.
Respublikanın ən kəskin problemlərindən biri də əmək qabiliyyətli əhalinin ictimai əməyə cəlb olunması, əmək
ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsidir. Bu sahədə də böyük dəyişikliklər baş vermişdi. Orta və kiçik
şəhərlərdə, kənd yerlərində əlavə iş yerləri yaradılması hesabına fəhlə, qulluqçu və kolxozçuların ortaillik sayı
813 min nəfər, yaxud 1,5 dəfə artmış və 1985-ci ildə 2360 min nəfərə çatmışdı.
Sənayenin dinamik yüksəlişini təmin etmək üçün iqtisadiyyatda struktur siyasətinin prinsipial şəkildə yeni
istiqamətləri işlənib hazırlanmışdı. Bu istiqamətlər sənayenin qabaqcıl və mütərəqqi sahələrinin, ilk növbədə
maşınqayırma kompleksində, kimya və neft kimyasında, əlvan metallurgiyada texniki cəhətdən yeniləşmə və
yenidənqurma prosesləri ilə eyni vaxtda neft və qaz hasil edən, neft emal edən sənayenin, energetikanın, qara
metallurgiyanın və dağ-mədən sənayesinin genişlənməsini nəzərdə tuturdu.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ümumittifaq səviyyədə qəbul olunmuş qərarlarla elmi-texniki tərəqqi əsasında
respublikanın sənaye bazasının inkişaf etdirilməsində, sənayenin strukturunun təkmilləşdirilməsində, iri
cihazqayırma, radiotexnika, elektrotexnika, dəzgahqayırma və avtomobil sənayesi müəssisələrinin
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yaradılmasında, fəaliyyətdə olan zavodların yenidən qurulmasında və genişləndirilməsində yeni mərhələnin
başlanğıcı qoyuldu. Göstərilən qərar respublika ərazisində sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsi işinin köklü
surətdə yaxşılaşdırılmasında böyük rol oynadı, şəhər və rayonların kompleks inkişafına, əmək ehtiyatlarından
səmərəli istifadə edilməsinə, xalqın rifah halının yaxşılaşmasına kömək göstərdi.
Qəbul olunmuş qərarda nəzərdə tutulan irimiqyaslı dəyişikliklərin həyata keçirilməsi bir çox
müəssisələrin əmək kollektivlərindən, elmi tədqiqat institutlarından, layihə-konstruktor və inşaat-quraşdırma
təşkilatlarından, sahə nazirliklərindən və baş idarələrindən böyük yaradıcı səylər tələb edirdi. İttifaq
büdcəsindən kapital qoyuluşları ilə təmin olunmaq, xaricdən texnoloji avadanlıqlar alınması üçün valyuta
vəsaitlərinin ayrılması, obyektlərin maddi-texniki təchizatına nail olmaqdan ötrü onların mühüm ümumittifaq
tikintilərinin siyahısına daxil edilməsi, kadr hazırlığı və bir çox digər olduqca mühüm məsələlər öz həllini
tapırdı.
Bütün bunlar nəzərdə tutulan tədbirlərin vaxtında yerinə yetirilməsinə əsas vermiş, 1970-ci illər ərzində,
1980-ci illərin ortalarına qədər respublikanın sənaye istehsalını yüksək artım templəri ilə təmin etmişdi. Bircə
faktı qeyd etmək kifayətdir ki, doqquzuncu və onuncu beşilliklər ərzində 1945-ci ildən 1970-ci ilə qədər
dövrdəkinə nisbətən daha çox məhsul istehsal olunmuşdu.
On birinci beşillikdə sənaye məhsulunun ümumi həcmi 58,5 milyard rubla çatmışdı, bu isə səkkizinci və
doqquzuncu beşilliklərin nəticələrini müvafiq olaraq, təqribən 3,2 və 2,1 dəfə üstələyirdi. 15 il ərzində
sənayenin ümumi məhsul həcmi ümumilikdə götürəndə 1921-ci ildən 1970-ci ilə qədərki bütün dövr ərzində
buraxılmış məhsuldan ikiqat çox olmuşdu. Respublika iqtisadiyyatının 1970-1980-ci illərdə əldə etdiyi uğurların
miqyasını əyani surətdə təsəvvür etmək üçün qeyd etməliyik ki, bu göstəricinin hər bir faizi mütləq həcmin
artmasına dəlalət edir. Əgər doqquzuncu beşillikdə sənaye məhsulunun bir faiz artmasının qiyməti 45 milyon
rubla bərabər tutulurdusa, on birinci beşillikdə bu rəqəm təqribən 100 milyon rubl edirdi ki, bu da səkkizinci
beşilliyin müvafiq göstəricisindən 3,3 dəfə artıq idi. 15 ildə sənayenin əsas fondlarının 69 faizi yeniləşdirilmişdi
ki, bu da respublikanın milli varidatının çox mühüm hissəsini təşkil edirdi. Sənaye-məhsuldar personalın
fondlarla təchizatı 1980-ci ildə 1970-ci illə müqayisədə 10 ildə 1,4 dəfə, on birinci beşillikdə isə daha 1,3 dəfə
artmışdı.
Azərbaycan sənayesinin inkişafında müəyyənedici amillərdən biri də elmi-texniki tərəqqinin
nailiyyətlərinin geniş tətbiq edilməsi olmuşdur. 1971-1985-ci illər ərzində 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq,
aparat və cihaz nümunələri yaradılmışdı; 1056 adda mühüm sənaye məhsulunun kütləvi buraxılışına
başlanılmışdı; istehsalın texnoloji proseslərini idarə etmək üçün 94 avtomatlaşdırılmış sistem işə salınmışdı.
1985-ci ildə sənayedə 2519 mexanikləşdirilmiş axın xətti, 310 avtomatlaşdırılmış xətt, 1300 kompleks
mexanikləşdirilmiş xətt və avtomatlaşdırılmış məntəqə, sex və istehsal sahəsi fəaliyyət göstərirdi.
1982-ci ilin əvvəllərində sənayedə 73 elm-istehsal və istehsal birliyi yaradılmışdı ki, bunların da
tərkibində 264 iri müəssisə vardı. Real məhsulun ümumi həcmində bunların payı 1969-cu ildəki 0,29 faizdən
artaraq, 26 faizə çatmışdı. Sənaye inkişafının, ilk növbədə elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən sahələrdə
sürətləndirilməsi sənayenin ümumi məhsulunun xüsusi çəkisinin 1970-ci ildəki 22 faizdən 1980-ci ildə 24 faizə,
1985-ci ildə isə 28 faizə çatmasına səbəb olmuşdur. Sənayenin texniki səviyyəsinin yüksəlməsi müəssisələrin
işinin səmərəliliyini artırmağa, keyfiyyəti yaxşılaşdırmağa, hər məhsul vahidinə düşən maddi və əmək
məsrəflərini azaltmağa imkan verirdi. Belə ki, 1985-ci ildə 1970-ci illə müqayisədə ümumən sənayedə əmək
məhsuldarlığı 2,1 dəfə, mənfəət isə 3,2 dəfə yüksəlmişdi. Sənaye məhsullarının ümumi həcmində ən yüksək
keyfiyyətli məhsulun xüsusi çəkisi 1980-ci ildə 13 faiz, 1985-ci ildə 17,2 faiz artmışdı (1970-ci ildəki 1,3 faizə
qarşı); attestasiya edilmiş məhsulun ümumi həcmində bu göstərici 1980-ci ildə 30 faizə, 1985-ci ildə isə 46 faizə
qədər qalxmışdı. Respublika müəssisələri tərəfindən buraxılan 451 adda məhsula dövlət keyfiyyət nişanı
verilmişdi.
1970-1985-ci illər ərzində 213 yeni iri sənaye müəssisəsi istismara verilmişdi, bunların da üçdə ikisi öz
əmək fəaliyyətinə doqquzuncu, onuncu beşilliklərdə, həmçinin on birinci beşilliyin ilk iki ilində başlamışdı.
Bu illər ərzində Azərbaycanın paytaxtının görkəmi tamamilə dəyişmişdi. Burada müasir memarlıq
üslubunda inşa edilmiş çoxsaylı binalar, mədəniyyət obyektləri, İmadəddin Nəsimiyə, Cəfər Cabbarlıya abidələr
ucaldılmışdı. 14 ildə yaşayış evləri tikintisinin həcmi ağlagəlməz dərəcədə artmışdı, belə ki, bu dövrdə tikilmiş
yaşayış binaları bütün Bakı şəhərinin yaşayış fonduna bərabər tutula bilərdi. Elə hesab edin ki, respublikada
yeni bir Bakı salınmışdı.
Bu rəqəmlərin arxasında Azərbaycan xalqının gərgin əməyi və misli görünməmiş səyləri durur. Tarixi
baxımdan qısa bir dövrdə Azərbaycan öz iqtisadiyyatını sürətlə inkişaf etdirərək yüzlərlə iri zavod, fabrik,
istehsalat sahələri yaratmışdı. Azərbaycan bu illərdə neft məhsulları, neft avadanlığı, polad borular, əlvan
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metallar, sintetik kauçuk, elektrik mühərrikləri, tikinti materialları, məişət kondisionerləri, avtomobil hissələri,
mineral gübrələr, çini-saxsı, xalça və xalçaçılıq məmulatı istehsalı üzrə SSRİ-də aparıcı yerlərdən birini tuturdu.
Ölkəmizdə buraxılan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunurdu.
Bu illər ərzində milli gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə artmışdı. Respublikada sənaye istehsalı, həmçinin
əmək məhsuldarlığı iki dəfə, xalq istehlakı mallarının istehsalı isə üç dəfə artmışdı. Bu 14 ildə istehsal olunmuş
sənaye məhsulları öz həcminə görə, əvvəlki 50 ildəkinə bərabər idi. Kənd təsərrüfatında məcmu məhsul da 2,7
dəfə artmış, bu sahədə məhsuldarlıq, o cümlədən əmək məhsuldarlığı iki dəfədən artıq çoxalmışdı.
Həmin illər ərzində xalq təsərrüfatının inkişafına 21,3 milyard rubl vəsait cəlb olunmuşdu ki, bu da
əvvəlki əlli illə müqayisədə 1,5 dəfədən də artıq idi. 250-dən çox iri zavod, fabrik və istehsal sexləri tikilmişdi.
İki milyondan çox adam öz yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmışdı.
Ancaq bu rəqəmlər, bu cansız göstəricilər nə qədər cəlbedici olsa da, Azərbaycan iqtisadiyyatında baş
vermiş struktur, keyfiyyət dəyişiklikləri haqqında tam təəssürat doğura bilməz. Bu illərdə Azərbaycan üçün yeni
olan bir neçə xalq təsərrüfatı sahəsinin əsası qoyulmuşdu. Həmin dövrdə Azərbaycanda hər gün 41 min ton neft,
37 milyon kubmetr qaz çıxarılır, 2200 ton polad tökülür, 69 min metr boru, 4900 avtomobil təkəri, 2700 ton
mineral gübrə, 968 məişət kondisioneri, 734 soyuducu istehsal olunur, 546 min metr parça toxunurdu.
Elektron maşınqayırması, radiosənaye, yüngül və yeyinti sənayesi üçün maşın və avadanlıqların istehsalı
kimi yeni mütərəqqi sənaye sahələri Azərbaycana məhz həmin illərdə "ayaq açmışdı". Bakı məişət
kondisionerləri zavodunun fəaliyyətə başlaması respublikada elektrotexnika kimi perspektivli bir sahənin
inkişafına təkan vermiş, qısa müddətdə irəliləyiş əldə olunmuş, istehsalın həcmi bir yarım dəfə artırılmışdı.
Azərbaycanın qədim neft emalı sənayesi tarixində ilk dəfə bu dövrdə Bakı neft emalı müəssisələrinin
irimiqyaslı yenidən qurulması həyata keçirilmiş, neftin ikiqat emalı üçün qurğu və avadanlıq quraşdırılmışdı.
Bu illərdə yüksək peşəkar səviyyəli kadrların hazırlığına da ciddi fikir verilirdi. Respublikanın ali
məktəblər şəbəkəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilmiş, ildırım sürəti ilə inkişaf edən iqtisadiyyatın
tələblərinə uyğun bir tərzdə onların strukturu və maddi-texniki bazası da təkmilləşdirilmişdi.
1970-ci illərdə Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün çox səylər göstərilmişdi. Bu gün
iftixar hissi ilə demək olar ki, bu mühüm sahədə respublikamız heç bir ölkədən asılı olmayan geniş elektrik
enerjisi müəssisələri sisteminin yaradılmasına nail olmuşdu. Energetika sahəsində Azərbaycanda görülən işlər
sayəsində beş min meqavat elektrik enerjisi istehsal gücünə malik energetika sistemi yaradılmışdır. Biz o dövrdə
ittifaq hökumətindən böyük vəsaitlər alıb Mingəçevirdə hər birinin gücü üç yüz meqavat olan 8 böyük enerji
bloku yaratdıq. Kür Su Elektrik Stansiyası inşa edildi. Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikilməsi üçün 1979cu ildə qərar qəbul olundu, lakin məlum səbəblərə görə sonrakı illərdə bu iş yarımçıq qaldı. Azərbaycan öz
müstəqilliyini əldə edəndən sonra imkan tapıb, yenidən bu məsələyə qayıtdıq və 1994-cü ildə Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankından güzəştli kredit alıb Yenikənd Su Elektrik Stansiyasının tikintisini davam
etdirdik.
Həyatımızın bütün sahələrində belə əsaslı dönüş yaratmaq üçün ilk növbədə, yüksək ixtisaslı kadrlara
ehtiyac duyulurdu. Azərbaycanın daxilində hazırlanan ali təhsilli mütəxəssislərlə yanaşı, bu ehtiyacı ödəmək
üçün Moskvanın, eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin 170 aparıcı ali elm və təhsil ocağına 3500
azərbaycanlı oğlan və qız göndərilmişdi. Hər il ali təhsil almaqdan ötrü respublikadan kənara 800-dən artıq
tələbə göndərilməsi artıq yaxşı bir ənənə şəklini almışdı. Gənc və yeniyetmə azərbaycanlı oğlanların ali hərbi
məktəblərə cəlb olunması işinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Bütün bunlar Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün
qüdrətli kadr potensialının formalaşmasına böyük təsir göstərmişdir.
SSRİ dövlətinin dağılması ərəfəsində bir çox mütəxəssislər hansı müttəfiq respublikaların iqtisadiyyatının
müstəqillik şəraitində özünü təmin etməyə qadir olduğunu müəyyən etməyə cəhd göstərirdilər. Aparılan təhlil
göstərirdi ki, keçmiş SSRİ-də cəmi 2 respublika tam müstəqil olaraq öz iqtisadiyyatını idarə edə bilər. Bu
respublikalardan biri Azərbaycan idi. Bizim bəzi alimlərimiz sübut etməyə çalışırdılar ki, guya SSRİ-siz
Azərbaycan bir gün də dolana bilməz. Azərbaycanın Sovet dövründə inkişafının ən bariz nəticəsi odur ki, həmin
dövrdə yaranmış iqtisadi, elmi-texniki və mədəni potensial respublikamızın tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət
göstərməsi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.
1920-1991-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilə yanaşı təhsili, elmi və mədəniyyəti də böyük inkişaf
yolu keçmişdir. Dünyəvi teatr, müasir məktəb və demokratik mətbuatın yaranmasının bünövrəsi XIX əsrdə
qoyulsa da, məhz bu 70 ildə ölkəmizdə savadsızlıq ləğv olunmuş, tam orta icbari təhsil tətbiq edilmiş, təhsil
müəssisələrinin, o cümlədən ali məktəblərin inkişaf etmiş şəbəkəsi yaranmış, Elmlər Akademiyası formalaşmış,
qadınların hüquqlarının qorunması və sosial-iqtisadi həyatda fəal iştirakı təmin olunmuş, onlarca teatr açılmış,
kino sənəti inkişaf etmiş, minlərlə qəzet və jurnal çap olunmağa başlamışdı.
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Təəssüflər olsun ki, həmin dövrdə yaradılmış o böyük potensial hərc-mərclik illərində dağıntılara məruz
qaldı. Azərbaycanın düçar olduğu Dağlıq Qarabağ faciəsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı.
1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Ali Sovetinin iclasındakı çıxışımda respublikada o dövrdə yaranmış
gərgin vəziyyəti, mövcud olan dərin siyasi böhranı şərh edərək təxirəsalınmaz tədbirlərin
gerçəkləşdirilməsindən, o cümlədən Bakıda fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsindən, Dağlıq Qarabağ
probleminin tədricən Dağlıq Qarabağ faciəsinə çevrilməsi təhlükəsindən, Azərbaycan Kommunist Partiyasının
ləğv edilməsinin zəruriliyindən söz açdım. Tarixə nəzər salarkən qeyd etdim ki, Azərbaycan xalqı 20-ci ildən
indiyədək bu cür ağır, çətin və çıxılmaz vəziyyətdə olmayıb. Biz 1922-ci ildən SSRİ-nin tərkibindəyik. SSRİ
tərkibində olan heç bir müttəfiq respublikanın başına belə bəla gəlməyib. Heç bir müttəfiq respublika başqa
müttəfiq respublikanın təcavüzünə məruz qalmayıb. Bu xırda məsələ deyil, bunu geniş müzakirə etmək
lazımdır, danışmaq lazımdır, məsləhətləşmək lazımdır, dil tapmaq lazımdır, yol tapmaq lazımdır. Bu məsələyə
tələm-tələsik baxmaq olmaz. Mən sizi həmin məsələyə bu cür mövqedən yanaşmağa dəvət edirəm. Buna görə
də hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyətin normallaşdırılması ? məsələnin dar çərçivədə qoyulması
deməkdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması ? məsələ belə qoyulmalıdır və biz bunun üçün çarə,
çıxış yolu tapmalıyıq. Ona görə də biz gərək təhlil edək: nə cür oldu ki, biz Dağlıq Qarabağı əldən verdik. Üç il
bundan qabaq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində idi. Pis idi, yaxşı idi – Azərbaycanın tərkibində idi.
Düzdür, Dağlıq Qarabağ məsələsi 1920-ci ildən başlanıb. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaranıb.
Sonrakı illərdə bu məsələ erməni millətçiləri tərəfindən qaldırılıb. Ancaq gəlin tarixə düzgün qiymət verək.
Gəlin etiraf edək ki, o dövrlərdə erməni millətçilərinin qarşısı alınmışdı.
Bəs nə cür oldu ki, respublikamız bu qədər böyüdü, yüksəldi, nüfuz qazandı, ölkədə, dünyada tanındı,
lakin 1988-ci ildə Azərbaycan torpağının bir hissəsi əlindən getdi? Bu sualları qaldıraraq mən Ali Soveti, bütün
qüvvələri, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını hərtərəfli və konstruktiv bir proqram hazırlamağa çağırırdım. O
dövrdə tam aydın idi ki, 1988-ci ildən başlayaraq hadisələri Azərbaycan xalqının iradəsi yox, erməni
separatçıları idarə edirdilər. Hadisələr gerçəkləşdikdən sonra tədbirlər haqqında fikirləşməyə başlayan daim
uduzur. Erməni separatçıları monolit bir qüvvə olaraq, ümummilli bir platforma səviyyəsində düşünülmüş
addımlar ataraq, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan təcrid etmək yolunda hər gün yeni uğurlar qazanırdılar.
Bunun müqabilində, o dövrdə təəssüf ki, heç bir qüvvə Azərbaycanda adekvat və konstruktiv addımlar atmağa
qadir olmadı. Faciənin köklərini məhz burada axtarmaq lazımdır.
O dövrdəki Azərbaycan rəhbərliyi sadə bir həqiqəti nəzərə almırdı ki, dünyanın siyasi mənzərəsi böyük
sürətlə dəyişməkdə idi. Yeni coğrafi-siyasi vəziyyət yeni strategiyaların formalaşmasını tələb edirdi və günün
bu tələblərinə Azərbaycan, təəssüf ki, cavab verə bilmədi. Yenidənqurmanı dəstəkləyən bir qüvvə kimi rəsmi
qeydiyyata alınan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hərəkatı qısa bir müddətdə özünü Azərbaycan ziyalılarının əsas
kütləsindən təcrid etdi, dərin elmi təhlil və siyasi proqnozlar əsasında ümummilli platforma yaratmaq əvəzinə,
populist çıxışlara və meydan əhval-ruhiyyəsinə üstünlük verdi. Nəticədə Kommunist Partiyası – Xalq Cəbhəsi
xətti üzrə formalaşmış qarşıdurma hakimiyyət uğrunda mübarizə müstəvisinə yönəldildi. Dağlıq Qarabağda
böyük məharətlə hazırlanmış hiyləgər planların gerçəkləşdiyi bir vaxtda özlərini böyük siyasətçi sayan bu
şəxslər səriştəsiz hərəkətləri ilə vətəndaşlarımızı bu oyunun qurbanlarına çevirdilər. Əfsuslar olsun ki, xalq
adından çıxış edən bu insanlar öz şəxsi maraqlarını, öz şəxsi ambisiyalarını, hakimiyyət hərisliyini ümummilli
mənafelərdən üstün tutdular.
Məhz bu baxımdan bu gün də biz bu ağılsız siyasətin nəticələrini aradan qaldıra bilmirik. Əgər Dağlıq
Qarabağ faciəsinin bir qütbündə erməni separatçılığı, erməni terrorizmi, Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları
durursa, digər qütbündə, – nə qədər acı olsa da, bunu etiraf etmək lazımdır, – bizim bəzi siyasətçilərimizin
səriştəsizliyi, hakimiyyət hərisliyi, hədsiz-hüdudsuz şəxsi ambisiyaları durur. Məhz onlar bu gün tarixi təhrif
edərək, Dağlıq Qarabağ qarşıdurmasını, Azərbaycan xalqının Dağlıq Qarabağ məsələsində Moskvanın tutduğu
ədalətsiz mövqeyinə kəskin etiraz aksiyalarını öz şəxsi nailiyyətləri kimi qələmə verməyə başlayırlar. Bu gün
həmin şəxslər o dövrdəki səhvlərinə bəraət qazandırmaq istərkən müxtəlif bəhanələr gətirirlər.
Amma yaxın və uzaq tarix göstərir ki, bütün bu hücumlara, bütün bu təqiblərə Azərbaycan xalqı layiqincə
cavab verməyə qadir idi. Əgər bütün Azərbaycan xalqını hiddətləndirən, vahid sarsılmaz bir qüvvə kimi Azadlıq
meydanına toplayan milli qürur, milli oyanış, milli dirçəliş hisslərindən konstruktiv şəkildə istifadə olunsaydı,
biz bu gün Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə məşğul olmazdıq. Xalq çox tez başa düşdü ki, onun ən ülvi, ən
müqəddəs, ən pak hissləri siyasi alverə, siyasi rəqabətə, kiminsə ucuz siyasi ambisiyalarının gerçəkləşməsinə
xidmət edir. Bu ağır mənəvi sarsıntıdan, bu acı həqiqətin yaratdığı psixoloji zərbədən bir çox vətəndaşlarımız bu
gün də özlərinə gələ bilmirlər.
Respublikanın Ali Sovetində etdiyim sonrakı çıxışlarımda da bir neçə dəfə təklif etdim ki, gəlin bir daha
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ictimai-siyasi durumu təhlil edək. Mənə isə cavab verirdilər ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt indiki qədər bizim
olmayıbdır. Həqiqət isə ondan ibarət idi ki, vaxtilə Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biri olduğuma görə, öz siyasi
təcrübəmə əsaslanaraq yaxşı anlayırdım ki, mənim xalqımı uçuruma, fəlakətə aparırlar.
1987-ci ildən başlayaraq ortaya atılan qondarma Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycan xalqı tərəfindən
elə ilk günlərdən respublikanın ərazi bütövlüyünə qarşı, vətəndaşların Konstitusiya hüquqlarının pozulmasına
yönəldilmiş bir cəhd kimi qəbul olundu. Lakin sərhədlərimizin toxunulmazlığı müxtəlif səviyyəli dövlət
qurumları tərəfindən rəsmən dəfələrlə təsdiq edilsə də, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın
tərkibindən çıxarılması məqsədini güdən siyasət mərhələ-mərhələ həyata keçirilirdi.
Hələ 1988-ci ilin martında SSRİ rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsi haqqında xüsusi bir qərar qəbul edərək, əslində Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-in
tabeliyindən çıxarılmasının təməlini qoydu. Heç bir obyektiv əsasa istinad etməyən, qondarma səbəblərlə qəbul
edilmiş bu qərarla Dağlıq Qarabağa müstəsna hüquqlar verildi, külli miqdarda vəsait ayrıldı, vilayətin bir çox
məsələlərinin həlli birbaşa ittifaq, nazirlik və qurumlarına həvalə edildi. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 17 iyun
1988-ci il tarixli qərarında isə qeyd olunurdu ki, mərkəzin həmin qərarı ilə həyata keçirilən tədbirlər "Muxtar
vilayətin məhsuldar qüvvələrinin inkişafının sürətləndirilməsi, onun istər erməni və azərbaycanlı əhalisinin,
istərsə də başqa millətlərinin iqtisadi və mənəvi tələbatının ödənilməsi üçün əlverişli şərait yaradır".
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Azərbaycanın tabeliyindən çıxarmaq yolunda mərkəzin atdığı növbəti
addım SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin muxtar vilayətdə xüsusi idarəetmə forması yaratmaq haqqında 1989cu il yanvarın 12-də verdiyi fərman oldu. Dağlıq Qarabağın idarə olunması mərkəzin nümayəndəsi
A. İ. Volskinin başçılığı ilə yaradılmış xüsusi idarəetmə komitəsinə həvalə edildi. Bu, faktiki olaraq Dağlıq
Qarabağın Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarılması demək idi.
SSRİ rəhbərliyi qəbul etdiyi rəsmi sənədlərdə belə bir təsəvvür yaratmağa çalışırdı ki, o, regionda
yaranmış vəziyyəti normallaşdırmaq üçün atdığı addımlarda həm Azərbaycana, həm də Ermənistana
münasibətdə paritetlik mövqeyindən çıxış edir. Halbuki mərkəzin Azərbaycana, azərbaycanlılara qarşı qərəzli
münasibəti açıq-aşkar göz qabağında idi.
Azərbaycanlılar hələ 1988-ci ildən əvvəl də SSRİ-nin mərkəzi kütləvi informasiya vasitələrində və
Ermənistanın müxtəlif mətbu orqanlarında məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən ideoloji təcavüzə məruz
qalırdılar. “Mənfi azərbaycanlı obrazı” yaratmaq həmin kampaniyanın əsas məqsədi idi. Bu, 1988-ci ildə
Ermənistan SSR-də, eləcə də Dağlıq Qarabağ muxtar Vilayətində başlanmış kütləvi etnik təmizləmə
əməliyyatının hazırlıq mərhələsi hesab edilə bilər. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların misli görünməmiş
qəddarlıqla ata-baba yurdlarını tərk etməyə məcbur edilmələri zamanı neçə-neçə soydaşımız, o cümlədən
qocalar, qadınlar və uşaqlar qətlə yetirildi. SSRİ-nin rejimi dövlət qurumları, hüquq-mühafizə orqanları və
kütləvi informasiya vasitələri Dağlıq Qarabağ probleminə olduqca böyük diqqət yetirdiyi halda, Azərbaycan
xalqının böyük faciəsi tam sükutla müşayiət olundu. Azərbaycan rəhbərliyinin bu məsələdə tutduğu laqeyd
mövqe isə öz xalqına qarşı əsl cinayət idi.
Ermənistan SSR Ali Soveti Azərbaycan rəhbərliyinin bu mövqeyindən "cəsarətlənərək", 1989-cu il
dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR ilə birləşməsi haqqında qərar qəbul etdi. 20 Yanvar
hadisələrinə bir neçə gün qalmış, yəni 1990-cı il yanvarın 15-də isə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin "Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətində və bəzi digər rayonlarda fövqəladə vəziyyətin elan olunması haqqında" fərmanı ilə
əslində azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağdakı ev-eşiklərinə qayıtmaq ümidlərinə də son qoyuldu. Fərmanın
başlığından göründüyü kimi, muxtar vilayətin və “bəzi digər rayonların” kimə mənsub olması məsələsi də artıq
sual altına qoyulurdu.
Mərkəzin Azərbaycana qarşı qərəzli siyasət yeritməsi, respublika rəhbərliyinin xalqın taleyinə açıq-aşkar
laqeydlik nümayiş etdirməsi geniş xalq kütlələri içərisində qəzəb və etirazlara səbəb olurdu. Onlar get-gedə
daha aydın şəkildə dərk edirdilər ki, Azərbaycan rəhbərliyi respublikanın, xalqın taleyi ilə bağlı gedən oyunların
qarşısını almaqda acizlik və qətiyyətsizlik göstərir, bəlkə də rəhbər mövqelərini qoruyub saxlamaq üçün
mərkəzlə sövdələşərək xalqa qarşı gizli xəyanətkar planlar həyata keçirir. Xalqın bütün məsuliyyəti öz üzərinə
götürməkdən, bu xəyanətkar planların həyata keçirilməsinin qarşısını almaq üçün ayağa qalxmaqdan başqa bir
yolu qalmamışdı.
SSRİ rəhbərliyi də respublikada haqq-ədalətin bərqərar edilməsi uğrunda səsini qaldıran xalqa açıq divan
tutmaq yolunu seçdi. Sovet ordusunun, xüsusi təyinatlı dəstələrin və daxili qoşunların iri kontingentinin 1990-cı
il yanvarın 20-də fövqəladə vəziyyət elan edilmədən Bakını zəbt etməsi xüsusi qəddarlıq və misli görünməmiş
vəhşiliklərlə müşayiət edildi.
Ayağa qalxan xalqın inam və iradəsini qırmaq, milli mənliyini alçaltmaq və Sovet hərb maşınının gücünü
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nümayiş etdirmək məqsədi ilə həyata keçirilmiş 20 Yanvar faciəsi totalitar kommunist rejiminin Azərbaycan
xalqına qarşı hərbi təcavüzü və cinayəti idi.
Törədilmiş cinayət və onun nəticələri göz qabağında olduğu halda, respublika rəhbərliyi baş vermiş
faciənin mahiyyətini hər vasitə ilə ört-basdır etməyə cəhd göstərmişdir. Xalqın tələbi və bir qrup deputatın
təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 1990-cı il yanvarın 22-də Yanvar faciəsi ilə bağlı çağırılmış
sessiyasına respublikanın əksər siyasi və dövlət rəhbərlərinin gəlməməsi isə onların xalqın taleyinə biganə
qaldıqlarını, törədilmiş cinayətdə bu və ya digər dərəcədə iştirak etdiklərini bir daha təsdiq etmişdir. Respublika
rəhbərliyi hətta şəhidlərin dəfn mərasiminə gəlməyi belə lazım bilməmişdir.
20 Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi tələbi ilə dəfələrlə çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi də
hakimiyyətdə olduğu dövrdə faciəyə siyasi qiymət vermək üçün öz imkanlarından istifadə etməmişdir.
Beləliklə, hadisələrdən uzun müddət keçsə də, keçmiş SSRİ-nin və Azərbaycanın rəhbərliyi tərəfindən xalqa
qarşı törədilmiş ağır cinayət açılmamış qalmışdı.
Hələ Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti dövründə 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı olan və geniş xalq kütlələri
tərəfindən yığılıb dövlət istintaq komissiyasına təhvil verilmiş konkret dəlil və sübutlar qəsdən Azərbaycandan
çıxarılıb aparılmışdı. O dövrdə Azərbaycanın prokurorluq və hüquq-mühafizə orqanları müvafiq istintaq
tədbirləri həyata keçirməmiş, hətta əksinə, 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı bir sıra məxfi sənədlər, o cümlədən
mühüm arxiv sənədləri bütövlükdə və ya qismən məhv edilmişdi.
SSRİ-nin digər bölgələrində, o cümlədən Tbilisidə və Baltikyanı ölkələrdə baş vermiş hadisələr Sovet
rəhbərliyi, xalq deputatları qurultayı səviyyəsində müzakirə edilsə də, 20 Yanvar faciəsi zamanı baş vermiş
hadisələr şüurlu şəkildə təhrif edilərək, yanlış yozuma və unutqanlığa məhkum edilmişdi.
Yalnız 1994-cü ildə 20 Yanvar hadisələrini lazımınca qiymətləndirmək yolunda ciddi addımlar atılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 1994-cü il tarixli fərmanı ilə Milli Məclisə 20 Yanvar
hadisələrinə tam siyasi-hüquqi qiymət verməsi tövsiyə olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
həmin məsələyə xüsusi sessiya həsr edərək, bir neçə gün davam edən iclaslarında yanvar hadisələrinin əsl
səbəblərini açıqlamış, həqiqi günahkarları aşkar etmişdir. 1990-cı il yanvarın 20-də törədilmiş faciəli hadisələrə
Milli Məclisin 29 mart 1994-cü il tarixli qərarı ilə siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir.
XX əsr tarixində totalitarizmin törətdiyi ən qanlı terror aktlarından biri olan 20 Yanvar faciəsində
Azərbaycan xalqına qarşı işlədilmiş cinayət əslində bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı həyata keçirilmiş
dəhşətli bir əməldir. Həmin cinayəti törədənlər indiyədək öz cəzalarını almamışlar. Xalqımız əmindir ki,
müqəssirlər tarix, bəşəriyyət, eləcə də Azərbaycan xalqı qarşısında cavab verməli olacaqlar.
Azərbaycan xalqı 20 Yanvarda hərbi, siyasi, mənəvi təcavüzə məruz qalsa da, öz tarixi qəhrəmanlıq
ənənələrinə sadiq olduğunu, vətənin azadlığı və müstəqilliyi naminə ən ağır sınaqlara sinə gərmək, hətta şəhid
vermək əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 1990-cı ilin Qanlı Yanvarında Azərbaycanın azadlığı və
müstəqilliyi uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalmış vətən övladları özlərinin fədakarlığı, şəhidliyi ilə xalqımızın
qəhrəmanlıq salnaməsinə parlaq səhifə yazdılar. Bu gün də Azərbaycan xalqı onun milli mənliyini qorumaq
üçün öz canlarından keçməyə hazır olan övladları ilə fəxr edir.
SSRİ-nin süqutundan bir neçə il əvvəl başlayan və tarixə "suverenliklər paradı" adı ilə düşmüş prosesin
bünövrəsini hələ 1988-ci il noyabr ayında Estoniya qoydu. "Suverenlik haqqında" qəbul edilmiş bəyannamə
respublika ərazisində Estoniya qanunlarının ittifaq qanunları üzərində aliliyini elan etdi.
1990-cı ilin mart ayında Litva Ali Soveti Litva dövlətinin müstəqilliyinin bərpa olunduğunu bəyan etdi.
1990-cı il iyunun 12-də Rusiya Federasiyasının xalq deputatlarının birinci qurultayı "Rusiyanın dövlət
suverenliyi haqqında" bəyannaməni təsdiq etdikdən sonra, iyul ayında Moskvanın Ali Soveti "Suverenliyin
prinsipləri haqqında" bəyannamə qəbul etdi. Belarusun Ali Soveti 1990-cı ilin iyul ayında dövlət suverenliyi
haqqında bəyannamə ilə çıxış etdi. Elə həmin ildə Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızıstan da öz suverenliklərini elan
etdi.
Beləliklə, 1990-cı il ərzində bir neçə respublika öz suverenliyi haqqında bəyannamə qəbul etsə də,
Azərbaycan hələ də fövqəladə vəziyyət şəraitində yaşayırdı, Bakının küçələrində isə əli tüfəngli Sovet əsgərləri
öz əməlləri ilə insan hüquqlarının pozulmasını adi bir hadisəyə çevirməkdə idilər.
SSRİ-nin dağılmasının qarşısında öz acizliyini dərk edən Sovet hakimiyyəti 1991-ci il martın 17-də
ümumittifaq referendumu keçirdi. Rəsmi elan olunmuş nəticələrə görə referendumda əhalinin 80 faizi iştirak
etdi və guya onların 76 faizi ittifaqın saxlanmasına səs verdi. Azərbaycanda da bu referendumun nəticələri
kobud surətdə saxtalaşdırıldı.
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin, onun yerli strukturlarının zorla keçirdikləri bu
referendumda o zaman yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikası iştirak etmədi. Bu da öz növbəsində muxtar
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respublika rəhbərliyinə ağır başa gəldi. Ali Məclisin o zamankı sədri işdən azad edildi, onun yerinə isə Vilayət
Partiya Komitəsinin yenicə seçilmiş katibi qeyri-qanuni şəkildə təyin olundu.
Xatırlayaq ki, bütün bunlar baş verdiyi zaman artıq SSRİ-nin dağılması heç kimdə şübhə yaratmırdı və
ittifaq respublikalarının bir çoxu öz müstəqilliyini bərpa etmişdi. SSRİ-də 1991-ci il 19-21 avqust dövlət
çevrilişini tələm-tələsik müdafiə edən başda Ayaz Mütəllibov olmaqla Azərbaycan Kommunist Partiyasının
rəhbərliyi xalqın artan təzyiqini, eləcə də öz hakim mövqeyini saxlamaq üçün 1991-ci il avqustun 30-da Ali
Sovetin sessiyasında "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında" bəyannamə
qəbul etməyə məcbur oldu. Əslində bu bəyannamənin qəbul edilməsi və həmin gün Bakıda fövqəladə vəziyyətin
ləğv olunması sentyabrın 8-də Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini təmin etməyə yönəldilmişdi. Bu
sessiya deputatlardan bir neçəsinin təkidinə baxmayaraq, o zamankı rəhbərlik referendum yolu ilə müstəqillik
haqqında xalqın rəyini öyrənməyi lazım bilmədi. Bundan başqa, müstəqillik haqqında bəyannamə iki həftə
ərzində "Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya aktının qəbul edilməsini nəzərdə tutsa da,
naməlum səbəblərdən bu iş düz 48 gün, yəni oktyabrın 18-nə qədər, onun dərc olunması isə daha 20 gün
yubadıldı. Konstitusiya aktı qəbul edilərkən Ali Sovet bu haqda referendum keçirmək haqqında qərar qəbul
etməli idi. Bu da naməlum səbəbdən noyabrın 15-nə qədər yubadıldı.
SSRİ-nin saxlanması ilə bağlı digər cəhdlər ondan ibarət oldu ki, Qorbaçov və doqquz respublika başçısı
"9+1" bəyannaməsini qəbul etdi və Novo-Oqaryovo danışıqlar prosesi başlandı. Sovet İttifaqının yerinə
müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılmasına cəhd göstərildi və 1991-ci il avqustun 20-də ittifaq müqaviləsinin
imzalanması nəzərdə tutuldu. Bundan sonra Moskvada məşhur avqust qiyamı baş verdi və Azərbaycan
rəhbərliyi bütövlükdə fövqəladə rejimin tətbiq olunmasını dəstəklədi. Maraqlı faktdır ki, artıq Moskva
jurnalistləri Qorbaçovun Forosdan qayıtmasını və Yanayev-Kryuçkov güruhunun qarşısının alınması haqqında
kadrları şərh etdiyi bir vaxtda, Azərbaycan diktorları hələ də "QKPÇ"-nin qərarlarını oxumaqda idilər. İttifaq
müqaviləsinin imzalanması təxirə salındı, müəmmalı avqust qiyamı isə əslində totalitar sistemin dağılmasının
son nöqtəsini qoydu. Rusiya prezidentinin sərəncamı ilə Rusiyanın ərazisində Kommunist Partiyasının fəaliyyəti
dayandırıldı və Mərkəzi Komitə ləğv olundu.
1991-ci il sentyabrın 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyasının 23-cü fövqəladə qurultayında
Azərbaycan Kommunist Partiyası da ləğv olundu.
1991-ci il aprelin 9-da Gürcüstanın Ali Soveti referendumun nəticələrini nəzərə alaraq, dövlət
müstəqilliyinin bərpası haqqında müvafiq akt qəbul etdi, avqust qiyamından sonra isə əksər Sovet respublikaları
öz müstəqilliyini bəyan etdi. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bunların sırasında deyildi.
1991-ci il dekabrın 1-də Ukraynada keçirilən referendumun nəticələri şərh edilərkən aydın oldu ki, bu
respublika ittifaq müqaviləsinə qoşulmayacaqdır. Bir neçə gün sonra isə Rusiyanın, Ukraynanın və Belarusun
başçıları Belovecsk sazişləri əsasında bəyan etdilər ki, Sovet İttifaqı öz fəaliyyətini dayandırır və artıq
beynəlxalq hüququn subyekti kimi mövcud deyildir. 1991-ci il dekabrın 8-də SSRİ, əslində, öz tarixinin son
gününü yaşadı.
Məsələ bundadır ki, 80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində SSRİ-nin dağılması və mərkəzdənqaçma
meylləri ittifaq respublikalarının hərəsində bir cür təzahür edirdi. Bu proses Pribaltika respublikalarında,
Ukrayna, Belarus, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova və başqa respublikalarda yerli rəhbərliklə xalq kütlələrinin
vahid məqsəd və hərəkəti ilə müşayiət olunduğu üçün daha ağrısız və itkisiz keçirdi.
1991-ci il dekabrın 29-da nəhayət ki, Azərbaycan Respublikasında da ümumxalq referendumu keçirildi.
Bu referendumun bülleteninə cəmi bir sual daxil edilmişdi. Bu sual müstəqillik haqqında Konstitusiya aktına
münasibəti öyrənmək məqsədini daşıyırdı və əhalinin 95 faizi bu referendumda iştirak edərək müstəqillik,
suverenlik yolunu seçdi. Beləliklə də, Azərbaycanın müstəqilliyi yalnız SSRİ dağıldıqdan sonra öz tam hüquqi
təsdiqini tapdı, müstəqillik haqqında Konstitusiya aktı qüvvəyə mindi.
Bütün bunlar göstərir ki, o zamankı respublika rəhbərliyi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə var gücü ilə
müqavimət göstərir və onun artıq dağılmış SSRİ-dən çıxmasına hər vəchlə mane olurdu.
Hətta müstəqillik haqqında Konstitusiya aktı qəbul ediləndən sonra Azərbaycan rəhbərliyi respublikanın
müstəsna səlahiyyətinə aid olan bir sıra məsələləri keçmiş ittifaqın Dövlət Şurasının iştirakı ilə həll etməyə
çalışmış, yerli hərbi qüvvələrin vahid ittifaq rəhbərliyinə tabe edilməsinə razılığını bildirmişdi. Bundan başqa,
SSRİ Ali Sovetinin işində iştirak etmək üçün Azərbaycandan oraya 27 deputat göndərməyə cəhd etmiş, yalnız
deputatların ciddi müqaviməti nəticəsində buna nail ola bilməmişdi.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini əldə etməsi 1980-ci illərin birinci yarısından
başlayaraq, keçmiş Sovetlər İttifaqında və bütün dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin zəruri nəticəsi idi. Bu
tarixi və obyektiv proseslər nəticədə SSRİ-nin dağılmasına, Kommunist Partiyasının tarixi səhnədən çıxmasına
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və müttəfiq respublikaların hər birinin müstəqil dövlətə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. Bunun ardınca baş
verən hadisələr – yeni müstəqil dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələri, müxtəlif
beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınması təbii bir hal və beynəlxalq hüquq
normalarının qanuni təzahürü idi. Buna görə də Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsini heç bir vəchlə müəyyən
ictimai-siyasi qüvvələrin, təşkilatların, ayrı-ayrı şəxslərin müstəsna xidmətləri hesab etmək olmaz. Bu, tarixi
obyektiv proseslərin qanunauyğun nəticəsi, taleyin Azərbaycan xalqına və bütün keçmiş SSRİ respublikalarının
xalqlarına əvəzsiz töhfəsi idi.
XXI əsrin ilk ilində – 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının öz müstəqilliyini bərpa etməsinin on illiyi
tamam olur. Sözsüz ki, əsrin, minilliyin ilk ilində qeyd olunan bu yubiley bizim tariximizin ən mühüm
mərhələlərindən birinə çevriləcəkdir. Müstəqilliyə gedən yollar heç də asan və hamar olmayıbdır. Təəssüf olsun
ki, bu gün də ən yaxın tariximizi təhrif etmək, onu müxtəlif siyasi qüvvələrin "xeyrinə" saxtalaşdırmaq meylləri
duyulur. Bu, dözülməz haldır.
Keçdiyimiz tarixi yola nəzər salarkən aydın olur ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bütün Azərbaycan
xalqının milli sərvətidir və bu sərvətin ayrı-ayrı qurumların, şəxslərin inhisarına alınması heç cür
yolverilməzdir.
Beləliklə, 1991-ci il oktyabrın 18-də "Müstəqillik haqqında" Konstitusiya aktının qəbul edilməsi ilə XX
əsr Azərbaycan tarixinin dördüncü mərhələsi başlandı. Biz o vaxtdan azad, sərbəst yaşayırıq, müstəqil dövlətik.
Xalqımız öz taleyinin, torpaqlarının, öz ölkəsinin sahibidir.
Müstəqilliyin qorunması onun əldə edilməsindən qat-qat çətin idi. Müstəqil dövlət taleyin xalqımıza bəxş
etdiyi töhfə kimi xalqımızın əvəzsiz milli sərvəti olmaqla bərabər, onun rəhbərlərindən tutmuş hər bir vətəndaşı
qarşısında böyük məsuliyyət qoyurdu. Yeni tarixi inkişaf mərhələsində Azərbaycan Respublikasının qarşısında
dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulması, respublikanın ərazi
bütövlüyünün bərpası, Dağlıq Qarabağ probleminin milli maraqlara uyğun həlli, ölkə əhalisinin
təhlükəsizliyinin və rifahının təmin edilməsi kimi mühüm tarixi vəzifələr dururdu. Bütün bunlar ardıcıl,
məqsədyönlü, düşünülmüş daxili və xarici siyasətin həyata keçirilməsini və bu məqsədlə ölkənin intellektual və
sosial-iqtisadi potensialından, ictimai-siyasi qüvvələrindən səmərəli istifadə olunmasını tələb edirdi.
Lakin Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ilk illərinə nəzər salsaq, müstəqil dövlətin qarşısında duran
vəzifələrin heç də həmişə ardıcıllıqla və qətiyyətlə həyata keçirilmədiyinin şahidi oluruq. 1991-ci ildə və 1992ci ilin birinci yarısında respublikaya rəhbərlik edən şəxslər dünyada və SSRİ-də gedən siyasi proseslərə, dünya
hadisələrinin inkişaf meyllərinə tam zidd siyasət yeridərək, xalqın müstəqillik iradəsinin əksinə gedərək, bütün
mümkün vasitələrlə SSRİ-ni qoruyub saxlamağa çalışanlarla bir mövqedə dayanır və nəyin bahasına olursaolsun, Azərbaycanın bu dövlətin tərkibindən çıxmasına yol verməməyə cəhdlər göstərirdilər.
Müstəqillik yoluna qədəm qoymuş hər bir ölkə kimi, Azərbaycan üçün də öz daxili və xarici siyasət
konsepsiyasını təxirə salmadan hazırlayıb onun həyata keçirilməsinə başlamaq aktual və taleyüklü vəzifə idi.
Təəssüf ki, 1991-1992-ci illərdə bu istiqamətdə heç bir iş aparılmadı. Ermənistanın təcavüzü ilə yanaşı,
Azərbaycanda daxili ictimai sabitlik də pozulmuş, müxtəlif qanunsuz silahlı dəstələr yaradılmış və
respublikamızın daxilində qızğın hakimiyyət çəkişməsi gedirdi. Təbiidir ki, müxtəlif qüvvələrin özlərinə məxsus
silahlı dəstələrdən istifadə edərək apardığı bu hakimiyyət mübarizəsi Azərbaycana böyük zərbələr vurdu.
Azərbaycanda siyasi proseslərin bu cür qorxulu və ziddiyyətli gedişi respublika rəhbərliyinin
Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında 18 oktyabr 1991-ci il Konstitusiya aktı qəbul ediləndən sonra da müstəqil
xətt yeritmədiyindən, ikiüzlü, qeyri-ardıcıl siyasət apardığından xəbər verirdi. Məhz o zamankı rəhbərliyin
respublikanın real müstəqilliyi üçün əməli addımlar atmaması, xalq kütlələrinin artan narazılığını və etiraz
səsini qulaq ardına vurması və bütün bu etirazları boğmağa çalışması həm Azərbaycanın müstəqil dövlət
quruculuğunun sonrakı işlərini çətinləşdirmiş, təhlükəli istiqamətə yönəltmiş, həm də Dağlıq Qarabağ
problemini çətin düyünə salaraq, bugünkü nəsil üçün ağır problemlər yaratmışdır.
SSRİ dağıldıqdan və Azərbaycan müstəqil dövlət statusu aldıqdan sonra da Mütəllibov hökuməti xarici və
daxili siyasətində daha çox müstəqil Azərbaycan dövlətinin deyil, öz hakimiyyət maraqlarını qoruyur və bu
məqsədlə də xarici dövlətlərlə münasibətlərdə birtərəfli siyasət yeridirdi. Bütün bunlar Azərbaycanın iqtisadi,
siyasi maraqlarına, onun təhlükəsizliyinə, ərazi bütövlüyünə, suveren dövlət hüquqlarının reallaşmasına cavab
vermirdi.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 1992-ci ilin martından may ayına qədərki dövrdə də Azərbaycanın
müstəqil dövlətçilik maraqlarından irəli gələn ardıcıl, düşünülmüş siyasət həyata keçirilmədi. Bu dövrdə
Azərbaycanda başlanan hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizə, hakimiyyətlərin bir-birini əvəz etməsi və
çoxhakimiyyətliyin hökm sürməsi müstəqil dövlətçiliyə və onun sonrakı taleyinə çox ağır zərbələr vurdu.

1207

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Azərbaycanın bu gün də həllinə nail ola bilmədiyi qlobal problemlər məhz həmin çoxhakimiyyətlik və ondan
sonrakı hakimiyyət çəkişmələri dövründə yaradılmışdır. Həmin dövrü bütövlükdə Azərbaycanın müstəqillik
tarixinin ən ziddiyyətli, ziyanlı və təhlükəli dövrü hesab etmək olar. Cəmi bir neçə ayda müstəqil Azərbaycan
dövlətinə elə zərbələr vuruldu ki, bunun təsirini həm indiki nəsil hiss edir, həm də gələcək nəsillər onlardan
uzun müddət xilas ola bilməyəcəklər. 1991-1992-ci illər ərzində Dağlıq Qarabağda vəziyyət günü-gündən
gərginləşirdi. Xocalı faciəsi baş verdi. 1992-ci il martın 6-da Mütəllibov istefaya getməyə məcbur oldu. Əsl
hərc-mərclik dövrü başlandı. Həmin vaxt xəyanət nəticəsində Şuşanın təslim edilməsi, 1992-ci il may ayının 15də o zamankı müdafiə naziri Rəhim Qazıyevin Silahlı Qüvvələrin kvotası ilə bağlı Daşkənddə imzaladığı
xəyanətkar saziş bütün Azərbaycan xalqının və onun silahlı qüvvələrinin bu gününə və gələcəyinə ömürlük
zərbə vurmuşdur. O dövrdə yüzlərlə belə hallar baş vermişdir.
Mayın 14-də Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıtdı, mayın 15-də isə Xalq Cəbhəsi parlamentin binasına
hücum təşkil etdi. Mayın 18-də parlament 4 gün əvvəl qəbul etdiyi öz qərarını qanunsuz elan etdi və beləliklə,
Mütəllibovun bir daha hakimiyyətə qayıtmaq cəhdləri puç oldu.
1992-ci ilin may-iyun aylarında Cəbhə-Müsavat birliyi hakimiyyəti ələ aldı. Əslində bu, Azərbaycanda
neobolşevizm ab-havasının bərqərar olmasına gətirib çıxartdı. İqtisadiyyatda başlanmış hərc-mərclik davam
etdi. Respublikanın maddi ehtiyatları qəddarcasına talanır, malların xaricə satışı nəticəsində əldə olunan vəsait
xarici banklarda kiminsə şəxsi hesabında yatıb qalırdı. Əhalinin böyük bir hissəsi yoxsulluq həddində yaşayırdı.
Azərbaycandan xaricə güclü intellektual axın başlandı və bir çox tanınmış alim, yazıçı, şair, incəsənət xadimi
Türkiyəyə, İrana, Rusiyaya və başqa ölkələrə üz tuturdu. Azərbaycan dilinin adı dəyişdirildi və bununla dil
haqqında Konstitusiya müddəası kobudcasına pozuldu.
Əgər Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə ziddiyyətli daxili və xarici siyasət yeridilirdisə, dövlət
idarəçiliyi Moskvanın diktəsi ilə aparılırdısa və hər şey SSRİ-nin bərpa olunmasına tabe edilirdisə, indi
beynəlxalq siyasətin obyektiv reallıqlarına, Azərbaycan vətəndaşlarının istək və arzularına zidd, obyektiv
gerçəkliyi nəzərə almayan, məqsəd və məramı aydın olmayan, dövlət üçün xüsusi təhlükə kəsb edən siyasət
yeridilirdi.
Region dövlətləri və qonşularla əsassız gərginliyin yaradılması, Azərbaycanın daxilində etimadsızlıq
mühitinin formalaşdırılması və digər hallar getdikcə çox ciddi zərərli nəticələr verirdi.
Bu dövrdə hökumətin daxili və xarici siyasətini xarakterizə edən əsas cəhət həm də ardıcıl, prinsipial bir
kursun olmaması idi. Dövlət idarəçiliyi vahid bir konsepsiya və sistem əsasında deyil, ayrı-ayrı məsul vəzifə
sahiblərinin qrup maraqlarını ifadə edən təsadüfi bəyanatlar, əksər hallarda bir-birini təkzib edən, ziddiyyətli və
emosional çıxışlar üzərində qurulmuşdu.
Hakimiyyətdə olan siyasi qüvvələr tərəfindən tez-tez səsləndirilən məsuliyyətsiz bəyanatlar müstəqil
Azərbaycan dövlətinin ali məqsədləri və vəzifələri, prinsipləri və istiqamətləri haqqında beynəlxalq aləmdə
yanlış rəy yaradır, onun sivil dünya dövlətlərindən təcrid edilməsinə səbəb olurdu.
Ölkədə daxili vəziyyət gündən-günə pisləşir, respublikada nəinki siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar
aparılmır, demokratik hüquqi dövlət quruculuğu həyata keçirilmirdi, əksinə, bu iqtidarın atdığı bütün addımlar
cəmiyyəti sonu görünməyən uçuruma doğru sürükləyirdi. Onların respublikada yaratdığı ictimai-siyasi xaos,
anarxiya, “dövlət reketçiliyi”, zorakılıq ənənələri nəticə etibarilə milli və vətəndaş qarşıdurmasının
kəskinləşməsinə və hakimiyyətin tam iflasına rəvac verirdi. Belə düşüncəsiz və səriştəsiz siyasət qısa vaxtda
AXC-Müsavat hakimiyyətinin ölkə daxilində öz nüfuzunu büsbütün itirməsinə, ölkəmizin regionda və dünyada
təklənməsinə, respublika ətrafında faktiki olaraq antiazərbaycan koalisiyasının formalaşmasına gətirib çıxardı.
Bütün bunlar – Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində baş alıb gedən hərc-mərclik, özbaşınalıq, ayrı-ayrı
dövlətlər və siyasi dairələr tərəfindən dəstəklənən siyasi qüvvələrin hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizəsi,
iqtisadiyyatın dağıdılması, milli sərvətlərin talan edilməsi, Sovet dövründə əldə olunmuş bütün nailiyyətlərdən
kor-koranə imtina edilməsi ilə müşayiət olunurdu. Nəticədə, 1993-cü ilin yayında Azərbaycan dövlətçiliyi
böhran və məhvolma təhlükəsi qarşısında qaldı, ölkə vətəndaş müharibəsi və parçalanma həddinə gətirildi.
Xalq Cəbhəsinin daxilində keçmiş silahdaşlar arasında baş verən qarşıdurmalar Gəncə qiyamı ilə
nəticələndi. Ölkədə mövcud olan dərin siyasi-iqtisadi və sosial böhran hakimiyyəti iflic vəziyyətinə gətirib
çıxardı. Baş nazir, Milli Məclisin sədri, bütün güc nazirliklərinin rəhbərləri istefaya getdi. Ölkə heç bir qurum
və ya şəxs tərəfindən idarə olunmurdu. Artıq 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda dərin siyasi və ictimai
böhran hökm sürürdü.
Vəziyyət elə təhlükəli xarakter almışdı ki, 1991-ci ildə əlverişli tarixi şəraitin və taleyin xalqımıza bəxş
etdiyi imkandan yaranmış müstəqil dövlətimiz qəsdən və yaxud səriştəsizlikdən yaranan iradəsizlik nəticəsində
real itirilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Beləliklə, 1991-1993-cü illər Azərbaycanın müstəqillik tarixində
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nəinki itirilmiş illər hesab olunur, həm də bu illərdə Azərbaycan "ölüm, ya olum" dilemması qarşısında
qalmışdı.
Azərbaycanın Ermənistanla apardığı müharibədə hərbi məğlubiyyətə uğramasının bir neçə xarici və daxili
səbəbləri vardır. Bunların sırasında Rusiyanın və xarici ölkələrdəki erməni diasporunun Ermənistana göstərdiyi
siyasi dəstəyi və yardımı xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Azərbaycandan fərqli olaraq, Ermənistan hələ münaqişə
başlanmazdan çox-çox əvvəl onun uğurla başa çatdırılması üçün böyük hazırlıq işləri aparmışdı. Dağlıq
Qarabağ məsələsində "Məzlum erməni xalqının haqlarının tapdalanması" haqqında fikirlər hər bir erməninin
beyninə yeridilərək onun milli şüurunun hakim komponentinə çevrilmiş, bu məsələdə dünya ictimaiyyətini
aldatmaqla onun rəğbətini qazanmaq məqsədi ilə genişmiqyaslı təbliğat işi aparılmışdı. Artıq münaqişə
başlayanda Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması zərurəti barədə
həm daxildə, həm də xaricdə istisnasız olaraq bütün ermənilərin yekdil rəyinə, birliyinə arxalanırdı. Digər
tərəfdən, Ermənistanda ordu yaradılması, Dağlıq Qarabağ zonasında döyüş əməliyyatları aparmağa qadir olan
silahlı dəstələr hazırlanması istiqamətində işlər çoxdan aparılırdı.
Azərbaycanda isə vəziyyət tam bambaşqa idi. O zamankı Azərbaycan rəhbərliyi Ermənistanda gedən
prosesləri görə-görə nəinki dünya ictimaiyyətinə, heç öz xalqına da Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətləri, real
vəziyyəti çatdırmaq niyyətində deyildi. Qorbaçovun bədnam "yenidənqurma" dövründə hakimiyyətə gətirilmiş
Əbdürrəhman Vəzirov xalqa, onun milli mənafelərinə zidd siyasəti ilə Dağlıq Qarabağ məsələsində erməniləri
öz xəbis niyyətlərini həyata keçirməyə daha da həvəsləndirdi. Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini qırmaq
məqsədi ilə törədilmiş Qanlı Yanvar hadisələrindən sonra Əbdürrəhman Vəzirov xalqın qəzəbindən qurtarmaq
üçün Moskvaya qaçmalı oldu. Ondan sonra hakimiyyətə gələn Ayaz Mütəllibovun aqibəti də eyni cür oldu.
Moskvanın göstərişlərini “sədaqətlə” yerinə yetirməkdə öz sələfindən fərqlənməyən Ayaz Mütəllibov ordu
yaradılması barədə xalqın tələblərinə məhəl qoymadı, yalnız öz himayəsi üçün silahlı dəstələr yaratdı. Bəli, o,
öz hakimiyyətini daxildəki bəzi qüvvələrdən qorumağı Azərbaycan torpaqlarını erməni təcavüzündən müdafiə
etməkdən üstün tutdu. Nəticədə, o da Moskvaya qaçmalı oldu. Hakimiyyətə yeni qüvvələr – Xalq Cəbhəsi gəldi.
Az keçmədi ki, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti də öz səriştəsizliyi, orada təmsil olunan qüvvələrin böyük şəxsi
ambisiyaları üzündən ölkəni uçurum astanasına gətirib çıxartdı. Hərc-mərcliyin baş alıb getdiyi Azərbaycan
vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çatdı. Vəziyyəti nizama salmaqda aciz olan Əbülfəz Elçibəy də gizlicə baş
götürüb Kələkiyə getdi. Üç başçı və üç qaçış?
1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və müstəqil
dövlətçilik tarixinin ikinci dövrü başlandı. Ölkə onu gözləyən fəlakətlərdən, daxili və xarici antiazərbaycan
qüvvələrin qəsdlərindən, vətəndaş müharibəsindən, torpaqlarımızın bir-birinin ardınca işğal edilməsindən və
nəhayət, müstəqil dövlətçiliyin məhvindən, Azərbaycanın parçalanmasından xilas edilməli idi.
1993-cü ilin iyunundan başlayaraq, ilk növbədə hakimiyyət boşluğu aradan qaldırıldı, respublikanın
müxtəlif bölgələrində baş qaldırmış separatçı qüvvələr və parçalanma meylləri sağlam düşüncəli vətəndaşların,
xalqın böyük əksəriyyətinin fəal köməyi ilə zərərsizləşdirildi, vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısı alındı.
Ayrı-ayrı şəxslərə və siyasi qruplaşmalara xidmət edən silahlı birləşmələr ləğv edilməyə başlandı, Azərbaycan
dövlətçiliyinə, müstəqilliyə, ərazi bütövlüyünə qəsdlər təşkil edən cinayətkar ünsürlər cəmiyyətdən təcrid edildi
və cəzalandırıldı. Dövlət qurumları ilə xalqın birliyi, yekdilliyi təmin edildi, etnik və dini mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlarda dövlətə və Vətənə mənsubluq hissləri aşılanmağa başlandı.
Təbiidir ki, Azərbaycanda əsaslı sabitlik yaratmaq və respublikamızın müstəqil dövlət kimi yaşaması üçün
Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində qəti tədbirlər görmək lazım idi. Çünki, Azərbaycanda mövcud olan
daxili çəkişmələr, hakimiyyət mübarizəsi, müxtəlif qüvvələrin təxribatları, Milli Ordunun olmaması, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə imkan yaratmışdır. Onlar Azərbaycanın
vəziyyətindən çox çevik istifadə edərək, torpaqlarımızı ardıcıl surətdə işğal edirdilər.
Bu məqsədlə 1993-cü ilin noyabr ayından başlayaraq, bir tərəfdən, Milli Ordunun formalaşdırılması,
Azərbaycanın nizami silahlı qüvvələrinin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı
təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilmiş, o biri tərəfdən, atəşkəsə nail olmaq üçün bütün siyasi və diplomatik
vasitələr işə salınmışdı. Bunun nəticəsində 1994-cü ilin mayında Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində
ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə nail olunmuşdur.
Müharibənin
dayandırılması,
daxili
vəziyyətin
nizamlanması,
ictimai-siyasi
sabitliyin
möhkəmləndirilməsi və regionda Azərbaycanla qonşu dövlətlər arasında yaranmış gərginliyin normal məcraya
salınması Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasını və sonrakı inkişafını şərtləndirdi.
Görülən gərgin və əhatəli işlər nəticəsində 1994-cü ildə ATƏT-in Budapeşt sammiti Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun həlli haqqında qərar çıxardı.
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1994-cü ilin sentyabrında Azərbaycan daxildə yaranmış nisbi sabitlikdən və beynəlxalq aləmdə ölkəmizə
artan inam və maraqdan istifadə edərək, "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan ilk neft müqaviləsini imzalamışdır.
Azərbaycanda başlanmış bu işlər əhalidə və bizi istəyən xarici aləmdə inam və sevinc yaratdığı kimi,
respublikamızın inkişafını istəməyən daxili və xarici qüvvələrdə qısqanclıq oyadırdı. Azərbaycan dövlətçiliyinə
qarşı olan daxili və xarici qüvvələr, müxtəlif ambisiyalı siyasi və hərbi qruplaşmalar öz mövqelərinin itirilməsi,
dövlətdə və ölkədə nizam-intizam yaradılması ilə barışmaq istəmirdilər. Onlar müxtəlif xarici dövlətlərin təsiri
və köməyi ilə Azərbaycan Respublikasının qanuni hökumətini devirməyə, ölkədə hakimiyyətsizlik mühiti,
vətəndaş qarşıdurması yaratmağa dəfələrlə cəhdlər göstərir, müxtəlif dövlət və hökumət rəhbərlərinə qarşı suiqəsdlər təşkil edirdilər.
1994-cü ilin oktyabrında o zamankı Baş nazir Surət Hüseynovla Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsinin başçısı
Rövşən Cavadov və onun qardaşı Mahir Cavadovun dəstələri tərəfindən və ölkədəki bir çox müxalifət
partiyalarının onların hərəkətlərini himayə etməsi nəticəsində dövlət çevrilişinə qəsd baş verdi, qanuni dövlət
strukturlarına qarşı yönəlmiş aksiyaların həyata keçirilməsinə cəhd göstərildi. Azərbaycan dövlətinin qətiyyəti
və dəyanəti, düşünülmüş tədbirlər nəticəsində, bütün xalqın yekdil və qızğın dəstəyi ilə çevriliş cəhdinin qarşısı
alındı. Gecə yarısı ayağa qalxan xalq Prezident Sarayının qarşısında toplaşaraq öz dövlətçiliyini, öz hüquqlarını,
öz gələcəyini müdafiə edərək, qiyamçılara layiqli cavab verdi.
Qanuni dövlət orqanlarını devirməyə, siyasi hakimiyyəti zorakılıqla dəyişdirməyə növbəti cəhd 1995-ci
ilin martında, yenə də Daxili İşlər Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstələrinə rəhbərlik edən Rövşən
Cavadov və onun qardaşı Mahir Cavadov tərəfindən göstərildi. Həm də bu dəfə əksər müxalifət partiyaları öz
məqsədlərini dövlətçilik mənafeyindən üstün tutaraq bilavasitə və dolayısı ilə qəsdçiləri müdafiə etdilər. Baş
verən hadisələri düzgün qiymətləndirmək, dövlətçilik mövqeyi tutmaq əvəzinə onlar əhalini çaşdırmağa,
qəsdçiləri həvəsləndirməyə yönəldilmiş ziddiyyətli bəyanatlar verdilər. Sonralar bir sıra partiyaların və onların
başında duran ambisiyalı siyasətçilərin qəsdçilərlə bilavasitə cinayət əlaqələrinə girdikləri, dövlət hakimiyyətini
devirmək və gələcəkdə formalaşdırmaq istədikləri hökumətdə vəzifələri bölmək haqqında razılığa gəldikləri də
aşkarlandı. Lakin onların qarşısında yenə də xalqa arxalanan, Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqları
naminə qətiyyətlə hərəkət edən Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin yenilməz iradəsi dururdu. Qanunsuz silahlı
dəstələr, cinayətkar qruplar, xaricdən və daxildən istiqamətləndirilən qüvvələr, Azərbaycan dövlətini silah gücü
ilə devirməyə cəhd göstərən qəsdçilər qanuni dövlət orqanlarının gücü ilə tamamilə darmadağın edildilər və
layiqli cəzalarını aldılar. Onların açıq və gizli himayədarları isə xalq qarşısında ifşa olundular.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qüdrəti, gücü bu təhlükənin də qarşısını aldı. Bütün bunlar xalqımızın öz
müstəqil dövlətçiliyinə inamını, müstəqillik uğrunda mübarizə əzmini və qətiyyətini bir az da möhkəmləndirdi.
Azərbaycan dövləti özünün möhkəmliyini, etibarlılığını, qanunçuluğu və vətəndaşların təhlükəsizliyini hər
şeydən yüksək tutduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
1995-ci ilin ortalarında Azərbaycan dövləti bütün qeyri-qanuni silahlı qüvvələrdən artıq xilas olmuş,
tamamilə möhkəmlənmiş, keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə daxil olmuş, dövlət quruculuğunda, iqtisadi, sosial və
mədəni həyatda böyük işlərə başlamaq üçün möhkəm ictimai-siyasi sabitlik və qanunçuluq şəraitinə gətirilmiş
dövlətə çevrilmişdi. Bu dövrdə müxtəlif siyasi və hərbi qruplaşmaların ilhamçıları və iştirakçıları,
məsuliyyətsiz, ambisiyalı siyasi partiya liderləri öz planlarından və istəklərindən əl çəkməyə məcbur oldular.
Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək üçün silahlı dəstələrdən istifadə etmək ənənəsinə son qoyuldu. Bundan
sonrakı dövrlərdə xaricdəki və ölkə daxilindəki pozucu qüvvələr Azərbaycan Respublikasında ictimai-siyasi
sabitliyi pozmaq, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə və ölkəyə xarici kapitalın axınının təmin olunmasına
mane olmaq məqsədi ilə digər təxribat əməllərinə, hətta ölkə başçısına qarşı terror aktlarına da əl atdılar. Həyata
keçirilən məqsədyönlü və qəti tədbirlər nəticəsində bütün bu cəhdlərin qarşısı alındı. Respublikamız dinc və
sabitlik şəraitində öz müstəqil dövlətini qurmaq və inkişaf etdirmək imkanı qazandı. Müstəqil dövlət
quruculuğunun üçüncü dövrü başlandı.
1995-ci il noyabrın 12-dən, yəni müstəqil respublikamızın Konstitusiyası qəbul olunduqdan və parlament
seçkiləri keçirildikdən sonra başlanan bu dövr dövlət quruculuğu baxımından, əlbəttə ki, bizim tariximizin ən
məhsuldar dövrüdür.
Məhz ictimai-siyasi sabitliyin yaranması və Azərbaycanın daxilində olan bütün qanunsuz silahlı dəstələrin
ləğv olunması, cinayətkar qrupların cinayətlərinin qarşısının alınması – bunlar hamısı Azərbaycanda dövlət
quruculuğu prosesinin uğurla aparılmasına şərait yaratdı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edərkən
bəyan etmişdi ki, Azərbaycan demokratiya yolu ilə irəliləyəcək, ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğu prosesi gedəcəkdir. Bunlar elan olunmuşdu, ancaq təəssüf ki, Azərbaycanın daxili vəziyyəti,
dediyim kimi, çox gərgin olduğuna görə bunlar söz idi, əməli tədbirlər isə lazımi səviyyədə görülmürdü.
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Azərbaycanda müstəqil dövlətin təsisatlarının yaranması və dövlət quruculuğu prosesi 1995-ci ildə böyük vüsət
aldı. Bunun əsasını da Azərbaycanın qəbul etdiyi ilk Konstitusiyası təşkil edirdi. Ondan sonrakı dövrdə
Azərbaycanda dövlətçilik möhkəmlənib, demokratik prinsiplər bərqərar olubdur. Demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesi uğurla, sürətlə həyata keçirilir. Azərbaycanın öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə inkişaf etdirməsi üçün imkanlar yaradılıb və bir çox nailiyyətlər əldə olunubdur. Azərbaycan bir dövlət
kimi möhkəmlənib, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri, ordusu yaranıb, güclənib, inkişaf edibdir və o, bu gün
müstəqil Azərbaycanın milli mənafelərini, torpaqlarını, onun hüdudlarını qorumağa qadir ordudur.
Konstitusiya qəbul olunandan sonra ötən beş il ərzində bizim ali qanunvericilik orqanımız – Milli Məclis
tərəfindən 900-dən çox qanun qəbul edilmişdir. Məhz Konstitusiyanın əsasında, qəbul olunmuş qanunların
əsasında Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, hüquqi, demokratik islahatlar hə yata keçirilir. Bu islahatlar bütün
sahələrdə aparılır. Onların ilbəil həyata keçirilməsi Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafını təmin edir.
Azərbaycan öz daxili və xarici siyasətini müəyyən edibdir. Dediyim kimi, daxili siyasət Azərbaycanda
demokratik, hüquqi dövlət qurmaq, bazar iqtisadiyyatı yaratmaq və iqtisadi islahatlar aparmaqdan,
Azərbaycanın hər bir vətəndaşına azad, sərbəst yaşamaq, hüquqlarının qorunmasını təmin etmək və öz rifah
halını yaxşılaşdırmaq imkanları yaratmaqdan ibarətdir.
Azərbaycanın xarici siyasəti isə dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu surətdə faydalı əlaqələr
qurmaq, inkişaf etdirmək, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini
möhkəmləndirmək üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün
səmərəli istifadə etmək məqsədini daşıyır. Azərbaycanın sülhsevər xarici siyasəti ilk növbədə onun dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edir. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin başlıca
prinsipləri beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə hörmət etməkdən, bütün
dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmətlə yanaşmaqdan, bütün mübahisəli məsələləri sülh və danışıqlar yolu ilə
həll etməkdən, qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlıq yaratmaqdan, dövlətlərarası
əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətləri aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Azərbaycan demokratik və hüquqi
dövlət quruculuğu yolu tutduğundan, onun xarici siyasəti də dünya təcrübəsinin bütün nailiyyətlərini, sivil
beynəlxalq normaları özündə əks etdirir.
1991-1992-ci illərdə xarici siyasət sahəsində ölkənin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin
möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş ardıcıl kursun hazırlanıb həyata keçirilməməsi, bəzi dövlət rəhbərlərinin
beynəlxalq, regional və dövlətlərarası münasibətlərlə bağlı məsuliyyətsiz bəyanatları Azərbaycanın beynəlxalq
nüfuzuna olduqca mənfi təsir göstərirdi. Bu özünü bəzi qonşu dövlətlərlə münasibətdə xüsusilə büruzə verirdi.
Ermənistanla müharibə getdiyi bir şəraitdə yaxın qonşularımızdan Rusiya, İran, Mərkəzi Asiya respublikaları ilə
münasibətlər keçmiş iqtidarın məsuliyyətsiz bəyanatları üzündən gərginləşmişdi. İlk növbədə yaxın xariclə
münasibətləri qaydaya salmaq, əlaqələri bərpa etmək lazım gəlirdi. Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinə
daxil olması bu yöndə atılmış ilk addımlardan biri idi. Bu quruma daxil olan keçmiş Sovet respublikaları ilə
birbaşa ikitərəfli əlaqələrin də möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş aparıldı. 1993-cü ilin sonuna qədər
Azərbaycanla kəskin münasibətlərə malik olan Mərkəzi Asiya respublikaları ilə əlaqələrin köklü surətdə
yenidən qurulması üçün yeni forma və vasitələrdən istifadə edildi. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri ilə iqtisadi
əməkdaşlıq məsələlərinə xüsusi önəm verildi. Gürcüstan, Özbəkistan, Ukrayna və Moldova ilə ikitərəfli
əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması öz müsbət nəticələrini verdi.
1993-cü ilin yayından başlayaraq, Türkiyəyə münasibətdə də xarici siyasət kursunda ciddi dəyişikliklər
edildi və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində keyfiyyətcə yeni bir mərhələ başlandı. Bu gün Türkiyə
Azərbaycanın ən etibarlı siyasi müttəfiqi, bərabər hüquqlu iqtisadi tərəf-müqabilidir. Son yeddi ildə iki qardaş
dövlətin başçılarının qarşılıqlı rəsmi səfərləri zamanı hərtərəfli əməkdaşlığımızı əhatə edən bir sıra mühüm
sənədlər imzalanmışdır. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri iki qardaş xalqın mənafelərinə xidmət etməklə
yanaşı, dünyada və bölgədə sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olması işinə də öz töhfəsini verir.
Azərbaycan qonşu İran dövləti ilə də xalqlarımızın mənafeyinə cavab verən qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq,
mehriban qonşuluq prinsipləri əsasındı ikitərəfli normal siyasi, iqtisadi, mədəni münasibətlər yaratmağa
müvəffəq olmuşdur. Qərb dövlətlərinin də iştirak etdiyi ikinci neft konsorsiumunda İrana yer ayrılmış,
"Şahdəniz" yatağının işlənilməsi üzrə müqavilədə bu ölkəyə pay verilmişdir. Ölkələrimiz arasında ikitərəfli
münasibətlərin bütün sahələrini əhatə edən sənədlər imzalanmışdır.
Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan digər ölkələrlə də son illər ərzində siyasi, iqtisadi,
ticarət və mədəni əlaqələrini xeyli inkişaf etdirmişdir. Həmin ölkələrlə İslam Konfransı Təşkilatı və başqa
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, eləcə də ikitərəfli əməkdaşlığımız məhsuldar və faydalı olmuşdur.
Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Çin, Yaponiya, Fransa, Almaniya, İtaliya kimi iri dövlətlərlə
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münasibətlər Azərbaycanın xarici siyasətinin məhək daşını təşkil edir. Azərbaycan ilə həmin ölkələr arasında və
tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan qarşılıqlı münasibətlər qurulmuşdur. Bu, ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyət
kəsb edən planetin qlobal məsələlərinin həllində təsir gücünə malik olan nüfuzlu dövlətlərin diqqətini
Azərbaycana cəlb etmək üçün 1993-cü ilin sonundan başlayaraq aparılmış ardıcıl işin müsbət nəticəsi kimi
qiymətləndirilə bilər.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının mənimsənilməsində, neft və qaz ehtiyatlarının hasilatı və nəqlində
Amerika neft şirkətlərinin Beynəlxalq Neft Konsorsiumunda geniş iştirakı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş
Ştatları əlaqələrinin inkişaf etməsinə təkan vermişdir. Amerika-Azərbaycan münasibətləri haqqında iki ölkə
prezidentləri tərəfindən imzalanmış birgə bəyanat, müdafiə nazirlikləri arasında müdafiə və hərbi əlaqələr üzrə
əməkdaşlıq, investisiyaların təşviqi və qorunması ticarət və kapital qoyuluşu, banklararası və digər sahələrdə
əməkdaşlığı nəzərdə tutan hökumətlərarası sənədlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi,
milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və sosial-iqtisadi tərəqqisinə xidmət edir. Azərbaycan Respublikası və
Amerika Birləşmiş Ştatları arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi haqqında imzalanmış xüsusi
sənəd Amerika iş adamlarının ölkəmizdə fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli şərait yaradılmasının hüquqi
bazasını təşkil edir.
Azərbaycan diplomatiyasında Avropa istiqaməti mühüm yerlərdən birini tutur. Son illər ərzində Böyük
Britaniya ilə ölkəmizin münasibətləri dinamik şəkildə inkişaf etmişdir. Bu gün Böyük Britaniya beynəlxalq
aləmdə Azərbaycanın fəal tərəfdarı kimi çıxış edir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətli həlli üçün
Azərbaycanın göstərdiyi səyləri dəstəkləyir.
Avropanın nüfuzlu ölkələri – Almaniya, Fransa, İtaliya, Belçika, Niderland, Yunanıstan, Polşa, Rumıniya,
Bolqarıstan və Skandinaviya ölkələri ilə də respublikamız arasında tam sabit və bərabər hüquqlu əməkdaşlıq
münasibətləri yaranmışdır. Bu ölkələrlə imzalanmış 90-dan artıq mühüm sənəd həmin münasibətlərin hüquqi
əsasını təşkil edir.
Avropa ölkələri ilə münasibətlərin inkişafında Qədim İpək Yolunun bərpasını nəzərdə tutan TRASEKA
proqramının həyata keçirilməsinə başlanması mühüm yer tutur. Bu nəhəng nəqliyyat dəhlizinin mərkəzində
yerləşən ölkə kimi Azərbaycan Şərqlə Qərbin qovuşmasında mühüm rol oynayır. Dünyanın ən böyük
dövlətlərindən biri və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Çin Xalq
Respublikası, həmçinin nəhəng intellektual potensiala malik Yaponiya bu illər ərzində Azərbaycanın siyasi və
iqtisadi tərəfdaşına çevrilmişdir ki, bu da xarici siyasətimizin şəksiz uğurlarıdır. Azərbaycanla İsrail dövləti
arasında da siyasi, iqtisadi əlaqələr genişlənməkdədir.
Ötən dövrdə Azərbaycanın beynəlxalq və regional təşkilatlarla da əlaqələri genişlənmiş və
möhkəmlənmişdir. Azərbaycanın Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul olunması yolunda aparılan iş öz
müsbət nəticələrini verməkdədir.
Hazırda Azərbaycan 137 ölkə ilə diplomatik əlaqə qurmuşdur. Vyana Konvensiyasının iştirakçısı olan
bütün ölkələrlə respublikamız arasında konsulluq münasibətləri yaradılmışdır. Azərbaycanda 63 xarici dövlətin
səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Bunların 24-ü bilavasitə Bakıda, 39-u isə həmin dövlətlərin Ankara, Moskva,
Tehran və Tbilisi şəhərlərindəki səfirliklərində akkreditə olunmuşdur. Öz növbəsində Azərbaycanın 21 xarici
ölkədə səfirlik, baş konsulluq və daimi nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Azərbaycan mötəbər beynəlxalq
təşkilatlarda da təmsil olunmuşdur.
Bu gün Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın
haqlı tələbləri bütün dünya ölkələri, beynəlxalq və regional təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir. Bu, Azərbaycanın
xarici siyasət sahəsində apardığı gərgin və məqsədyönlü işin parlaq nəticəsidir.
Azərbaycan diplomatiyasının son illərdə dövlətimizin müstəqilliyi, təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünün
təmin olunmasında, habelə bütün ölkələrdə hərtərəfli, bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmaq
sahəsində qazandığı böyük uğurlar Azərbaycanın xarici siyasət kursunun düzgünlüyünə, milli maraqları
dünyada gedən proseslərlə faydalı şəkildə uzlaşdırmağa qadir olduğuna dəlalət edir.
Xarici siyasət sahəsində köhnə iqtidardan miras qalmış ən mürəkkəb və ağrılı problem Dağlıq Qarabağla
bağlı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Azərbaycanda olan daxili çəkişmələr, hakimiyyət uğrunda
mübarizə, müxtəlif qüvvələrin törətdiyi təxribat əməlləri, Ermənistan silahlı qüvvələrinə xaricdən edilən xüsusi
yardım Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə imkan yaratdı. Bu işğal öncə
Dağlıq Qarabağın ərazisini, sonra onun ətrafında olan bir neçə rayonun ərazisini əhatə etdi. İndi Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu torpaqlardan zorla çıxarılmış bir
milyon soydaşımız çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
1994-cü ilin may ayında Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində atəşkəs haqqında saziş imzalandı. Hələ
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tam sülh əldə edilməyibsə də, Azərbaycan altı il yarımdan çoxdur ki, müharibəsiz, dinc şəraitdə yaşayır, şəhid
vermir, qan tökülmür. Azərbaycan dövləti bu müddətdə dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının, təsirə malik
olan böyük dövlətlərin imkanlarından istifadə etməyə çalışmış və bu işdə mühüm uğurlar qazanmışdır. Bu
müddət ərzində bir neçə dəfə məsələnin həlli yolunda real fürsətlər yaranmışdır. Lakin Ermənistanın daim
pozucu mövqe tutması, Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdiyinə görə özünü üstün hesab etməsi, beynəlxalq
təşkilatların, Minsk qrupunun, onun həmsədrləri olan Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın
Ermənistana lazımi təsir göstərə bilməməsi bu problemin indiyə qədər həll olunmasına imkan verməmişdir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birbaşa danışıqları da hələ konkret bir nəticə verməmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasını mümkün
hesab edir və bundan sonra da bu istiqamətdə səylərini davam etdirmək əzmindədir. Azərbaycan dövləti Minsk
qrupunun fəaliyyətinin gücləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması üçün əlindən gələni etməklə yanaşı,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin birbaşa danışıqlarının bundan sonra da davam etdirilməsini zəruri
hesab edir. Bu hər iki istiqamətdə göstərilən səylər nəticəsində müəyyən kompromislər yolu ilə ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin həll olunması və sülh əldə olunması gerçəkləşə bilər.
Hər bir ölkənin, xalqın həm yaşaması, həm də dövlətinin mövcud olması üçün əsas şərt onun
iqtisadiyyatıdır. Keçmiş SSRİ tərkibində sərt planlaşdırılmış təsərrüfat sistemində 70 ildən çox müddət ərzində
fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Respublikası 9 ildir ki, yeni iqtisadi şəraitə qədəm qoymuşdur. Azərbaycan
Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra keçən müddət ərzində iqtisadi sahədə öz suveren
hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil iqtisadi siyasət aparmağa başlamışdır. Bu siyasətin başlıca
istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formalarına əsaslanan iqtisadi sistemin formalaşdırılması, bazar
iqtisadiyyatına keçid və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya təşkil etmişdir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana hərbi təcavüzü, ictimai-siyasi sabitliyin vaxtaşırı pozulması,
ölkədə rəhbərliyin tez-tez dəyişməsi 90-cı illərin əvvəllərindən etibarən iqtisadiyyatın əksər sahələrində
istehsalın tənəzzülünə və bu prosesin getdikcə dərinləşərək xroniki səciyyə almasına səbəb olmuşdur.
1991-1994-cü illərdə ölkədə istehsal müəssisələrinin böyük əksəriyyəti dayanmış və ya öz gücünün 15-20
faizi səviyyəsində işləmişdir. Həmin illərdə sənayedə illik geriləmə 20-24 faizə, kənd təsərrüfatında 15-20 faizə,
kapital qoyuluşunda 40 faizə çatmışdı. İstehlak mallarının qiymətləri ildə 14-18 dəfə artaraq iqtisadi və sosial
sahələrdə dağıdıcı rol oynamışdır. Respublikanın iqtisadiyyatı, demək olar ki, tamamilə dağılmış, xalqın rifah
halı olduqca aşağı düşmüşdü. Lakin Azərbaycanın əlverişli coğrafi-siyasi vəziyyəti, onun təbii sərvətləri, uzun
illər boyu yaradılmış maddi fondları, ümumiyyətlə, böyük sosial-iqtisadi, elmi-texniki potensialı ölkəni bu ağır
böhrandan çıxarmağa əsas verirdi. Digər tərəfdən isə yeni iqtisadi islahatlar aparmaq yolu ilə bazar
iqtisadiyyatına keçmək istiqamətində məqsədyönlü iş aparılmalı idi.
Yalnız 1994-1995-ci illərdə ölkədə siyasi vəziyyət normal məcraya salındıqdan və ictimai-siyasi sabitlik
təmin edildikdən sonra çoxsaylı sosial-iqtisadi problemlərin həlli istiqamətində ardıcıl iş aparılması mümkün
oldu. 1995-ci ilin əvvəlindən ölkədə bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədi ilə islahatların aparılması kursu
müəyyənləşdirildi və ardıcıl olaraq məqsədyönlü islahatlar proqramı həyata keçirilməyə başlandı. Keçən dövr
ərzində Azərbaycan ən radikal iqtisadi islahatlar aparmağa qadir olduğunu sübut etdi.
Ötən dövr ərzində ölkədə demokratik dövlət quruculuğu və yeni iqtisadi sistemin formalaşması üçün
müvafiq hüquqi bazanın yaradılması yolunda böyük iş aparılmış, 900-ə yaxın qanun qəbul edilmişdir. Onların
içərisində torpaq islahatı haqqında, özəlləşdirmə, sahibkarlığın inkişafı, vergi, maliyyə-bank sisteminin yenidən
qurulması, ticarətin liberallaşdırılması, inhisarçılığın aradan qaldırılması və rəqabətin inkişafı, əhalinin sosial
müdafiəsini təmin edən qanunlar xüsusi yer tutur.
İstehsalatda yaranmış geriləmə hallarının qarşısı bazar iqtisadiyyatına keçid istiqamətində görülən
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində alınmış, ölkədə makroiqtisadi sabitlik təmin olunmuşdur. Ümumi Daxili
Məhsulun artımı 1996-cı ildə – 1,3 faiz, 1997-ci ildə – 5,8 faiz, 1998-ci ildə – 10 faiz, 1999-cu ildə isə 7,4 faiz
olmuşdur. Bu da Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında ən yüksək göstəricidir.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində sənaye istehsalında da artım meylləri müşahidə edilməkdədir. 1997ci ildə sənaye istehsalının həcmi cəmi 0,3 faiz artmışdısa, 1998-ci ildə artım 2,2 faiz, 1999-cu ildə 3,6 faiz,
2000-ci ildə isə 6,9 faiz olmuşdur.
Artıq, demək olar ki, sənayenin bütün sahələrində, o cümlədən neft və qaz, neft kimyası, metallurgiya,
maşınqayırma, tikinti materialları, yüngül və yeyinti sənayesi sahələrində, habelə sənayenin qeyri-dövlət
sektorunda ciddi irəliləyiş vardır və bu sahələrdə məhsul istehsalı keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən xeyli
çoxalmışdır.
Ölkənin iqtisadi və sosial inkişafını xarakterizə edən makroiqtisadi göstəricilər 2000-ci ilin əvvəlindən
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xeyli yaxşılaşmışdır. Ümumi Daxili Məhsul istehsalı keçən illə müqayisədə 11,3 faiz və ya 21 trilyon manatdan
çox olmuşdur. Ümumi Daxili Məhsulun strukturunda real istehsal sahələrinin xüsusi çəkisi 1999-cu ilə nisbətən
46,3 faizdən 48,7 faizə çatmış, xidmət sahələrinin payı isə 47,5 faizdən 44,6 faizə enmişdir. Adambaşına 2,5
milyon manatlıq (562,3 dollar), yaxud keçən ildəkindən 10,4 faiz çox belə məhsul istehsal olunmuşdur.
Ümumi Daxili Məhsulun tərkibində sənaye məhsulu istehsalının çəkisi 25,6 faiz təşkil etmişdir. İstehsalın
həcmi yanacaq sənayesi müəssisələrində 5,3 faiz, elektroenergetikada 3,2 faiz, yeyinti sahəsində 2,1 faiz, kimya
və neft kimyası müəssisələrində 34,4 faiz, metallurgiya sənayesində 2,5 dəfə, maşınqayırma müəssisələrində
78,2 faiz, meşə, ağac emalı və sellüloz-kağız sənayesində 10,5 faiz, tikinti materialları sənayesində 21,3 faiz,
yüngül sənayedə 47,7 faiz, unüyütmə-yarma müəssisələrində 52,5 faiz çoxalmışdır. Ötən illə müqayisədə
sənayenin dövlət bölməsində məhsul istehsalı 2,5 faiz, qeyri-dövlət bölməsində isə 12,5 faiz artmış, ümumi
məhsulda onun xüsusi çəkisi 43,9 faizə çatmışdır.
Məlumdur ki, kənd əhalisinin rifahı, kəndin sosial-iqtisadi inkişafı aqrar islahatların gedişindən asılıdır.
Ölkədə torpaq islahatının həyata keçirilməsi, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi, kolxoz və sovxozların
əmlakının özəlləşdirilməsi digər sahələrlə müqayisədə kənd təsərrüfatında islahatların daha sürətlə aparılmasına
imkan yaratmışdır. 1995-ci ildən başlayaraq 1300-dən çox kolxoz və sovxoz ləğv olunmuş və onların bazasında
35 minə yaxın kəndli (fermer) təsərrüfatı yaradılmışdır. Demək olar ki, aqrar islahatların birinci mərhələsi başa
çatmışdır. Bunun nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalında 1998-ci ildə 4 faiz artım əldə edilmişdirsə, 1999-cu
ildə artım 7,1 faiz olmuşdur. Xüsusilə, 2000-ci il kənd təsərrüfatı üçün çox uğurlu olmuşdur.
Kənd təsərrüfatında bitkiçilik məhsullarının yığımı demək olar ki, başa çatmışdır. Dekabrın 1-nə kimi
tarlalardan qarğıdalı ilə birlikdə 1538,8 min ton taxıl, 75,6 min üzüm, 468,6 min ton kartof, 764,0 min ton
tərəvəz, 407,9 min ton meyvə və giləmeyvə, 260,0 min ton bostan məhsulları, 13,8 min ton tütün və 625 ton
yaşıl çay yarpağı toplanmışdır. Keçən illə müqayisədə taxıl istehsalı 445,5 min ton və ya 40,7 faiz, kartof 77,3
min ton, tərəvəz 131,5 min ton, meyvə və giləmeyvə 13,5 min ton, bostan məhsulları 57,1 min ton, tütün
istehsalı 5,8 min ton və ya 72,7 faiz artmışdır. Cari ildə 90,5 min tona qədər pambıq toplanıb emal
müəssisələrinə təhvil verilmişdir. Pambıq, üzüm və yaşıl çay yarpağı istehsalının azalmasına baxmayaraq,
bitkiçilik məhsulları istehsalının həcmi keçən ilə nisbətən 18,6 faiz artmışdır.
Cari ildə diri çəkidə 195 min ton ət, 1070 min ton süd, 550 milyon ədəddən çox yumurta, 12 min tona
yaxın yun və 70 tondan çox barama istehsal olunmuş, heyvandarlıq məhsulları istehsalı 1999-cu ilə nisbətən 3,7
faiz artmışdır.
Bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalında qazanılmış uğurlar kənd təsərrüfatının ümumi
məhsulunun keçən illə müqayisədə 12,0 faiz artmasına imkan vermişdir.
Kənd təsərrüfatında aparılan islahatları dəstəkləmək, bu sahədə çalışan adamlara kömək etmək və
problemləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə 1999-cu ilin yazında xüsusi qanun və fərmanlar qəbul edilmişdir.
Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının, torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergilərdən 5 il müddətinə azad edilməsi,
həmçinin büdcəyə olan vergi borclarının silinməsi, onlara yanacağın (neft məhsullarının) güzəştli satışı və digər
tədbirlər bu sahədə dövlət qayğısının təzahürüdür. Həmin tədbirlərin həyata keçirilməsi kənd təsərrüfatı
istehsalına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Bu tədbirlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu
sahədə görülən işlərin məqsədyönlü və sistemli şəkildə aparılması üçün aqrar islahatların dərinləşdirilməsi və
kənd təsərrüfatında sahibkarlığın inkişafına kömək göstərilməsinə dair dövlət proqramı təsdiq edilmişdir.
2000-ci ildə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələrindən 4,2 trilyon manat
həcmində investisiya yönəldilmiş, 2,0 trilyon manatlıq tikinti-quraşdırma işləri görülmüşdür. Keçən illə
müqayisədə istifadə olunmuş investisiyanın məbləği 2,3 faiz, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 2,4 faiz
artmışdır. Əsaslı vəsaitin 51,0 faizini və ya 2,1 trilyon manatını xarici investisiya təşkil etmiş, 3,4 trilyon
manatı, yaxud 81,3 faizi istehsal təyinatlı obyektlərin inşasının davam etdirilməsinə sərf olunmuşdur. İlin
əvvəlindən Yenikənd Su Elektrik Stansiyası, 1 nömrəli Bakı İstilik-Elektrik Mərkəzində gücü 55 min kvt. olan
yeni qaz-turbin elektrik qurğusu, "Qurtuluş" qazma qurğusu, "Azərneftyağ" İstehsalat Birliyində bitum qurğusu
kompleksi, 52,9 km uzunluğunda baş Mil-Muğan kollektorunun ikinci hissəsi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin
tədris korpusu, Bakı şəhərində mərkəzi klinik xəstəxana, ümumi sahəsi 302,5 min kvadratmetrə çatan yaşayış
evləri, 1906 yerlik ümumtəhsil məktəbləri, 40 çarpayılıq xəstəxana, növbədə 70 nəfəri qəbul etməyə imkan
verən ambulator-poliklinika müəssisəsi və s. istifadəyə verilmişdir. Cari ildən ?Şimal? DRES-in yenidən
qurulmasına və Ələt-Qazıməmməd avtomobil yolunun tikintisinə başlanmışdır.
Nəqliyyat müəssisələri və avtomobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər tərəfindən il
ərzində 80 milyon ton yük və 880 milyon nəfər sərnişin daşınmış, keçən ilə nisbətən yük daşınması 17,3 faiz,
sərnişin daşınması 2,1 faiz artmışdır. Yük daşınmasının 54,6 faizi, sərnişin daşınmasının 83,5 faizi qeyri-dövlət
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bölməsinin nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilmişdir.
Rabitə müəssisələri tərəfindən ilin əvvəlindən əhaliyə, müəssisə və təşkilatlara 700 milyard manatdan çox,
yaxud keçən ilə nisbətən 33,6 faiz çox rabitə xidməti göstərilmişdir. Xidmətlərdən əldə edilmiş gəlirlərin 61,3
faizi qeyri-dövlət bölməsinin payına düşür.
İlin əvvəlindən əhaliyə 12,8 trilyon manatlıq istehlak malları satılmış və pullu xidmət göstərilmişdir.
Əmtəə dövriyyəsi 9,8 faiz artaraq 10 trilyon manatdan çox, pullu xidmətlərin həcmi isə 5,7 faiz artaraq 2,5
trilyon manata çatmışdır.
Cari ildə xarici ölkələrlə 2796 milyon dollar məbləğində, yaxud keçən illə müqayisədə 88,1 faiz çox
ticarət əməliyyatları aparılmışdır. Əmtəə dövriyyəsinin 63,3 faizini ölkədən ixrac olunmuş mallar, 36,7 faizini
isə idxal məhsulları təşkil etmiş, 680 milyon dollar məbləğində müsbət saldo yaranmışdır. Əmtəə mübadiləsinin
80,7 faizi uzaq xarici ölkələrlə, 19,3 faizi MDB dövlətləri ilə aparılmış, ticarət əlaqələri uzaq xarici ölkələrlə 2,2
dəfə, MDB dövlətləri ilə 18,0 faiz artmışdır.
İstehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri il ərzində keçən illə müqayisədə 1,8 faiz bahalaşmışdır.
Lakin eyni zamanda, orta aylıq əmək haqqı 15,0 faiz artaraq 204,2 min manat, əhalinin adambaşına pul gəlirləri
isə 11,0 faiz çoxalaraq 185,4 min manat təşkil etmişdir.
İqtisadi yüksəlişin həlledici şərti hesab olunan investisiya qoyuluşu son illər artmaqda davam edir. Belə
ki, 1996-cı ildə kapital qoyuluşunun həcmi 65 faiz, 1997-ci ildə 67 faiz, 1998-ci ildə isə 45 faiz artmışdır.
Kapital qoyuluşunun artmasında ölkəmizə xarici kapital axını həlledici rol oynayır. 1996-2000-ci illərdə ölkə
iqtisadiyyatına 5,0 milyard ABŞ dolları həcmində xarici investisiya yönəldilmişdir. İndi Azərbaycanda yalnız
neft sektoruna deyil, iqtisadiyyatın digər sahələrinə (rabitə, maşınqayırma, yeyinti, xidmət və s.) xarici
investisiya qoyuluşu xeyli artmışdır. Nəticədə xarici investisiyaların ümumi həcmində qeyri-neft sektorunun
payı 1996-cı ildə – 33 faiz, 1997-ci ildə 40 faiz olmuşdusa, 1999-cu ildə 50 faizə çatmışdır. Hazırda
Azərbaycanda adambaşına 150 ABŞ dollarına yaxın xarici investisiya düşür ki, bu da MDB məkanında ən
yüksək göstərici hesab olunur.
Azərbaycanın xarici şirkətlərlə bağladığı neft müqavilələri çərçivəsində neft sənayesinə 60 milyard ABŞ
dolları həcmində investisiya qoyulması nəzərdə tutulur. Neft satışından əldə edilən gəliri səmərəli şəkildə
ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisinə istifadə etmək məqsədi ilə hazırda xüsusi Neft Fondu yaradılmışdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın neft strategiyası və bu sahədə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəinki
mühüm sosial-iqtisadi, həm də böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Bu da Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun artmasına və dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə əyani sübutdur.
Ölkədə islahatların dərinləşməsində özəlləşdirmə prosesi həlledici yer tutur. Son illər bu sahədə xeyli işlər
görülmüşdür, artıq kiçik özəlləşdirmə başa çatmışdır. Ölkədə ticarət, ictimai iaşə və bütün xidmət obyektləri
demək olar ki, iş adamlarının əlində cəmlənmişdir. Orta və iri sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə
başlanmışdır.
Hazırda özəlləşdirmədə yeni mərhələ başlanır. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında yeni qanunun
və II dövlət özəlləşdirmə proqramının qəbul olunması bu prosesə yeni təkan verəcək, onun daha səmərəli
aparılmasını təmin edəcəkdir. Ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən strateji obyektlərin
(metallurgiya, maşınqayırma, yanacaq, neft kimyası, infrastruktur sahələr və s.) özəlləşdirilməsinə hazırlıq işləri
gedir. Bu isə hər bir obyektə fərdi yanaşma tələb edir. Odur ki, hər bir belə obyektin ölkə iqtisadiyyatındakı yeri
və rolu nəzərə alınmaqla onun özəlləşdirilməsi planı işlənib hazırlanacaqdır.
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri də sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsidir. Bu məqsədlə ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün müvafiq hüquqi baza yaradılmışdır. Özəlləşdirmə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi və sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılması nəticəsində hazırda Ümumi Daxili
Məhsulda özəl bölmənin payı 62 faizə, o cümlədən sənayedə 43 faizə, kənd təsərrüfatı və ticarətdə 98 faizə,
tikintidə 77 faizə, yük daşınmasında 45 faizə, sərnişin daşınmasında 80 faizə çatmışdır.
Bu gün ölkədə sahibkarların hüquqlarının qorunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla əlaqədar
olaraq sahibkarların hüquqlarını müdafiə edən, onların fəaliyyətinə yersiz müdaxilənin və əsassız yoxlamaların
qarşısını alan iki fərman (1996-cı il 17 iyun tarixli və 1999-cu il 7 yanvar tarixli) qəbul edilmişdir.
Ölkədə əlverişli sahibkarlıq mühiti yaratmaq məqsədi ilə bundan sonra da müvafiq tədbirlərin həyata
keçirilməsi davam etdiriləcəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, aparılan islahatların sosial yönümü və əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri
dövlətin iqtisadi siyasətində mərkəzi yer tutur və bu sahədə müntəzəm olaraq məqsədyönlü iş aparılır. Son illər
əmək haqqının artırılması barədə dövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində işçilərin orta aylıq nominal
əmək haqqı xeyli artmışdır. Son 5 ildə (1994-1999-cu illər) orta aylıq əmək haqqı 12 dəfə artaraq, 184,4 min
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manat təşkil etmişdir. 2000-ci ilin yeddi ayı ərzində bu göstərici artmaqda davam etmiş və hazırda bir işçinin
aylıq orta əmək haqqı 204,2 min manata bərabərdir. Burada mühüm bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki,
əmək haqqının artımı inflyasiyanın çox aşağı səviyyədə olması (son iki ildə isə deflyasiya – istehlak
qiymətlərinin aşağı düşməsi) şəraitində baş vermişdir. Əgər 90-cı illərin birinci yarısında inflyasiyanın artımı
əhalinin pul gəlirlərinin artım sürətini üç dəfə üstələyirdisə, son 5 il ərzində isə, əksinə, əhalinin pul gəlirinin
artım sürəti inflyasiyanın səviyyəsini 2,5 dəfədən çox qabaqlamışdır. Başqa sözlə, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti
2,5 dəfə artmışdır.
Son illərdə büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda işçilərin əmək haqları bir neçə dəfə artırılmış, böyük
qrup ədəbiyyat, incəsənət və elm xadimlərinə, habelə gənc istedadlara fərdi təqaüdlər müəyyən edilmişdir.
Məsələn, 1999-cu il avqustun 1-dən dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən bir sıra müəssisə və təşkilatlarda
işləyən fəhlə və qulluqçuların əmək haqları 1,8 dəfə, 2000-ci il yanvarın 1-dən təhsil işçilərinin, aprelin 1-dən
elm, mədəniyyət və sosial təminat sahələrində çalışan işçilərin əmək haqları 25 faiz artırılmışdır.
2000-ci il yanvarın 1-dən əmək haqqının vergi tutulmayan minimum həddi 60 min manatdan 100 min
manata qaldırılmışdır ki, bu da ölkə vətəndaşlarının real gəlirinin artmasına xeyli imkan yaradır. Ölkədə
vətəndaşların pensiya təminatının yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində orta
aylıq pensiyanın məbləği 2 dəfədən çox artmışdır.
2000-ci il ərzində işləməyən əhaliyə ödəniləcək pensiya və müavinətlər vaxtlı-vaxtında ödənilmişdir.
Hazırda bu sahədə praktiki olaraq borc qalmamışdır və yaxın günlərdə dekabr ayı üzrə pensiya və müavinətlər
tamamilə ödəniləcəkdir. 1999-cu ildə əhaliyə ödənilən pensiyaların məbləği 635 milyard manat olduğu halda,
cari ildə 810 milyard manata çatmış və ya 16,5 faiz artmışdır. Müavinətlər isə keçən illə müqayisədə 12,7 faiz
çoxalmışdır.
Son vaxtlarda Qarabağ müharibəsi və 20 Yanvar əlillərinin bir qrupu dövlət vəsaiti hesabına minik
maşınları və mənzillərlə təmin olunmuşdur. Əlilləri fəal iqtisadi həyata qaytarmaq üçün əlillərin reabilitasiya
mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır.
Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə onlara yemək xərci üçün verilən aylıq
müavinət 2000-ci il yanvarın 1-dən 3,5 dəfə artırılmışdır. Ölkədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin
problemlərini sistemli şəkildə həll etmək və onların sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə dövlət
proqramı qəbul edilmişdir (1998-ci il, 17 sentyabr). Həmin dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
həyata keçirilməsini təmin etmək, məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq, müvafiq sosial
infrastruktur yaratmaq, iş yerləri açmaq məqsədi ilə 1999-cu ilin dekabr ayında məcburi köçkünlərin sosial
inkişaf fondu yaradılmışdır.
Əhalinin müdafiəsinin yaxşılaşdırılması hər vaxt dövlətin diqqət mərkəzində olan məsələdir. Ölkənin
sosial- iqtisadi imkanları yaxşılaşdıqca və büdcənin mədaxili artdıqca, müvafiq olaraq belə tədbirlər də həyata
keçiriləcəkdir.
Bu gün Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında yeni mərhələnin möhkəm təməli qoyulmuş və yüksək
iqtisadi artım üçün əsaslı zəmin yaradılmışdır. Yeni minilliyin başlanğıcı iqtisadi islahatların dərinləşməsində
dönüş mərhələsi olacaq və onun əsas istiqamətləri iqtisadiyyatın strukturunun yenidən qurulması və yeni şəraitə
uyğun təsisat dəyişikliklərin həyata keçirilməsindən ibarət olacaqdır.
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, postsovet məkanının digər ölkələri kimi, respublikamız da keçid
dövrünü yaşayır. Ölkənin iqtisadiyyatında həmin dövrün tələblərindən doğan bir sıra obyektiv çətinliklər,
problemlər vardır. Ərazimizin 20 faizinin erməni qəsbkarları tərəfindən işğal olunması, bir milyondan çox
vətəndaşımızın qaçqın və köçkünlərə çevrilərək ağır şəraitdə yaşamağa məcbur olması mövcud vəziyyəti daha
da mürəkkəbləşdirir. Əsasən obyektiv xarakter daşıyan bu problemlər vətəndaşlarımızın böyük bir qismini çətin
sosial-iqtisadi vəziyyətdə yaşamağa vadar edir. Əhalinin bir hissəsinin maddi sıxıntılar içərisində, ağır
vəziyyətdə yaşaması hamımızı narahat edir, incidir. Onu bilməliyik ki, bütün bu problemlər, sıxıntılar,
çətinliklər yalnız müvəqqəti xarakter daşıyır. Xalq əmin olmalıdır ki, respublika rəhbərliyi bu sahədə yaranmış
vəziyyətin ağırlığını dərk edir və onun aradan qaldırılması üçün bütün mövcud imkanlardan lazımınca istifadə
edir və bundan sonra da edəcəkdir. Son illərdə ölkə həyatının müxtəlif sahələrində əldə olunmuş
nailiyyətlərimiz onu qətiyyətlə deməyə əsas verir ki, bizi narahat edən problemlərin həlli yolunda qarşıdakı
yaxın illərdə mühüm addımlar atılacaq, xalqımızın üzləşdiyi bir çox sosial-iqtisadi çətinliklər aradan
qaldırılacaq, vətəndaşlarımızın rifah halı yaxşılaşacaq və onlar layiq olduqları firavan həyata qovuşacaqlar.
Biz Azərbaycanda bu gün əsl vətəndaş cəmiyyəti qururuq. Çoxsaylı ictimai təşkilatlar, partiyalar, müxtəlif
fondlar və cəmiyyətlər, vətəndaş cəmiyyətinin strukturunu təşkil edərək, Azərbaycanın bir çox mühüm
məsələlərinin həllində dövlətlə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Biz Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını sözün
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həqiqi mənasında təmin etmək üçün çox səylər göstəririk.
Azərbaycan Respublikası demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəliləyir. Ölkəmizdə demokratik inkişaf
üçün zəruri olan təsisatlar və hüquqi baza artıq formalaşmışdır. Respublikada müxtəlif yönlü siyasi partiyaların,
ictimai təşkilatların azad fəaliyyət göstərməsi, yüzlərlə mətbuat orqanının senzurasız sərbəst nəşr edilməsi, özəl
televiziya və radio kanallarının öz verilişlərini maneəsiz efirə çıxarması və sairə kimi hallar Azərbaycanda siyasi
plüralizm, fikir azadlığı, demokratiya ab-havasının hökm sürməsinin konkret əyani nəticələridir. Elə bəzi
bədxahların "Azərbaycanda demokratiya yoxdur", – deyə car çəkməsi və buna görə də heç bir təzyiqə və təqibə
məruz qalmamasının özü ölkəmizdə demokratiyanın mövcud olmasına tutarlı dəlildir. Eyni zamanda
unutmamalıyıq ki, bütün bunları biz cəmi 9 il ərzində əldə etmişik. Bu illərin də bir neçəsi Azərbaycanda hökm
sürmüş siyasi çəkişmələr, hərc-mərclik, özbaşınalıq dövrünə təsadüf edir. Hələ də qonşu Ermənistanla müharibə
şəraitində yaşamağa məcbur olan Azərbaycanda demokratik inkişaf yolunda belə az müddət ərzində əldə
edilmiş nailiyyətlər həqiqətən də olduqca böyükdür. Onu təkcə biz yox, yüz illər ərzində demokratiya yolu
keçmiş bir çox xarici ölkələrin nümayəndələri də təsdiq edirlər.
2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə keçirilən seçki kampaniyası da bunu bir daha
nümayiş etdirdi. Deputatlığa namizədlər üçün seçkilərdə tam bərabər şəraitin yaradılması, siyasi partiyaların
seçkilərdə iştirak etməsi yolunda hər cür əngəllərin aradan qaldırılması, seçkilərin azad, demokratik, obyektiv
keçirilməsi üçün lazımi tədbirlərin görülməsi respublikamızın qısa bir müddət ərzində demokratiya yolunda
artıq böyük təcrübə topladığını əyani şəkildə göstərir.
Bəzilərinin güman etdiyi kimi, demokratiya, xaos, hərc-mərclik, özbaşınalıq deyildir. Demokratiya
ictimai- siyasi sabitliyin, qanunların aliliyinin hökm sürdüyü şəraitdə yaranıb inkişaf edə bilər. Demokratiyanın
hüdudları genişdir. Odur ki, o, hər xalqın mentalitetinə, hər bir cəmiyyətin, hər bir dövrün tələblərinə uyğun
olaraq inkişaf edir. Ona görə də nə burada, nə də Azərbaycandan kənarda heç kəs narahat olmasın: Azərbaycan
demokratiya yolu ilə gedir və gedəcəkdir. Bu, bizim strateqi kursumuzun mahiyyətini təşkil edir və biz heç vaxt
bu yoldan dönməyəcəyik.
Müstəqilliyə nail olmaq və həyatın bir çox sahələrində köklü dəyişikliklər etmək çox çətin və məsul bir
prosesdir. Müstəqilliyi elan etmək, onun qorunması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində dövlət tədbirləri
həyata keçirmək nə qədər vacib olsa da, əsl müstəqilliyi qazanmaq üçün bu, hələ azdır. Gərək hər bir insan və
xüsusən gənc nəsil müstəqilliyin nə qədər müqəddəs olduğunu bütün varlığı ilə dərk etsin, onu qorumaq və
möhkəmləndirmək üçün hər cür qurban verməyə hazır olsun. Bunun üçün isə o, ilk növbədə yüksək
mənəviyyata malik olmalıdır, xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri onun şəxsiyyətinin mahiyyətini təşkil etməlidir.
O, Azərbaycançılığın, mənsub olduğu Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin,
elminin nə olduğunu dərindən bilməlidir. Bu, çox mühüm məsələdir. Bizim bu gün təhsilimiz də,
mədəniyyətimiz də, incəsənətimiz də məhz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə xidmət edərək, əsl vətəndaş
tərbiyə olunması prosesinə cəlb edilibdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməz və əbədi olmasının əsas
mənbəyi və təminatçısı məhz Azərbaycan gəncliyidir.
Müstəqillik illərində biz əslində milli-mədəni irsimizi, tariximizi, milli sənətimizi bir daha təhlil edərək,
onu ideoloci buxovlardan və qadağan xilas edirik. Bununla yanaşı, biz Azərbaycan mədəniyyətinin dünya sənət
xəzinəsinə verdiyi töhfələrlə başqa xalqların nümayəndələrini tanış edirik. Məhz müstəqillik dövründə, biz
Füzulinin 500 illiyini keçirdik. Əsl poeziya bayramına, milli mədəniyyət bayramına çevrilən bu təntənələr, digər
tərəfdən, Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan müstəqilliyinin bayramı idi. Müxtəlif ölkələrdən,
YUNESKO-dan bu yubileyə gələn insanlar Füzuli poeziyası vasitəsilə Azərbaycanı tanıyır, onun həqiqətlərini
dünyaya çatdırırdılar.
Əsrlərin və minilliklərin qovuşduğu bu 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası türkdilli dövlətlər
başçılarının, dünya qorqudşünaslarının iştirakı ilə möhtəşəm "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyini
qeyd etdi. Təqiblərə məruz qalmış bu epos nəhayət ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasında öz layiqli
qiymətini aldı. "Kitabi-Dədə Qorqud" qəhrəmanlıq eposudur, özü də bir cəngavər, bir igid haqqında yox, bütöv
bir xalqın qəhrəmanlığını özündə cəmləşdirən bir eposdur. Onun ən böyük ideyası baş sərkərdədən tutmuş,
böyükdən kiçiyə kimi bütün qəhrəmanlarının doğma torpaqlarını qorumaq uğrunda canlarından keçməyə daim
hazır olduqlarını göstərməkdir. Eposun əsas mahiyyətini qəhrəmanlıq ideologiyası təşkil edir. Ölkəmizin
yaşadığı bugünkü mərhələdə xalqımızın qarşısında duran ən ümdə problemlərin həlli, o cümlədən respublikanın
suverenliyinin və müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün qorunması baxımından müasir
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bu qəhrəmanlıq ideologiyasından faydalanmasının nə dərəcədə vacib
olduğu gün kimi aydındır.
Müstəqil dövlətimiz üçün taleyüklü məsələlərin həyata keçirilməsi tariximizin bir çox qaranlıq səhifələrini
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açmaqla kimliyimizi tam müəyyən etməyi, milli kökləri ilə bağlı yeni təfəkkürlü gənc nəsil yetişdirilməsini
zəruri edir. Keçid dövrünün çətinliklərinə, ağır proseslərinə baxmayaraq, biz öz tarixi keçmişimizin çox dəyərli
səhifələrini qısa bir müddətdə aça bilmiş və xalqa göstərməyə nail olmuşuq. Xalqımızın hər bir övladı öz tarixi
keçmişini, varisi olduğu mədəni irsi daha dərindən öyrənərək, böyük qürur hissi duymağa başlayır və sözsüz ki,
bununla fəxr edir.
Müstəqilliyi qorumaq üçün, müxtəlif xarici təzyiqlərdən, təxribatlardan xilas olmaq üçün gərək
Azərbaycanda yaratdığımız ictimai-siyasi sabitliyi qoruyaq, möhkəmləndirək. Bunun üçün gərək Azərbaycanda
vətəndaşların birliyi, həmrəyliyi yaransın. Siyasi baxışından və cəmiyyətdə mövqeyindən asılı olmayaraq, gərək
hər bir vətəndaş düşünsün ki, müxtəlif yerlərdə Azərbaycana qarşı bəzi xəbis niyyətlər və bəd münasibətlər
vardır. Bunların qarşısını almaq üçün Azərbaycanın daxilində birlik, həmrəylik yaranmalıdır. Mən xalqımızı
dəfələrlə buna dəvət etmişəm, bütün vətəndaşlarımızı buna dəvət etmişəm. Bu gün mən bütün siyasi partiyaları,
qurumları, təşkilatları – hamısını, bax, bu yola dəvət edirəm. Şəxsi ambisiyaları kənara qoymaq lazımdır. 1991ci ilin sonunda Azərbaycanın əldə etdiyi dövlət müstəqilliyi tarixi nailiyyətdir və biz bunu qorumalıyıq,
saxlamalıyıq. Bunu gələcək nəsillərə daha da möhkəm Azərbaycan dövləti kimi verməliyik. Ona görə də əsas
prinsiplərdə, əsas məsələlərdə xalqın birliyi, həmrəyliyi başlıca şərtdir, – başqa məsələlərdə müxtəlif baxışlar da
ola bilər, – və mən vətəndaşlarımızı buna dəvət edirəm.
Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan dövləti indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da Azərbaycanın
dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin, Azərbaycan xalqının milli azadlığının keşiyində daim duracaq və bu
müstəqilliyi cəsarətlə qoruyub saxlayacaqdır. İnanıram ki, müstəqil Azərbaycan Respublikası XXI əsrdə həyatın
bütün sahələrində geniş inkişaf edən, çiçəklənən bir ölkə kimi böyük uğurlar qazanacaqdır.
Bizim yaşadığımız bu dünyada çoxlu əlamətdar günlər və bu günlərlə bağlı saysız-hesabsız təbriklər
olubdur, insanlar insanları, xalqlar xalqları, dövlətlər dövlətləri təbrik ediblər. Bu xoş təbrikləri, səmimi diləkləri
meydana gətirən səbəblər, şübhəsiz ki, müxtəlifdir. Amma bu gün Yer üzündə yaşayan insanların, xalqların və
dövlətlərin böyük bir qisminin sevinməsinin, bir-birlərini təbrik etməsinin səbəbi, demək olar ki, eynidir! Qısa
bir müddətdən sonra dünya yeni ilə qədəm qoyur! Biz yeni ilin – 2001-ci ilin, yeni bir yüzilliyin, yeni bir
minilliyin günlərini yaşamağa başlayırıq. Yeni yüzilliyin, yeni minilliyin gəlişi bizim üçün bir də ona görə
əlamətdardır ki, məhz dekabrın 31-də Yer üzündə yaşayan bütün azərbaycanlılar birlik, qardaşlıq, həmrəylik
ucalığını bayram edirlər.
Ömrümüzdən ötüb keçmişə çevrilən hər bir gün tarixə məxsusdur. Əlbəttə, iki əsrin qovuşuğunda min
illərin tarixi faktlarını, inkişaf salnaməsini araşdırmaq, bu barədə söhbət açmaq həftələrlə, aylarla vaxt apara
bilərdi. Qısaca olaraq yalnız bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqının bizim eranın iki min ili ərzində keçib
gəldiyi yol yenilməz, zəngin, mərdanə bir qəhrəmanlıq tarixidir!
Ötən əsrin tarixi gerçəkliyi, bəşəri dəyərləri barədə danışmaq həm asandır, həm də çətin! Asandır ona görə
ki, ötən yüz il bizə vaxt etibarilə digər əsrlərdən yaxındır. Bu əsrin demək olar ki, hər ili, hər ayı, hər həftəsi, hər
günü nəinki tarixçilər, alimlər tərəfindən qələmə alınmış, eyni zamanda onun bir çox əhəmiyyətli hadisələri
bizim nəsillərin gözü qarşısında baş vermişdir. Bu əsrin xidmətləri daha geniş, daha böyükdür.
XX əsr Azərbaycan xalqının da həyatında silinməz izlər qoymuşdur. Əslində minilliklərin yekununda,
əlbəttə ki, yeni bir Azərbaycan təşəkkül tapmışdır. Qazanılmış nailiyyətlər göz qabağındadır, onu hamı təsdiq
edə
bilər.
Xalqımızın tarixi taleyi elə imkan yaratmışdır ki, son yüz illikdə Azərbaycan köhnə dünyadan sürətlə qopmuş,
elm, mədəniyyət, səhiyyə, təhsil, nəhayət, ictimai-siyasi intibah yolunu tutmuşdur.
Bu gün hər bir azərbaycanlının fəxr etməyə haqqı var ki, bizim ata-babalarımız olduqca qısa bir zaman
içində kütləvi savadsızlığa son qoymuş, vətənimiz bütün insanları oxuyub-yazmağı bacaran məmləkətə
çevrilmişdir. Xalqımız ellikcə maarifləşmə prosesini uğurla başa vurmuşdur. Ziyalılar ordusunun yüksək
vətəndaş fəallığı ilə Şərqdə ilk teatr, ilk opera, ilk kino və sair Azərbaycanda meydana gəlmişdir. Şəhər və
kəndlərin memarlıq siması sürətlə dəyişərək qədim ənənələri hifz edib saxlamaqla yeniləşmişdir. Kütləvi
surətdə savadlanmaq, elmə, mədəniyyətə, təhsilə can atmaq Azərbaycan xalqının mənəviyyatını da, həyat tərzini
də, xarici görünüşünü də dəyişmiş, onu inkişaf edən dünyaya qovuşdurmuşdur.
Budur, yüzillik başa çatır və biz özümüzə hesabat verərkən nə qədər dəyişib, inkişaf etdiyimizi tam
səmimiyyətlə etiraf etməli oluruq. Ötüb keçən yüzillikdə Azərbaycan xalqı sözün həm hərfi, həm də məcazi
mənasında işığa, nurlu bir aləmə çıxmışdır. Bu gün Azərbaycanın təhsili, mədəniyyəti, ümumiyyətlə iqtisadi,
sosial, mədəni, mənəvi və siyasi həyatının bütün sahələri dünya sivilizasiyasına tam cavab verən bir
səviyyədədir.
Demokratik, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərqərar olması xalqımızın həm iqtisadi, həm siyasi, həm də
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mənəvi qələbəsidir. Xalqımızın yüksək mənəviyyatdan irəli gələn böyük dözümü, iradəsi və müdrikliyi bütün
Qafqazın sülh, əmin-amanlıq bölgəsinə çevrilməsi üçün ən etibarlı təminatdır.
Hörmətli həmvətənlərim!
Əziz bacılarım, qardaşlarım!
İstəkli övladlarım!
Azərbaycanın çox zəngin intellektual potensialı və misilsiz xammal ehtiyatları, Avropadan Asiyaya gedən
yolda əvəzedilməz coğrafi mövqeyi onun dünya birliyində sanballı yer tutmasına imkan verir. TRASEKA
proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan Avropa ilə Asiya arasındakı körpü, Böyük İpək Yolunun bərpası ölkəmiz
qarşısında intensiv inkişaf üfüqləri açır. Məhz öz coğrafi mövqeyimizə görə biz bütün rabitə vasitələrini inkişaf
etdirmək və qlobal informasiya sistemi yaradılmasında irəliləyişi təmin etmək üçün misilsiz imkanlara malikik.
Beynəlxalq hüquq baxımından biz gənc dövlətik. Bu gün artıq bütün bəşəriyyət, bütün xalqlar və millətlər
bilirlər ki, mədəniyyət, elm və təhsil insanların ən böyük mənəvi dəyərləri olaraq sabit inkişafı təmin edən
mühüm amillərdən biridir. Qlobal dəyişikliklər baş verən bir dövrdə biz bütün səylərimizi bu böyük sərvətin
qorunub saxlanmasına sərf etməliyik. Məhz belə yüksək intellektual potensialı olan bir ölkədə qüdrətli vətəndaş
cəmiyyəti yarana bilər.
Azərbaycan xalqının həyatının son yüz ili neftlə bağlıdır. Həqiqətən də neft, eləcə də ölkəmizin digər
qiymətli sərvətləri xalqımızın həyatında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bunu inkar etmək olmaz. Lakin
Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun vətənpərvər insanları, onun müdrik xalqıdır. Bizim xalqımızın XXI əsrdə
tam rahat, firavan yaşamağa, öz dövlətinə, öz torpağına, öz sərvətlərinə tam sahib durmağa haqqı vardır!
Biz fəxr edirik ki, itirilmiş dövlətçilik ənənələrini XX əsrin sonlarında bərpa etmək fürsəti bizim nəslə
nəsib olmuşdur. Azərbaycan Respublikasında dövlətçilik ənənələrinin zənginləşdirilməsi, müstəqilliyimizin
daha da möhkəmləndirilməsi, onun əbədi edilməsi hər birimizdən var-qüvvəsini sərf etməyi tələb edir. İnanıram
ki, tarixin bir çox sınaqlarından ləyaqətlə çıxmış xalqım bu ali məqsəd uğrunda bütün imkanlarından lazımınca
istifadə edəcək, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bu günü və sabahının tam təminatçısı olacaqdır. İftixarla demək
olar ki, Azərbaycanın XX əsrdə yaratdığı qüdrətli iqtisadi potensial, böyük mütəxəssislər ordusu xalqımızın ən
ümdə amallarının həyata keçirilməsi üçün möhkəm baza, əlverişli zəmin rolunu oynayır.
Hər bir xalqın özünəməxsusluğunu müəyyən edən başlıca ünsürlərdən biri onun dilidir. XX əsrdə
xalqımızın bu sahədə əldə etdiyi uğurları yüksək təqdirə layiqdir. Biz fəxr edirik ki, müstəqil Azərbaycan
Respublikasının dövlət dili olan Azərbaycan dili son bir əsrlik dövr ərzində böyük inkişaf yolu keçərək lüğət
tərkibini zənginləşdirmiş, qrammatik quruluşunu cilalamış və dünya dilləri içərisində öz layiqli yerini
tutmuşdur.
XX əsr Azərbaycanda elmin, ədəbiyyatın və incəsənətin inkişafı sürətli templəri ilə səciyyələnir. Bu əsrdə
xalqımızın həmin sahələrdəki ənənələri davam etdirilərək xeyli zənginləşmiş, yeni sahələr, formalar və janrlar
yaranıb inkişaf etmişdir. Bu gün hər bir azərbaycanlı ikinci minilliyin bəxş etdiyi böyük korifeylər ilə – Mirzə
Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəcəf bəy Vəzirov, Məhəmməd Hadi, Abdulla Şaiq, Əlibəy
Hüseynzadə, Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı, Əliağa Vahid, Səməd Vurğun, Məmməd Hüseyn
Şəhriyar, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyn, Süleyman Rəhimov kimi şair və
yazıçıları, Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev,
Cahangir Cahangirov, Süleyman Ələsgərov kimi bəstəkarları, Cabbar Qaryağdıoğlu, Bülbül, Şövkət
Məmmədova, Xan Şuşinski, Seyid Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərova kimi
müğənniləri, Abbas Mirzə Şərifzadə, Mirzağa Əliyev, Ülvi Rəcəb, Mərziyyə Davudova, Sidqi Ruhulla, Ələsgər
Ələkbərov, Möhsün Sənani, Mustafa Mərdanov, Hökumə Qurbanova, Leyla Bədirbəyli kimi sənət ustaları,
Əzim Əzimzadə, Bəhruz Kəngərli, Səttar Bəhlulzadə, Qəzənfər Xalıqov, Fuad Əbdürrəhmanov, Elmira
Şahtaxtinskaya kimi fırça və tişə ustaları ilə haqlı olaraq fəxr edir. Görkəmli alimlərimiz Mirəsədulla
Mirqasımov, Yusif Məmmədəliyev, Heydər Hüseynov, Həsən Əliyev, Mustafa Topçubaşov, Əziz Şərif,
Murtuza Nağıyev, Zahid Xəlilov, Musa Əliyev, Həsən Abdullayev, Abdulla Qarayev, Cəfər Xəndan, Əbdüləzəl
Dəmirçizadə, Məmmədcəfər Cəfərov, Ziya Bünyadov, Fəraməz Maqsudov və başqaları Azərbaycan elminin
inkişafında böyük xidmətlər göstərərək ona dünya şöhrəti gətirmişlər. Azərbaycanda sənətin opera, balet,
heykəltəraşlıq, kinematoqrafiya kimi yeni növləri yaranaraq sürətlə inkişaf etmişdir. Bu, hamımızda dərin iftixar
və qürur hissi doğurur.
XX əsr Azərbaycan qadınının həyatında da çox əlamətdar bir dövr olmuşdur. Əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslər, neft sənayesinin sürətli inkişafı qadınların maariflənməsinə və
ictimai həyata qoşulmasına güclü təkan verdi. Əsrin 20-ci illərindən başlayaraq həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində qadınların hərtərəfli inkişafı üçün geniş üfüqlər açıldı. Qısa müddət ərzində qadınlar arasında
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savadsızlıq ləğv edildi, onların təhsil səviyyəsi kəskin surətdə artdı. Qadınlar pedaqoq, həkim, mühəndis və
digər peşələrə yiyələndilər, təhsildə, elmdə və mədəniyyətdə kişilərlə bərabər layiqincə təmsil olundular.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul olunmuş ilk Konstitusiyası qadınların kişilərlə bərabər
hüququnu təsdiq etdi və demokratik dövlət quruculuğu prosesində onların fəal iştirakının hüquqi bazasını
yaratdı. Biz fəxr edirik ki, bu gün ölkəmizin qarşısında duran problemlərin həllində yaxından iştirak edən
Azərbaycan qadını artıq demokratik cəmiyyətin bərabərhüquqlu, fəal üzvü kimi çıxış edir.
Ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idman XX əsrdə xalqımızın həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş
sahələrdəndir. İnsana sağlam həyat tərzi, mübarizlik, vətənpərvərlik ruhu aşılamaq, onun intellektual və fiziki
imkanlarını üzə çıxarıb inkişaf etdirmək baxımından idmanın və bədən tərbiyəsinin rolu danılmazdır. Biz fəxr
edirik ki, idmanın müxtəlif növlərində öz böyük məharətini göstərərək, Azərbaycanın adını yüksəklərə qaldıran
gənclərimiz vardır.
Tarixin bu böyük anında unudulmaz bayramlar münasibəti ilə xalqımın hər bir oğul və qızını sonsuz bir
iftixar hissi ilə təbrik edir, hamınıza cansağlığı, əbədi xoşbəxtlik arzulayıram!
Mən bu yeni əsrin, yeni minilliyin ərəfəsində dünyanın hansı guşəsində məskunlaşmasından asılı
olmayaraq, Azərbaycanın xoş gələcəyi üçün fəaliyyət göstərən bütün soydaşlarımızı təbrik edirəm.
Bu gün biz azad, demokratik bir cəmiyyətdə yaşayır, müqəddəs torpağımızın keşiyini çəkir, sülh və
dincliyə can atırıq. Müstəqillik və ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında nizami ordumuzun, zabit və
əsgərlərimizin dözümü, rəşadəti danılmazdır. Bu bayram günündə mən onların Vətən qarşısında xidmətlərini
yüksək qiymətləndirir, hər birinə bayramınız mübarək olsun deyirəm!
Yeni minillikdə dünya xalqlarının ən böyük istəyi sülh və əmin-amanlıqdır. İnsanlar dağıdıcı
müharibələrə, qaçqın-köçkünlüyə qətiyyətlə yox deyir, dinc yaşamaq istəyirlər. Tale elə gətirib ki, bu gün
Azərbaycanın bir milyondan çox sakini öz yurdundan zor gücünə çıxarılıb, onların bir çoxu çadırlarda, heç bir
şəraiti olmayan binalarda yerləşdirilibdir. Bu gün mən böyük həyəcan hissi ilə onların hər birini yada salır,
tezliklə doğma yurdlarına dönmək arzularına şərik çıxır və inanıram ki, çətinliklərə mətanətlə sinə gərən qardaş
və bacılarımın ata ocağına dönəcəkləri gün uzaqda deyildir.
Bu bayram günündə mən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhid balalarımızın hər
birinin ruhu önündə baş əyir, şəhid ailələrinə səbr, dözüm diləyir və bəyan edirəm ki, torpaq naminə özünü fəda
etmiş insanların xatirəsi bundan sonra da daim qəlbimizdə yaşayacaqdır! Gələcəyimiz olan uşaqları,
yeniyetmələri, şagirdləri, tələbələri bağrıma basır, onlara mübarizələrlə dolu həyat yollarında cansağlığı və
uğurlar diləyirəm.
Dünyada heç bir çətinlik əbədi deyildir. Tarix boyu bütün mübarizələrin sonunda ədalət zəfər çalmışdır.
Ona görə də mən üzümüzə gələn 2001-ci ili ümid, inam ili adlandırardım. Çünki inanıram ki, xalqımız həmişə
olduğu kimi, 2001-ci ildə də üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə gələcəkdir. Müstəqilliyimiz
möhkəmlənəcək, torpaqlarımız azad olunacaq, Azərbaycan Respublikası sülh və firavanlığa qovuşacaqdır.
Bayramınız mübarək olsun!
Yeni iliniz mübarək olsun!
Yeni əsriniz, yeni minilliyiniz mübarək olsun!
Yaşasın azad, müstəqil, demokratik Azərbaycan!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 dekabr 2000-ci il
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VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLMUŞ UŞAQLAR ÜÇÜN TƏŞKİL EDİLMİŞ
YENİ İL ŞƏNLİYİNDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
30 dekabr 2000-ci il
Əziz uşaqlar!
Əziz balalar!
Bizim sevimli övladlarımız!
Mən sizin hamınızı və sizin simanızda bütün Azərbaycan uşaqlarını, gənclərini qarşıdan gələn Yeni il, 2001-ci il
münasibətilə, XXI əsr, üçüncü minillik münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, şən həyat və gözəl-gözəl
gələcək arzulayıram.
Bu gün bu salonda keçirilən şənlik, burada hökm sürən gözəl ab-hava hər bir uşağın qəlbində gələcəyə inam,
nikbin hissiyyatlar doğurur və bütün bunlar müstəqil Azərbaycan Respublikasının gəncliyinin bugünkü əhvalruhiyyəsini ifadə edir. Mən sizinlə, valideynsiz uşaqlarla, gənclərlə hər il görüşürəm və bu görüşlərimi, o
cümlədən bugünkü gözəl görüşü həyatımın ən xoşbəxt anlarından hesab edirəm.
Hər bir insan uşağı sevir və sevməlidir. Dünyada insana, ata-anaya, valideynə, cəmiyyətə, ölkəyə, dövlətə
uşaq qədər xoşbəxtlik, sevinc gətirən heç bir şey yoxdur. Əziz balalar, ona görə siz məni bu gün həddindən artıq
sevindirirsiniz və təkcə məni yox, güman edirəm, bu Yeni il şənliyini televiziya vasitəsilə müşahidə edənlərin
hamısını həddindən artıq sevindirirsiniz. Bu sevincin çox səbəbləri vardır. Ancaq ən əsas səbəbi odur ki,
müstəqil Azərbaycanın istedadlı övladları, uşaqları vardır, demək, xoşbəxt, uğurlu gələcəyi vardır.
Siz uşaqlıq yaşlarını yaşayırsınız. Sizin əksəriyyətiniz Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra,
həmin hadisə ərəfəsində dünyaya gəlmisiniz. Siz XX əsrin, necə deyərlər, son illərinin yetirmələrisiniz. Bu sizin
hər birinizin bugünkü və gələcək həyatında xüsusi rol oynayır və oynayacaqdır. Siz XXI əsrin qurucuları,
yaradıcılarısınız, Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyisiniz.
Bəşəriyyət, Yer kürəsində yaşayan bütün insanlar indi, bu günlər böyük tarixi anları yaşayırlar. XX əsr, ikinci
minillik sona çatır. Yeni XXI əsr, üçüncü minillik başlayır. XX əsrdə insanlar, bəşəriyyət, insan istedadı, dühası,
yaradıcılığı o qədər möcüzələr yaradıb ki, bunların hamısı XXI əsrdə hər bir insanın daha da xoşbəxt, firavan, azad
yaşaması üçün əsaslar yaradıbdır.
Ölkəmizdə isə XX əsrdə əldə etdiyimiz ən böyük nailiyyət Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, xalqımızın
milli azadlığıdır. Biz bu azadlığımızın, istiqlaliyyətimizin 10-cu ildönümünü yaşayırıq. Bu illər Azərbaycan
xalqı üçün ağır, çətin, ancaq eyni zamanda, ən xoşbəxt illər olubdur. Bu günədək biz nə qədər çətinliklərə, nə
qədər məhrumiyyətlərə düçar olsaq da, əldə etdiyimiz dövlət müstəqilliyimiz, milli azadlığımız hər şeydən
üstündür. Bu bizim üçün, yaşlı nəsillər üçün əldə etdiyimiz üstünlükdür, ancaq sizin üçün, uşaqlar üçün, Azərbaycanın gəncləri üçün bunun daha da çox əhəmiyyəti var. Mən ümid edirəm, inanıram ki, XX əsrdə bizim
gördüyümüz bəlaları, faciələri, məhrumiyyətləri siz görməyəcəksiniz. Siz öz azad vətəninizdə, müstəqil
dövlətinizdə daha da firavan, xoşbəxt yaşayacaqsınız və öz istedadınızı xalqın, vətənin, millətin inkişafına sərf
edəcəksiniz.
Bizim yeniyermələr, uşaqlar, əziz övladlarımız bu gün burada öz istedadlarını yenə də nümayiş etdirdilər.
Baxdıqca hətta inanmaq mümkün deyildir ki, uşaqlarımız, o cümlədən valideynsiz, kimsəsiz uşaqlarımız bu
qədər ağıllı, zəkalı, istedadlıdırlar və vətənimizi, ölkəmizi bu qədər sevirlər, vətənimizə, xalqımıza, dövlətimizə
sədaqət hissi ilə yaşayırlar və böyüyürlər.
Bunları görən hər bir Azərbaycan vətəndaşı – o cümlədən də mən – böyük fərəh, qürur hissi keçirir. Ona
görə ki, bizim xalqımız iki minillik tarixdə, XX əsrdə şanlı yol keçmiş, bugünkü yüksək zirvələrə çatmış, elmə,
mədəniyyətə, böyük iqtisadiyyata sahib olmuşdur. Ancaq gələcəyə, sizlərə baxanda mən böyük qürur hissi ilə
düşünürəm ki, siz nə qədər böyük xarüqələr yaradacaqsınız. XX əsrdə yaşamış, yaratmış nəsillərin –
atalarınızın, analarınızın gözəl ənənələrini, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini daha da inkişaf etdirəcək və
yüksəklərə qaldıracaqsınız.
Əsrin sonunda dünyada gedən bir çox ziddiyyətli, ağır proseslər – müharibələr və hərbi münaqişələr
nəticəsində bir sıra ölkələrdə uşaq doğumunun sayı, əhalinin artımı azdır və bəzilərində isə əvvəlki illərə
nisbətən aşağı düşür. Bizim ölkəmiz də həmin dövrdə çox faciəli illər yaşayıbdır. 12 il bundan öncə Ermənistan
torpaq iddiası ilə Azərbaycana hərbi təcavüz edibdir, müharibə gedib, qanlar tökülüb, şəhidlər vermişik, böyük
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itkilərimiz olubdur. Ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal olunmuş
torpaqlarımızdan bir milyondan çox vətəndaşımız, soydaşımız öz doğma yerlərindən zorla, məcburiyyətlə köçürülüblər. Onlar da çadırlarda, yaxud da yaşayış üçün heç bir şəraiti olmayan binalarda məskunlaşıblar. Ancaq
belə bir şəraitdə Azərbaycanın əhalisi artır. Azərbaycanda analar ilbəil daha da çox uşaq doğur və ölkəmizdə
daha çox uşaq dünyaya gəlir, millətimizin, xalqımızın sayı artır. Bax, siz – bu salona toplaşanlar bunu dünyaya
nümayiş etdirirsiniz.
Azərbaycanın ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, uşaq evlərində kimsəsiz uşaqların
yaşaması, lazımi tərbiyə alması, oxuması üçün bütün imkanlar yaradılıbdır. Hər il keçirilən görüşlərdə bunu biz
də gözümüzlə görürük, xalqımız da görür. Ona görə də bu gün mən Azərbaycandakı bütün uşaq evlərində
çalışan insanlara təşəkkür edirəm və inanıram ki, bu qayğı, uşaqlara olan bu sevgi həm uşaq evlərində, həm
məktəblərdə, həm ali təhsil ocaqlarında, həm də bütün cəmiyyətimizdə günü-gündən artacaqdır.
Mən bu gün hər bir valideyni, hər bir atanı, ananı uşağa daha da çox qayğı göstərməyə dəvət edirəm. Bu,
Azərbaycan dövlətinin siyasətidir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri xalqın
sosial-iqtisadi vəziyyətini günü-gündən yaxşılaşdırmaqdır. Mövcud çətinliklərə baxmayaraq, biz bu siyasəti həyata
keçiririk və nailiyyətlər qazanırıq.
Əziz balalar, sizi əmin edirəm ki, 2001-ci ildə və XXI əsrin əvvəllərində sizə qayğımızın daha da artmasını
görəcəksiniz.
Valideynlərin, məktəbin, müəllimlərin, ali təhsil ocaqlarının borcu Azərbaycanın uşaqlarını, gənclərini
sağlam əhval-ruhiyyədə, fiziki sağlamlıq səviyyəsində tərbiyə etməkdən, təhsilləndirməkdən və onları
bəşəriyyətin kəşf etdiyi bütün möcüzələrlə tanış etməkdən, gələcək həyata hazırlamaqdan ibarət olmalıdır.
Bu gün biz bu salonda sizinlə birgə Yeni il bayramı keçiririk. Eyni zamanda, çadırlarda ağır şəraitdə
yaşayan övladlarımızı da unutmuruq. Onlar mənim, Azərbaycan prezidentinin qəlbində xüsusi yer tuturlar. Mən
hesab edirəm ki, onlar da bizimlə buradadırlar. Ancaq onlar bütün uşaqlardan daha da qiymətlidir. Ona görə ki,
hamıdan ağır şəraitdə yaşayırlar, dözürlər. Belə ağır şəraitdə dünyaya uşaqlar gəlir. Uşaqlar bu şəraitdə təhsil
alır, gələcəyin qurucuları olmaq üçün hazırlaşır, mübarizə aparırlar.
Bu bayram günü siz də, biz də yerindən-yurdundan didərgin düşmüş uşaqları bir daha, bir daha yada
salmalıyıq. Biz bu salondan onlara bayram təbriklərini göndərərək bildirməliyik ki, ağır yaşayış dövrü tezliklə
qurtaracaq, onlar tezliklə öz yerlərinə-yurdlarına qayıdacaq, sizin kimi daha da şən, daha da firavan
yaşayacaqlar.
Əziz balalar, siz gələcək həyatımda, dövlət fəaliyyətimdə şəxsən mənə ilham, ruh verirsiniz. Ancaq
düşünürəm ki, təkcə mənə yox, sağlam fikirli hər bir vətəndaşımıza – vətəni sevən hər bir azərbaycanlıya,
Azərbaycan vətəndaşına öz varlığınızla, bu gün nümayiş etdirdiyiniz istedadınızla, öz gözəlliyinizlə ruh, ilham
verirsiniz və sizin gələcəyiniz üçün bizi daha çox çalışmağa ruhlandırırsınız.
Mən bu əziz bayramlar münasibətilə sizi bir daha təbrik edir, sizə cansağlığı, şən həyat, gözəl gələcək
arzulayıram. Gələcək, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi sizindir, bugünkü uşaqlarındır, gənclərindir. Mən
inanıram ki, müstəqil Azərbaycan sizin çiyinlərinizdə XXI əsrdə uğurla irəliləyəcək və yeni-yeni zirvələrə çatacaqdır.
Baryamınız mübarək olsun!
Sağ olun.
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«BAKILI OĞLANLAR» KOMANDASININ ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
30 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli gənclər, mən birinci növbədə sizin hamınızı qarşıdan gələn yeni il və
minillik münasibətilə təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı və yaradıcılıq işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Mənim
bu günüm uşaqlara həsr olunubdur. Bu gün mən Respublika sarayında uşaqlarla görüşürdüm. Son 4–5 ildə Yeni
il ərəfəsində belə görüşlər keçirmək artıq ənənəyə çevrilibdir. Mən uşaq evlərində tərbiyə alan valideynsiz
uşaqlarla görüşürəm. Bu görüşlər çox maraqlı olur. Televiziya ilə də birbaşa göstərilmişdir. Bu görüşlər həm
ictimaiyyət üçün, həm mənim üçün, təbiidir ki, həm də uşaqlar üçün çox maraqlı olur. Mən onların qarşısında
çıxış edəndən sonra uşaqlar çox sevinirlər. Hamısı mənə yaxınlaşmaq istəyir, bu da təbiidir.
İndi isə onlardan yaşca böyük olan nəslin nümayəndələri ilə – siz gənclərlə görüşürəm. Sizinlə bu
görüşümün məqsədi məlumdur. Mən sizi səhnədə həmişə görürəm. Siz özünüz də bilirsiniz, mən xatırlayıram
ki, sizin burada – Azərbaycanda tamaşalarınızın hamısına gəlmişəm və çox böyük həvəslə sizi dinləmişəm,
tamaşalarınıza baxmışam. Amma bu gün ilk dəfədir ki, sizinlə bu şəraitdə, səhnədə yox, Prezident sarayında görüşürəm. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, siz öz yaradıcı fəaliyyətinizlə, bayram əhval-ruhiyyəsi ilə
göstərdiyiniz tamaşalarla böyük nailiyyətlər əldə etmisiniz. Mən bunları bilirəm, amma siz də öz kollektiviniz
haqqında, son yarışlarınız, qələbəniz, aldığınız kubok barədə müəyyən məlumatlar verməlisiniz.
Onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimaiyyəti sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizi, xüsusən son
qələbənizi çox böyük həvəslə, ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışdır. Mən televiziyada gördüm. Aeroportda siz bu
kubokla göründükdə, axşam olmasına baxmayaraq, oraya çoxlu adam toplaşmışdı.
Bu il gənclərimizin həyatında ən böyük hadisə, təbiidir ki, Azərbaycan idmançılarının Sidneydə keçirilmiş
yay olimpiya oyunlarında iştirakı və əldə etdikləri yüksək, bizim xalqımız və millətimiz üçün tarixi əhəmiyyət
daşıyan qələbə idi. Bundan sonra isə sizin qələbənizdir. Doğrudur, bəlkə də bunları müqayisə etmək düzgün
olmazdı. Çünki idmançılarımız dünya miqyasında, beynəlxalq yarışlarda, 200-ə qədər dövlətin iştirak etdiyi
yarışlarda qələbə əldə etdilər. Siz isə keçmiş SSRİ, Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında böyük qələbə əldə
etmisiniz. Bu qələbə də, təbiidir ki, çox qiymətlidir. Çünki indi keçmiş SSRİ-yə məxsus olan respublikalar
müstəqillik əldə edəndən sonra onların hər birində müxtəlif proseslər gedir. SSRİ vaxtında bəzi respublikalarda
şən və hazırcavablar klublarını bir dəfə qadağan etdilər.
Ondan sonra isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan bir neçə ölkədə bu yarış bərpa olundu. Bir qismində isə keçirilmədi. Amma buna baxmayaraq, şən və hazırcavablar klublarının fəaliyyət göstərdikləri ölkələr arasında sizin əldə etdiyiniz
nailiyyət, təbiidir ki, çox yüksək qiymətə layiqdir. Mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm və sizə yeni-yeni uğurlar arzu
edirəm.
Son illər sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizin ikinci bir tərəfi də meydana çıxıbdır. Bilmirəm bu, başqa ölkələrdə
də var, ya yox. Siz indi şən və hazırcavablar klubunun iştirakçıları olmaqla yanaşı, eyni zamanda «Bakılı
oğlanlar» adı ilə yeni bir janra keçmisiniz. Bu da çox əhəmiyyətlidir. Mən hesab edirəm ki, bu sahədə
Azərbaycanda əldə etdiyiniz yaradıcılıq nailiyyətləri əvvəlki sahədən, paralel apardığınız işlərdən heç də geri
qalmır. Əksinə, çox yüksək qiymətləndirilir.
Çünki sizin bütöv şəkildə hazırladığınız, ölkəmizin vətəndaşlarına təqdim etdiyiniz tamaşalar satira və yumor
xarakteri daşıyır və bu da sizin eyni zamanda cəmiyyətdə olan nöqsanlara qarşı gedən mübarizədə xidmətlər
göstərməyinizi təsdiq edir. Bəlkə də kimsə sizin tamaşalarda, sadəcə, gülməli epizodlara baxır, gülür və istirahət
edir. Amma mən hesab edirəm ki, sizin tamaşalarınızın hər birinin özünəməxsus qiyməti var və yumor, satira janrı
kimi, yenə də deyirəm, cəmiyyətimizdə olan nöqsanların aradan qaldırılmasına xidmət edir. Ona görə də siz indi,
demək olar ki, çoxşaxəli bir yaradıcılıq mərhələsinə gəlib çatmısınız. Bunlara görə də Azərbaycanda hörmət
qazanmısınız. Ancaq təbiidir ki, bizim bütün vətəndaşlarımızı, cəmiyyətimizi sevindirən son yarışlarda sizin əldə
etdiyiniz qələbədir. Bu qələbə nəticəsində Azərbaycana gətirdiyiniz bu gözəl kubokdur. İndi isə mən sizi dinləmək
istəyirəm.
A n a r M ə m m ə d x a n o v («Bakılı oğlanlar» komandasının kapitanı, Milli Məclisin deputatı): Cənab
Prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə, icazə verin, birinci növbədə, komandamız adından Sizə təşəkkürümüzü
bildirək. Qarşıdan bir neçə bayram gəlir. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü, Yeni il və yeni əsr
münasibətilə Sizi təbrik edirik, Sizə cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayırıq.
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Siz tamamilə düz buyurdunuz ki, komandamızın aldığı mükafat çox əhəmiyyətli bir kubokdur. Çünki bu
turnir XX əsrin çempionunu müəyyən edən yarış idi. 15 il ərzində keçmiş SSRİ məkanında nə qədər çempion
olubsa, onların hamısı bu turnirdə iştirak edirdi. Orada iki-üç dəfə çempion olan komandalar da vardı. Mən sizə
deyim ki, Tacikistan müstəsna olmaqla, MDB məkanında, hətta Baltikyanı ölkələrin hər yerində şən və
hazırcavablar klubları vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orta Asiyanın digər respublikalarında varmı?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Bəli. Qazaxıstanda, Qırğızıstanda, Özbəkistanda şən və hazırcavablar
klubları vardır. Orta Asiya respublikalarından bir də, deyəsən, Türkmənistanda şən və hazırcavablar klubu
yoxdur.
Sizə deyim ki, ABŞ-da bəzi ştatlar arasında çempionatlar keçirilir. Onlardan biz bir neçə təbrik məktubu
almışıq.
İsraildə, Almaniyada, Avstraliyada da belə yarışlar keçirilir. Bu yaxınlarda Londondan azərbaycanlılar bizə təbrik məktubu göndərmişlər və bizi oraya dəvət edirlər. Təəccüb etdik ki, görəsən, Londonda da şən və hazırcavablar
klubu varmı?
Təbiidir ki, bu, keçmiş SSRİ məkanında keçirilən yarışdır. Bu yarış 60-cı illərdən başlanmışdır və Qusmanın
başçılıq etdiyi Azərbaycan komandası 70-ci illərdə çempionlar çempionu olmuşdur.
Biz bu kubokla yanaşı, bir medal da almışıq. Medalın üzərində bu sözlər yazılıb: «Şən və hazırcavablar
komandaları arasında XX əsrin çempionu».
Cənab Prezident, bu klub 70-ci illərdə Siz respublikamızın rəhbəri olarkən yaranıbdır. Siz indi də
Azərbaycanın rəhbərisiniz və «Bakılı oğlanlar» komandası yenə də çempiondur. Biz bu medalı Sizə təqdim
etmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə niyə verirsiniz? Sizin varınızdırmı?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Bəli, varımızdır. Bizə bu medaldan bir dəst verilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, bunu mənə gətirmisiniz. Mən də bu yarışın iştirakçısıyam?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Biz bu hədiyyəni də Sizə təqdim etmək istəyirik. Burada kiçik ölçülü
xalçanın üzərində «Bakılı oğlanlar» klubunun rəmzləri təsvir olunmuşdur.
Cənab Prezident, bu yarış çox mürəkkəbdir. Baxmayaraq ki, yarış iştirakçıları arasında çempionlar da vardı,
o cümlədən Cənubi Qafqazdakı qonşularımız, yəni ermənilər iştirak edirdilər. Biz qalib gəldik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gürcülər də iştirak edirdilər?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, gürcülər həmin yarışda iştirak etmirdilər. Onlarda şən və
hazırcavablar klubu vardır, lakin bir o qədər güclü deyil və onlar bu yarışda iştirak etmirdilər. Ən güclü
komandalar Dağıstanın və Ermənistanın komandalarıdır. Onların hər biri iki dəfə çempion olubdur. Novosibirsk
Akademiya şəhərciyinin, Xarkov şəhərinin komandaları güclüdür və iki dəfə çempion olublar. Odessa
komandası çox məşhurdur, Minsk şəhərinin komandası da güclüdür. Ukrayna, Rusiyanın birgə komandası – bu
komandanı faktiki olaraq MDB-nin yığma komandası adlandırırlar – həmin yarışlarda iştirak edirdilər.
Biz 1992-ci ildə Ermənistan komandası ilə finala çıxmışdıq. Həmin oyunun nəticələrini ləğv etdilər. Dedilər
ki, yarış olmayacaq. Hər iki komandaya çempion adı verdilər.
1993-cü ildə bizə çempion adı veriləndə peşəkar münsiflər heyətinin rəyi ilə biz çempion adını qazanmışıq.
Münsiflər heyətinin tərkibində olan Moskva hökumətinin nümayəndələri, nədənsə, qələbəni Novosibirsk
şəhərinin komandasına verdilər. 1995-ci ildə Odessa şəhərinin komandası ilə biz super kubok uğrunda
yarışmışıq. Siz özünüz də ona tamaşa etmisiniz. Ondan sonra biz qərara gəldik ki, Bakıda çıxış edək. Yəni MDB
miqyasında keçirilən yarışlardan imtina etmək qərarına gəlmişdik. Amma iş belə gətirdi ki, Maslyakov bizə
zəng edərək dedi ki, çempionlar çempionu turniri keçiriləcəkdir. Biz məsləhətləşdik və qərara aldıq ki, həmin
yarışda iştirak edək. İlk yarışımız Odessa şəhərinin komandası ilə oldu. Orada yarışın nəticələrinin
qiymətləndirilməsi səsvermə yolu ilə müəyyən edilmir. Qiymətləndirmədə bilavasitə zalda əyləşənlər iştirak
edirlər. Bundan başqa, bilavasitə zəng edib yarış iştirakçılarının nəticələrini qiymətləndirmədə iştirak edənlər var
idi. Odessa şəhərinin komandası ilə yarışda biz 91 faiz səs topladıq. Sonuncu oyun çox mürəkkəb idi. Dağıstan
Dövlət Şurasının sədri Məhəmmədəli Məhəmmədov zalda birinci cərgədə əyləşmişdi. Onların Milli Məclisinin
sədri, Baş naziri də orada idilər. Ermənilərin bütün diasporu da zalda idi.
Biz gördük ki, bu çox mürəkkəb və məsuliyyətli oyun olacaqdır. Çünki qalib komanda XX əsrin çempionu
adını qazanacaqdır. Belə alındı ki, biz qalib gəldik.
Ermənistan mətbuatında yazırlar ki, guya biz bu qələbəni hansı yollarlasa almışıq. Amma deyə bilərəm ki,
Vladivostokdan Nyu-Yorka qədər yüz min nəfər zəng edərək yarışın nəticələrini qiymətləndirmişdir. Mən
bilmirəm, yüz min nəfərin rəyini təsir göstərməklə necə almaq olar. Ermənilər bunu da etiraf etmək istəmirlər.
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Onu da deyim ki, yarışa baxan tamaşaçılara rəy bildirmək üçün talonlar verilir. Ermənilər özləri həmin
talonları azərbaycanlı tamaşaçılara verərək deyirdilər ki, biz «Bakılı oğlanlar» komandasına səs verməyə
çəkinirik, qorxuruq ki, bəzi adamlar bizi məzəmmət edərlər. Bizim əvəzimizə siz onlara səs verin.
Cənab Prezident, biz çox sevinirik ki, bu kuboku Azərbaycana gətirə bilmişik. Çox xoşbəxtik ki, biz
qonşularımıza – onlar həmişə deyirdilər ki, mədəniyyətləri, intellektual səviyyələri yüksəkdir – qalib gəldik. Şən və
hazırcavablar klublarının yarışı elə bir oyundur ki, orada hər cür yumor, intellektual potensial, rəqs və sair
nümayiş etdirilir. Hollivudda ermənilərin çox məşhur bir balabançısı var. Los-Ancelesdən onu Moskvaya
gətirmişdilər ki, orada erməni xalq mahnılarını ifa etsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dağlıq Qarabağda da bir erməni zurnaçı var idi. Bakıda bayramlara həsr olunmuş
konsertlərdə çıxış etmişdi.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Ermənilər doğrudan da çox məyus idilər. Biz qələbəmizə çox sevindik.
Xarkov komandası çox güclü idi. Bu komanda həmişə çox güclü olubdur. Həmin komanda 1996-cı ildə
onilliyin ən yaxşı komandası adını almışdı. Odessa komandası da çox məşhurdur. Bu komanda NTV-də, ORTdə müxtəlif verilişlərdə iştirak edibdir.
Ümumiyyətlə, indi şən və hazırcavablar klubları çox məşhurdur. Rusiya Kommunist Partiyasının sədri Gennadi
Zuqanov bu yaxınlarda verdiyi müsahibədə bildirmişdir ki, «mən 60-cı illərdə şən və hazırcavablar klubunun
kapitanı olmuşam». Rusiya Federasiyasının keçmiş Baş naziri Kiriyenko da deyir ki, şən və hazırcavablar klubuna
başçılıq etmişdir.
Şən və hazırcavablar klubları Rusiyada çox məşhurdur. Rusiya televiziyası kanallarının göstərdiyi
verilişlərin 75 faizini keçmiş şən və hazırcavablar klublarının üzvləri aparırlar. Rusiyanın «Yedinstvo» blokunu
hakimiyyətə gətirənlərin hamısı bizimlə yarışan şən və hazırcavablar klublarının üzvləridir. Rusiyanın Mətbuat
naziri Lesin də Moskva institutlarından birinin şən və hazırcavablar klubunda iştirak etmişdir. Baltikyanı
ölkələrdə şən və hazırcavablar klubları heç vaxt Rusiyada keçirilən belə yarışlarda iştirak etmir. Baltikyanı
ölkələrdə şən və hazırcavablar liqası vardır. Belə klublar orada da çox inkişaf edibdir və orada xüsusi
beynəlxalq festival keçirilmişdir. Yəni şən və hazırcavablar klubları beynəlxalq miqyasda çox inkişaf edir.
ABŞ-da çoxlu komandalar vardır. Onlar da Rusiyaya gəlirlər. İsrailin də komandaları çoxdur. Əslində, bu
onların oyunudur və getdikcə orada komandaların sayı artacaqdır. İngiltərədə, Almaniyada çoxlu şən və
hazırcavablar klubları vardır. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanda da komandalar çoxdur. Mən xüsusi vurğulamaq
istəyirəm ki, həmin komandalar Azərbaycan dilində çıxış edirlər. Bu komandalar təkcə Bakıda yox, Gəncədə, Lənkəranda da vardır.
Yadımdadır, 1994-cü ildə məni şən və hazırcavablar klubunun talış dilində çıxışına tamaşa etməyə şəxsən
çağırdılar. Zarafat etmirəm. Mən dedim ki, talış dilini bilmirəm, amma sizi salamlayıram. Əli Bayramlıda,
Mingəçevirdə, Masallıda və başqa şəhərlərdə şən və hazırcavablar klublarının komandaları vardır. Təkcə Gəncə
şəhərində 15 belə komanda fəaliyyət göstərir. Bakıda elə bir məktəb və institut yoxdur ki, orada şən və hazırcavablar
komandası olmasın. Biz bununla fəxr edirik.
Biz sevinirik ki, Azərbaycan dilində çıxış edən şən və hazırcavablar klubları belə inkişaf edibdir. Biz altı
ildir ki, bu klublar arasında festivallar keçiririk. Bu festivallarda 140-a qədər komanda iştirak edibdir. Eyni
zamanda biz həmişə deyirik ki, şən və hazırcavablar klubları incəsənətin elə bir növüdür ki, əgər cəmiyyətdə
sabitlik olmasa, bu klublar inkişaf edə bilməz.
Biz 1992–1993-cü illərdə çempion olmuşuq. O vaxt biz Bakıda konsert verə bilmirdik. Çünki o vaxt sabitlik
yox idi.
Cənab Prezident, biz Sizə təşəkkür edirik ki, Siz bu şəraiti yaratmısınız, gənclər şən və hazırcavablar
klubunda iştirak edirlər, pis işlərlə məşğul olmurlar. Bu Sizin Azərbaycan xalqı üçün yaratdığınız şəraitin
nəticəsidir. Ona görə də Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
Mən bir şəxsin də xidmətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti
İlham Əliyevi nəzərdə tuturam. Əlbəttə, şən və hazırcavablar klublarının inkişafında onun xüsusi xidmətləri vardır.
1995-ci ildə biz sözün əsl mənasında, yüksək zirvəyə çatanda bilmirdik ki, necə edək, haraya gedək, işimizi necə
davam etdirək. Biz komandanı dağıtmaq istəyirdik. İlham Əliyev bunun qarşısını aldı. O dedi ki, konsertlər vermək
lazımdır. Komanda ölkəmizin informasiya blokadasından çıxarılmasında iştirak etməlidir. Mən İlham Əliyevin
rolunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. O, doğrudan da bizə, təkcə bizim komandamıza yox, bu hərəkata – şən və
hazırcavablar klublarına böyük dəstək verdi. Biz ona öz təşəkkürümüzü bildiririk.
M u r a d D a d a ş o v: Cənab Prezident, dekabrın 21-də Moskvada təltifetmə mərasimi oldu və biz həmin
mərasimdə iştirak etdik. Ermənistan komandasının üzvləri salonda oturmuşdular. Sifətlərindən görünürdü ki,
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çox ağır hisslər keçirirlər. Bütün bunları biz görürdük. Biz böyük sevinc içində idik. Çünki kubokla, medallarla
səhnədə idik, onlar isə məğlub olmuş halda zalda idilər.
E l ç i n Ə z i z o v: Cənab Prezident, deyəsən sabah, Allah qoysa, bu məqamları televiziyada göstərəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəyi, təqdimetmə mərasimini?
E l ç i n Ə z i z o v: Bəli, təqdimetmə mərasimini.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Rusiyanın ORT proqramı göstərəcəkdir. 8–10 dəqiqə veriliş həmin yarışın
yekunlarına həsr olunub. Yarışların aparıcısı «Bakılı oğlanlar» komandasının qalib gəldiyini bildirir. Biz
Azərbaycan televiziyasının rəhbərliyindən xahiş etmişik ki, ORT-də göstəriləcək həmin verilişi Azərbaycan
tamaşaçılarına çatdırsınlar.
Biz qeyd etmək istəyirik ki, doğrudan da yarış noyabrın 11-də başlanmışdı. Biz çalışmışıq ki, çıxışlarımızda
həm də muğamatımız səslənsin. Komandamızın üzvü Bilal Əliyev, gözəl xanəndələrimiz Gülyaz və Gülyanaq
bacıları da komandamızla birlikdə olublar.
Əlbəttə, Rəşad Həşimov, «Rast» qrupunun rəhbəri, «Yaşa, Prezidentim, yaşa!» mahnısının bəstəkarı var, o
bizim musiqi rəhbərimiz idi, musiqi tərtibatını o vermişdi. O deyirdi ki, siz musiqidə qeyri-peşəkarsınız. Eyni
zamanda komandamızda Abşeron adlı çox gözəl bir uşaq qrupu var. Biz onları da Moskvaya aparmışdıq. Tam
hazır vəziyyətdə getmişdik. Çox şadıq və xoşbəxtik ki, XX əsrin çempionu olduq.
Cənab Prezident, çox təəssüflər olsun ki, komanda növləri inkişaf etmir. İdmanda da belədir. Güləşçilər,
cüdoçular, tennisçilər, gülləatanlar yaxşıdır. Amma idmanın komanda növləri inkişaf etmir. Son zamanlar biz
bunun şahidiyik ki, futbol, voleybol inkişaf etmir. Bizim hamımız istedadlıyıq. Ona görə də həmişə şəxsi
yarışlarda iştirak edirik.
Bizim üçün fərəhli bir haldır ki, şən və hazırcavablar klubumuz komanda kimi çempion oldu.
T i m u r V a y n ş t e y n: Cənab Prezident, biz Moskvaya gedəndə mən dedim ki, biz uduzmayacağıq.
Başqa cür ola da bilməzdi.
Bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun. Bizim komandamız bu turnirdə qalib gəldi. Bu bizim
evimizdə ikinci medal olacaqdır. Mənim atam da 70-ci illərdə çempion olmuşdur. İndi aldığım medal isə 2000ci ilin, XX əsrin çempionunun medalıdır. Moskvada hamı bilir ki, Azərbaycanın komandası çempionlar
çempionudur, güclüdür. «Moskovski komsomolets» qəzetində Anar Məmmədxanova kubokun təqdim
olunmasını əks etdirən fotoşəkil verilmişdir. Üç gün bundan əvvəl mən Moskvadan Bakıya gələrkən təsadüfən
Ermənistan komandasının kapitanı ilə rastlaşdım. O mənə diqqətlə baxdı və dedi ki, təbrik edirəm. Siz sübut etdiniz ki, hamıdan güclüsünüz. Ona görə də demək istəyirəm ki, bizim uduzmağa haqqımız yox idi. İnanıram ki,
bundan sonra da heç vaxt uduzmayacağıq.
Keçən ilin aprel ayında biz Azərbaycan prezidentinə söz vermişdik ki, qalib gələcəyik.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Mən komandanın üzvlərinə demişdim ki, siz prezidentə söz vermişdiniz ki, qalib
gələcəyik. Cənab Prezident, çox şadıq ki, verdiyimiz sözə əməl etdik.
E l ç i n Ə z i z o v: Final yarışı başlanmazdan əvvəl biz geyinib-soyunma otağında toplaşaraq Azərbaycan
himnini səsləndirdik və bu himnin sədaları altında səhnəyə çıxdıq. Biz başa düşürdük ki, uduzmayacağıq.
Azərbaycanın şən və hazırcavablar komandası 1992-ci ildən etibarən heç vaxt uduzmayıbdır. Həmişə də
özümüzə deyirdik ki, biz uduzmamalıyıq və uduzmayacağıq. Özümüzə olan inamımız qələbəmizi təmin
etmişdir.
Sonuncu oyuna biz yaxşı hazırlaşmışdıq.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Bu ilin iyun ayında biz Qusarda olduq. Bir ay orada – Qarabulaqda məşq
etdik, yarışa hazırlaşdıq.
Biz bilirdik ki, rəqiblərimiz Eçmiədzinə gediblər, orada and içiblər, nəzir veriblər. Biz bunun hamısını
bilirdik. Təkcə Ermənistanın yox, digər MDB ölkələrinin də komandaları güclü idi. Dağıstanın komandası güclü
olmasına baxmayaraq, uduzdu.
T a h i r İ m a n o v: Cənab Prezident, Moskvada şən və hazırcavablar klublarının yarışı çox ciddi keçdi.
Yarış ərəfəsində biz yığışaraq bir-birimizə söz verdik ki, uduzsaq, geri qayıtmayacağıq. Doğrudan da hamı, bir
nəfər kimi, qələbə naminə əlindən gələni etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, qələbəsiz qayıtmaq istəmirdiniz.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Danışıqlarınızdan bir daha hiss etdim ki, hazırlıq dövründə və yarışda siz
həqiqətən nə qədər gərgin iş görmüsünüz. Adlarını çəkdiyiniz komandalar həqiqətən güclü komandalardılar.
Onların da çoxillik təcrübəsi vardır. Bu komandaların hərəsinin öz tarixi var. Yəni onlar da qələbələr əldə
ediblər. Əgər siz bunların hamısına qalib gəlmisinizsə, demək, bir tərəfdən, siz doğrudan da güclüsünüz, ikinci
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tərəfdən də, yaxşı hazırlaşmısınız, yəni bu işə məsuliyyətlə yanaşmısınız. Bəzən çox güclü adam hansısa bir
yarışda ancaq öz gücünə arxayın olaraq gücsüzə uduzur. Çünki arxayınçılıq hissi onu çaşdırır. Amma siz
biliyinizlə qalib gəlmisiniz. Əlbəttə ki, bu oyun birinci növbədə, zəka oyunudur. Bu, boks, güləş, yaxud da
başqa bir idman növü deyil ki, orada güclə, yaxud da başqa hərəkətlə qalib gələsən. Bu, zəka oyunudur. Bu da
təbiidir ki, birinci növbədə, gərək baş yaxşı işləsin.
Sizin komandanız elə komandadır ki, orada yaxşı zəkalı gənc oğlanlar toplanıb və bu ənənə də Azərbaycanda
çoxdandır ki, davam edir. Ancaq sizin qələbənizin əsas şərti ondan ibarətdir ki – mən sizi anladım – siz bu işə
çox məsuliyyətlə yanaşmısınız, hazırlaşmısınız və qalib gəlmisiniz.
Təbiidir ki, bütün komandalara qalib gəlmək, ümumiyyətlə, qələbə qazanmaq arzusu sizi bu nəticəyə gətirib
çıxarmışdır. Amma güman edirəm ki, bu arzuların içərisində məhz Ermənistanın komandasına qalib gəlmək
hissi sizdə daha da böyük güc, bu işə böyük səy yaradıbdır. Ola bilər ki, əgər Ermənistanın komandası
olmasaydı, siz bu qədər çalışmazdınız. Sizin qarşınızda bu məsələ durubdur ki, mütləq onlara qalib gələsiniz.
Bilirəm, sizin danışığınızdan, sözünüzdən belə anladım ki, əgər Dağıstan komandası güclü komandadırsa və
Dağıstanın bütün hökuməti gəlib orada oturubsa, yaxud da ki, Moskvada çox güclü erməni diasporu var və onların
da çoxu tanınmış adamlardır, onlar gəlib orada oturublarsa – sizin isə, mən belə başa düşdüm ki, bu cür
dayağınız olmayıbdır, olubsa da, çox az olubdur – bu bir daha sizin qələbənizin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu
göstərir. Demək, iş onda deyil ki, sənin nə qədər hörmətli, yaxud da ki, tanınmış azarkeşin olsun. İş ondadır ki,
sənin özün öz gücündən istifadə edə biləsən, öz ağlını, zəkanı nümayiş etdirə biləsən və qalib gələsən. Bütün
bunlar bir daha sizin bu qələbənizin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir və buna görə də mən sizi bir
daha təbrik edirəm.
Ancaq mənim üçün çox sevindirici bir haldır ki – bunu mən bilirdim, amma bu qədər də yox – Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində, rayonlarında, şəhərlərində bu oyuna böyük həvəs yaranıbdır. Bu bizim müstəqil
Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Həqiqət ondan ibarətdir ki, biz bu oyunu keçmişdə SSRİ-də yalnız rus
dilində aparırdıq. Rus dilini bilməyən gənc nə qədər ağıllı, zəkalı olsaydı da, bu oyunda uğurla çıxış edə
bilməzdi. Ancaq əgər indi oyun Azərbaycan dilində gedirsə və bizim müxtəlif şəhərlərimizdə, rayonlarımızda
azərbaycanlılar sırf Azərbaycan dilində bu oyunları aparmağa çalışırlarsa və komandalar yaradıblarsa, bu çox
yaxşı haldır. Buna görə də mənim sizə tövsiyəm və xahişim ondan ibarətdir ki, onlara himayəçilik edəsiniz,
kömək göstərəsiniz.
Çünki siz bilirsiniz, bizim gənclərə olan qayğımızla onu təmin etmək istəyirik ki, onların hər biri istedadı
sayəsində özünü göstərə bilsin. Gənc insan özünü nə qədər göstərə bilirsə, təbiidir ki, onun üçün müvafiq olan
sahədə o qədər də tez inkişaf edir, cəmiyyətdə öz yerini tutur. Ona görə də gənclərlə iş sahəsində bu amilin çox
böyük əhəmiyyəti vardır. Hesab edirəm ki, şən və hazırcavablar klubunun ağsaqqalı kimi, siz bəlkə bu
təşkilatçılıq işini əlinizə alasınız – yəni hər şəhərdə, rayonda olan komandalar elə özləri öz içərisində nə
mümkündür edirlər, bu yolla gedirlər – onlara kömək etsəniz, məsləhət versəniz, yəni onlar sizin qayğınızı hiss
etsələr, məsləhətlərinizə baxsalar, öz yaradıcılıqlarını daha uğurla göstərə bilərlər.
Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm. Mən istəməzdim ki, prezident bu barədə qərar çıxarsın və yaxud da ki,
fərman versin. Ancaq bizim aparatda da düşünmək lazımdır, nə edək ki, müxtəlif şəhərlərimizdə,
rayonlarımızda gənclərin bu oyuna həvəsini daha da artıraq.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, Tatarıstanda şən və hazırcavablar klubları ilə bağlı xüsusi
dövlət proqramı qəbul edilibdir. Büdcədə də bu məsələ ayrıca bənd kimi ifadə olunmuşdur. Mən bu yaxınlarda
bunu öyrənmişəm. Tatarıstanın prezidenti Mintimer Şaymiyev dövlət proqramı qəbul edibdir.
Cənab Prezident, amma Siz ilk prezidentsiniz ki, şən və hazırcavablar klubunun tamaşalarında iştirak
etmisiniz. Sizdən sonra, yəni 1996-cı ildə Yeltsin şən və hazırcavablar klubunun tamaşasında iştirak etmişdi.
2000-ci ildə isə Putin bu komandaların yarışında iştirak edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bilirəm Yeltsin nə üçün gəlmişdi. Seçkiqabağı kampaniya olduğu üçün o həmin
yarışda iştirak edirdi.
Mənim iştirakım isə həmin oyunlara bizim münasibətimizi göstərir. Ancaq mən yenə də əsas mövzuya
qayıdıram. Anar deyir ki, Tatarıstanda dövlət proqramı qəbul edilibdir. Biz də hansısa bir tədbir görə bilərik.
Bizim Gənclər və İdman Nazirliyini bu işə ciddi qoşa bilərik. Onların vasitəsilə bu məsələyə dövlət yardımını
təmin edə bilərik. Çünki, yenə də deyirəm, hər bir belə oyun gənc insanı pis əməllərdən uzaqlaşdırır. Məsələn,
bədən tərbiyəsi, idman keçmişdə də olubdur, indi də var. Mən nə üçün indi bu barədə çox çalışıram. Çünki
idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olan gənc pis yola getməyəcəkdir. Şəraba, arağa, siqaret çəkməyə aludə
olmayacaqdır. Yaxud da gedib narkotiklərə aludə olmayacaqdır.
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Qərb ölkələrində soruşurlar ki, hər hansı bir şəxs narkotik çəkib, ya çəkməyib. Kimsə deyir ki, yox, bunu
iyləmişəm və sair. Bu mənim üçün təəccüblü görünür. Çünki bizim gəncliyimiz dövründə bunlar çox nadir
hadisələr idi. Mənim yadımdadır, ilk dəfə Bakıya gəlib sənaye institutuna daxil olanda deyirdilər ki, şəhərin bəzi
küçələrində cavan oğlanlar anaşa çəkirlər. Heç bilmirdim ki, anaşa nədir. Sonra dedilər ki, papirosun tütününü
çıxardırlar, onun içərisinə anaşa doldururlar, çəkib bihuş olurlar. Belə hallar çox azlıq təşkil edirdi. Ancaq indi
bu, dünya problemi olubdur.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Təəssüflər olsun ki, bu da vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Təəssüflər olsun ki, burada da vardır.
Mən bir neçə il bundan əvvəl bu barədə narahat deyildim. Hətta yadımdadır, Moskvada işlədiyim son illər –
1985, 1986, 1987-ci illərdə SSRİ hökumətində bu məsələ müzakirə ediləndə, mən təəccüblənirdim, deyirdim ki,
biz niyə, nə üçün bu məsələni müzakirə edirik? Yəni bu o qədər təhlükəlidir? Deməli, o vaxt SSRİ-nin müəyyən
regionlarında geniş yayılmışdı və bu təhlükə hiss olunurdu. Amma 1993-cü ildə Azərbaycana gələndə mən heç
düşünmürdüm ki, burada bu inkişaf edə, yayıla bilər. Amma təəssüf ki, indi biz bunu görürük.
Amma təkcə bu deyildir. Gənclərdə başqa əməllər də vardır. Mən onları günahlandırmıram. Onlar bu
əməllərə gedirlər, ona görə yox ki, onu sevirlər. Kimsə təsir altına düşür, sağlamlığı, şüurunun yaxşı inkişaf
etməsi üçün məşğuliyyət tapa bilmir, başqa işə cəlb oluna bilmir, yaxud da başqa işə qoşula bilmir, axırda gedib
ona qurşanır.
Ona görə də şən və hazırcavablar klubunun inkişaf etdirilməsi təkcə klubun naminə yox, gənclərimizin
sağlamlığı, onların intellektual inkişafı naminə çox mühüm məsələdir. Ona görə də siz qeydiyyata alın ki,
Azərbaycanda şən və hazırcavablar klubları haralarda vardır – yəqin ki, Anar bunu daha yaxşı bilir – bu klublar
nə səviyyədədir, nə etmək lazımdır. Bizim yerli icra hakimiyyəti orqanlarını bu işə cəlb etmək olar. Təəssüf ki,
onların bəziləri şən və hazırcavablar klublarının nə olduğunu heç bilmirlər.
Görürəm xoşunuza gəldi. Növbəti nömrənizi bu mövzuya həsr edərsiniz.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, bilirsiniz, şən və hazırcavablar klublarının inkişafında
televiziyanın da xüsusi rolu vardır. Şən və hazırcavablar klubu birinci növbədə televiziya oyunu idi. O səbəbdən
inkişaf etdi. Hesab edirəm, Azərbaycan televiziyasında da bu oyuna xüsusi yer vermək lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, yer vermək lazımdır. Bir sözlə, mən çox məmnunam ki, Azərbaycan gəncləri,
oğlanları bir daha yüksək qələbə qazanıblar. Sizi yenə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, gələcəkdə də xalqımızı,
millətimizi, ölkəmizi yeni-yeni qələbələrlə sevindirəsiniz.
Ancaq bilmirəm, başqa şən və hazırcavablar klubu sizin kimi çıxış edə bilər, ya yox? Söhbətimizin əvvəlində
dedim ki, siz başqa bir istiqamətdə də inkişaf etmisiniz. İndi çox gözəl tamaşalar verirsiniz və onlar da çox
populyardır.
Sən o gün televiziyada çıxış edirdin, eşitdim ki, beş gün dalbadal Respublika sarayında tamaşa vermisiniz.
Hər gün də salon tamaşaçı ilə dolu olubdur. Bizim ən populyar incəsənət xadimimiz belə bir səviyyəyə çata
bilmir. Axı nə üçün? Mən bu barədə də fikrimi demək istəyirəm. Siz xüsusi bir istedad nümayiş etdirirsiniz.
Mən bunu çox qiymətləndirirəm və istəyirəm ki, siz bunu davam etdirəsiniz.
Təbiidir ki, bizim Musiqili Komediya Teatrımız var, yaxud da ki, dram teatrlarında satira, yumor səhnələri
göstərilir. Ancaq gərək siz də özünüzdən çox da razı olmayasınız. Siz bu sahədə çox yaxşı səviyyəyə çatmısınız.
Mən söhbətimizin əvvəlində sözümü sizə dedim. Biz ölkəmizdə, cəmiyyətimizdə olan nöqsanları aşkar edib,
onlarla mübarizə aparmalıyıq. Mübarizənin müxtəlif yolları vardır. Ancaq çoxları hesab edir ki, bunun əsas yolu
inzibati yoldur – kimisə sıxışdırmaq, cəzalandırmaq, azadlıqdan məhrum etməkdir. Təbiidir ki, cinayətkarlığa
qarşı bu vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Ancaq insanların çoxu sizin satira və yumorunuzu dinləyəndə, göstərdiyiniz müxtəlif səhnələri görəndə düşünməlidirlər. Sizin göstərdiyiniz xəstəxana səhnəsi indiyədək mənim
yadımdadır, lakin hamısı yox. Orada göstərirsiniz ki, tibb bacısından soruşur, yeməyə bir şey varmı? O da
bildirir ki, var, 16-cı palatada dolma vardır. Bu həqiqətdir ki, bizim xəstəxanalarda xəstələrə istənilən qədər
yemək verilmir. Bu məlumdur. Keçmişdə də bu olubdur, amma indi, təbiidir ki, bizim tibb sahəsinə ayırdığımız
vəsait, bir tərəfdən, bəlkə təmin etmir, o biri tərəfdən də, tibb işçilərinin özləri bunları yeyirlər. Ancaq bu bəs
deyilmiş kimi, evlərdən xəstələrə gətirilən yeməklərə də göz dikirlər.
T a h i r İ m a n o v: Bunlar həyatdan götürülmüş, olmuş şeylərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm, həyatdan götürmüsünüz. Amma bunu həyatdan götürüb o cür satira, yumor
formasında vermək – deməli, bu kimlərə təsir edə bilər. Təkcə bu deyil, sizin yumor səhnələrinizin hamısı
xatirimdədir.
Siz çoxlu kasetlər buraxıb satmısınız. İnsanlar da onları çox alırlar. Mən hesab edirəm ki, bununla yəqin ki,
maliyyə vəziyyətinizi yaxşılaşdıra bilmisiniz.

1228

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, təəssüflər olsun ki, kasetləri bu işlə qeyri-qanuni yolla
məşğul olanlar satırlar. Onlarla mübarizə aparmaq çox çətindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən elə bilirdim ki, özünüz satırsınız.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, mümkün deyildir. Onlar bir kaset çəkirlər, xüsusi sexləri
var, lisenziyasız satırlar. Onlarla mübarizə aparmaq çox çətindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu siz özünüz niyə etmədiniz?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Biz bunun istehsalı ilə məşğul olsaq, keyfiyyətli edərik. Onlar isə
keyfiyyətsiz edirlər. Kasetin birini 7 min manata satırlar. Bizim istehsal etdiyimiz kasetlər isə 15 min manata
başa gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə çıxır ki, sizin məhsulunuz az tapılan mal kimi çoxlarına qazanc gətirir.
M u r a d D a d a ş o v: Cənab Prezident, çox adam kasetə baxır və deyirlər ki, biz sizə o qədər baxırıq ki,
ailəmiz üçün doğma olmusunuz. Valideynlər bildirirlər ki, uşaqlar dərs oxumaqdan çox sizin kasetlərə baxır, şən
və hazırcavablar klubunun tamaşalarını daha yaxşı bilirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim övladlarım və nəvələrim sizin bəzi tamaşalarda olublar, baxıblar. Ancaq ondan
sonra kasetlərə baxırlar. Çünki deyirlər ki, videokasetdən alınan təəssürat tamaşaya baxarkən yaranan təəssüratdan
güclüdür. Bu, həqiqətən belədir. Mənim özüm də bunu hiss etmişəm. Çünki orada insanın fikri dağılır, oraya
baxırsan, buraya baxırsan, amma kasetlərə baxanda səhnələr daha aydın görünür.
Mənim qızım və nəvələrim Londonda sizin hər bir kasetinizə bəlkə də 10–15 dəfə baxıblar. Onlarla telefonla
danışanda hər dəfə sizin göstərdiyiniz müəyyən bir səhnə haqqında mənə danışırlar. Çünki bu tamaşaların
hamısı mənim yadımda qalmır. Amma onların yadında qalır. Mənə danışıb məni güldürürlər.
Təbiidir ki, İlham həmişə sizinlə birlikdə olur. Sən onu dedin. Amma qızım Sevillə danışanda demişdim ki,
siz qələbə çalmısınız, o mənə dedi ki, bizim də ən böyük sevgilərimizi onlara çatdırın. Onlar Azərbaycandan
uzaqda olduqları halda sizin kasetlərinizdən zövq alırlar.
Ona görə də siz bu sahəni inkişaf etdirin. Bir də ki, üzünüzə demək yaxşı deyil, amma eyni zamanda sizi
həvəsləndirmək yaxşıdır. Mən baxıram, sizin çoxunuz, demək olar ki, hamınız bizim komediya teatrının
artistlərindən daha güclüsünüz. Bilmirəm, siz gedib artistlik etmək istəyirsiniz, yoxsa yox, amma çox
istedadlısınız. Mən insanı heç vaxt üzünə tərifləmirəm. Ümumiyyətlə, tərifləməyi sevmirəm. Ancaq, sadəcə
olaraq, bunu deməyə məcburam. Çünki hər dəfə sizin tamaşaya gələndə o qədər gülürəm, sonra gedib evdə də
yadıma salıram. Bəzən komediya, yumor, satira o qədər səthi, bəsit olur ki, kimsə ona gülür, amma mən ona
baxıb gülmürəm. Hər adamın öz zövqü var. Mən, hər halda, dərin satiraya, yumora daha çox qiymət verirəm.
Ona görə də mən sizi qiymətləndirirəm və hər birinizə baxanda məni gülmək tutur.
Siz yumordan da qorxmayın. Məni də göstərirsiniz, ondan narahat olmayın. Mən bundan narahat deyiləm.
Hətta mən hesab edirəm, çox yaxşı ki, mənim şəxsiyyətimə münasibət göstərirsiniz. Amma bilirəm ki, rəhbər
işçilərdən bəziləri narahatdırlar. Mən sizi ürəkləndirirəm, qorxmayın. Bir halda ki, bunu mən özüm sizə
deyirəm, heç məndən də qorxmayın.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Hərdən bizdən soruşurdular, prezident özü gülürdümü? Bizə irad tutanda
isə mən deyirəm ki, prezident özü orada olmuşdur. Hər dəfə söhbət düşəndə biz Sizin adınızı çəkirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin bir səhnəniz – Nazarbayevin qarşılanması yadıma düşdü. Siz bu yumoru guya
Nazarbayevə görə etmisiniz, bizim tədbirləri nəzərdə tutmusunuz. Bundan nəticə çıxarmaq lazımdır. Təəssüflər
olsun ki, belə tədbirləri keçirənlər xeyirli hesab edirdilər, amma zərərini görmürdülər. O rolu kim oynayırdı?
Həmin adam deyir ki, Nazarbayev bilsə ki, onun portretini kim tutacaq, heç Bakıya gəlməzdi.
T a h i r İ m a n o v: Cənab Prezident, «Nazarbayev bilsə ki, onun portretini kim tutacaq, heç Bakıya gəlməzdi»
sözlərini ssenaridə yazanda biz bilməzdik ki, belə gülməli alınacaqdır.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Bilirsiniz, çox şey belə alınır. Biz hansısa bir ifadəni yazırıq. Məsələn,
1999-cu ildə hazırladığımız «Polis» səhnəsində «Nə oldu rəis, alınmadı?» sözlərini elə-belə, zarafatla yazmadıq.
Orada nə isə gəlib deyilməliydi. Bu, ssenaridə var idi. İndi bu ifadə bir misal kimi camaatın dilinə düşübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Məktəb» epizodu da çox yaxşıdır.
M u r a d D a d a ş o v: Cənab Prezident, «Məktəb» epizodunu yazanda yumor nəzərdə tutmuşduq, amma
o dərəcədə yox. Bəziləri deyir ki, zəif alınıb, digərləri isə deyir ki, güclüdür. Biz ilk növbədə, indiki məktəblərin
vəziyyətini göstərmək istəyirdik və o vaxtkı məktəblə indikini müqayisə edirdik.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Orada tiplər yığışıbdır. Bu tiplər bizi həmişə izləyir. Məsələn, Yura
Babayev orada bakılı obrazını yaradıbdır. Azər də rolu çox gözəl oynayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yura Babayev budur?
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A n a r M ə m m ə d x a n o v: Bəli, Azər Məmmədzadə həmin rolu oynayırdı. Bilirsinizmi, bu tiplərlə biz
həyatda rastlaşırıq. Biz hər şeyi həyatdan götürürük. Məsələn, bu yaxınlarda Murad mənə zəng etmişdi, amma
bilmirdim ki, odur. Elə bildim ki, mənimlə seysmoloq alim Arif Həsənov danışır. Düşündüm ki, o mənə nə üçün
zəng edibdir. Demə, bu, Murad imiş.
H e y d ə r Ə l i y e v: O «samokat» səhnəsini də yaxşı tapmısınız. O səhnə mənim heç yadımdan çıxmır.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Amma Sizə deyim ki, onlar çox inciyiblər.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi bu respublikanın prezidenti mənəm, mən incimirəmsə, onların inciməyə nə
haqları var?
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Onların mövqeyi bizi maraqlandırmır. Söhbət insanın səviyyəsindən gedir.
De Qoll qəzetləri açıb deyərdi ki, əgər karikatura yoxdursa, deməli, pis işləyirik. Bu, hər bir dövlət xadiminin,
siyasi xadimin böyüklüyünü göstərir. Bu obrazlar arasında özünü tanıyıb inciyənlər də çox olur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlara fikir verməyin.
M u r a d D a d a ş o v: Cənab Prezident, Moskvadakı yarışa təxminən dörd gün qalmış biz iki prezidentin
– Azərbaycan prezidenti ilə Rusiya prezidentinin görüşü barədə səhnə fikirləşmişdik. Yarış ərəfəsində məşq
zamanı ayağım sındı. Azərbaycan prezidentinin parodiyasını mən ifadə edirdim. Vəziyyətimin bu cür olmasına
baxmayaraq, dedim ki, mən hökmən çıxış etməliyəm. Sizə deyim ki, Bakıda ayrı bir narahatlığım var idi.
Özünüz bilirsiniz, mən tərəfdən narahatlıq nədən ibarət idi. Narahat idim ki, pis alınacaq, şükür Allaha, çıxdım,
alındı.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, siz o səhnəyə baxmısınız?
H e y d ə r Ə l i y e v: Təəssüf ki, mən ona baxmamışam. Qızım ona baxıb və mənə danışıbdır.
Yeni il münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bugünkü söhbətimiz sizi gələcəkdə yeni
yaradıcılıq işlərinə daha çox həvəsləndirəcək və cəmiyyətimizdə bundan sonra daha fəal rol oynayacaqsınız. Sağ
olun.
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FRANSA XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN KONTİNENTAL AVROPA
DEPARTAMENTİNİN DİREKTORU, SƏFİR ÜQ PERNENİN BAŞÇILIQ ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
30 dekabr 2000-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Biz çoxdandır Fransadan nümayəndə heyətinin
gəlməsini görməmişdik. Baxmayaraq ki, prezident cənab Jak Şirak və mən telefon əlaqəsi saxlayırıq. Yaxşı ki,
Xarici İşlər Nazirliyi də Azərbaycanın işlərinə daim çox maraq göstərir. Buyurun.
Ü q P e r n e: Cənab Prezident, çox sağ olun. Biz Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə qarşılanmışıq. Sizin
nazirlərinizlə açıq, xoş və səmərəli söhbətlərimiz olmuşdur.
Mənim bu səfərimin məqsədlərindən biri, bəlkə də əsası, Fransa Respublikasının prezidenti Jak Şirakın
məktubunu Sizə təqdim etməkdir. Bu məktubda prezident Jak Şirak Azərbaycanın tezliklə Avropa Şurasına daxil
olmasını arzulayır və elə bu münasibətlə də Sizi Fransada görmək arzusunu bildirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Prezident cənab Jak Şirak çox diqqətlidir, dostluqda çox
sədaqətlidir və çox da qayğıkeşdir. Mənə gətirdiyiniz məktuba görə çox təşəkkür edirəm. Prezident Jak Şirakın
Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması ilə əlaqədar arzularına görə də təşəkkür edirəm.
Bir müddət bundan öncə mən onunla telefonla danışanda belə bir fikir söyləmişdi ki, Avropa Şurasına qəbul
olunmaq münasibətilə mən Strasburqa gəlsəm, biz Parisdə görüşə bilərik. Mənim buna çox ehtiyacım var.
Sentyabr ayında Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Məclisinin iclasında biz görüşüb bu barədə
ətraflı söhbət etdik.
Bilirsiniz ki, bir çox başqa ikitərəfli münasibətlərə aid olan məsələlərdən bizi daha çox maraqlandıran Minsk
qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyəti – onlardan biri də Fransadır – və Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunmasıdır. Buna görə də mən çox arzu edirəm ki, yaxın vaxtlarda Parisdə olum, prezident
Jak Şirakla görüşüm və bu barədə geniş fikir mübadiləsi aparım.
Mən bilirəm ki, bu günlər sizin çox yaxşı görüşləriniz olubdur, o cümlədən Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsini, Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə etmisiniz. Mən həmişə demişəm və indi bir daha demək
istəyirəm ki, Fransanın bu barədə, məsələnin tezliklə həll olunmasında imkanları var. Çox arzu edərdim ki, yeni
ildə imkanlardan daha da faydalı istifadə olunsun və biz bu məsələni həll edək.
Ü q P e r n e: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən də Sizə bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da bu gün
münaqişənin həlli məsələsi Fransa Respublikası prezidentinin və Fransa hökumətinin əsas narahatlıqlarından
biridir.
Mən bir qədər əvvəl sizin işçinizlə danışanda dedim ki, üç həmsədrlərdən birinin – Fransanın bu məsələnin
həllində heç bir coğrafi-strateji marağı yoxdur. Bununla da demək istəyirəm ki, münaqişənin həllində iştirakımız
və əməkdaşlıq etməyimiz, sadəcə olaraq, bizim xoşməramlı münasibətimizdən gəlir. Cənab Prezident, elə buna
görə də Sizin tərəfinizdən də belə fikirləri eşitmək bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Sizi əmin edərək demək
istəyirəm ki, əlbəttə, imkan olan kimi, bizim respublikanın prezidenti Sizinlə tezliklə görüşmək və bu məsələlər
ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparmaq istəyir.
Cənab Prezident, yeri gəlmişkən, demək istəyirəm ki, prezident Şirak həm də Sizə Avropa Şurasına qəbuledilmə
mərasimi zamanı olacaq görüşdən əlavə, daha bir görüşün keçirilməsini təklif edir. Mən Sizə əsasən bunları
bildirmək istəyirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Siz də mən dediyim fikri bildirdiniz ki, üç həmsədrdən Fransa
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasında daha da səmərəli fəaliyyət göstərir. Sizin dediyiniz
həqiqətdir ki, Fransanın bu məsələdə heç bir coğrafi-strateji marağı yoxdur. Sadəcə, Fransanın marağı sülhsevər
siyasət həyata keçirmək və Qafqazda, xüsusən Cənubi Qafqazda sülhün, əməkdaşlığın təmin olunmasından
ibarətdir.
Mən məktubu oxuyacağam. Təbiidir ki, tezliklə buna cavab yazacağam. Sizinlə də indi bu barədə müəyyən
fikir mübadiləsi apara bilərik.
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AZƏRBAYCAN XALQINA YENİ İL TƏBRİKİ
31 dekabr 2000-ci il
Əziz həmvətənlər!
Bacılar, qardaşlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi qarşıdan gələn yeni il bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, səadət,
ölkəmizə, xalqımıza sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram. Biz bəşər tarixinin nadir anlarını yaşayırıq. XX əsr
sona çatır, biz XXI əsri, onun birinci ili – 2001-ci ili, üçüncü minilliyi qarşılayırıq.
Biz xoşbəxt adamlarıq ki, çoxəsrlik, çoxminillik bəşər tarixində məhz bu dövrü, bu anları yaşamaq bizə
nəsib olubdur.
Təbiidir ki, bu, hər bir insanın üzərinə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.
Biz bu məsuliyyəti dərk edərək, XX əsri sona vurur və XXI əsri qarşılayırıq.
Bu ayın 29-da mən Azərbaycan xalqına müraciət etmişəm və XX əsrdə Azərbaycan xalqının keçdiyi yol,
tarixi haqqında bəzi fikirlərimi bildirmişəm. Bir daha qeyd edə bilərəm ki, XX əsr Azərbaycan xalqı üçün böyük
nailiyyətlər əsri olubdur.
Faciələrə, itkilərə, məhrumiyyətlərə baxmayaraq, xalqımız XX əsrdə yaşamış, inkişaf etmiş və nəhayət,
əsrin sonunda öz arzusuna çatmışdır.
XX əsrin Azərbaycan xalqı üçün ən qiymətli, ən dəyərli hissəsi son illərdir. Azərbaycan xalqının milli
azadlığa çıxması, dövlət müstəqilliyini əldə etməsidir. Xoşbəxtik ki, nəhayət, bu arzulara çatmaq bizə nəsib
olubdur. Deməli, bizim üzərimizə çox böyük vəzifələr düşür. Bu vəzifələri həyata keçirmək də xalqımızın
qarşısında böyük məsuliyyət daşımaq deməkdir. Biz dövlət müstəqilliyimizin 10-cu ilini yaşayırıq. Bu illərdə
bütün məhrumiyyətlərə, çətinliklərə, bəlalara, hətta faciələrə baxmayaraq, xalqımız, millətimiz dövlət
müstəqilliyini qoruyub, saxlayıb və artıq əbədi, dönməz edibdir. Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin son illərdə
apardığı uğurlu xarici və daxili siyasətin nəticəsində olubdur. Bu, Azərbaycan xalqının əksəriyyətinin
müstəqilliyi yüksək qiymətləndirməsi və onun uğrunda çalışmasının nəticəsi olubdur. Ancaq biz bu gün bir
həqiqəti də deməliyik ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin indiyə qədər yaşaması və bu səviyyəyə çatması
ölkəmizin daxilində olan müxtəlif çətinliklərin aradan qaldırılmasının nəticəsi olubdur.
Buna görə də böyük iftixar hissi ilə demək olar ki, biz bu illər böyük sınaqlardan keçmişik, böyük
faciələrin qarşısını almışıq, ancaq sınmamışıq, geri çəkilməmişik, müstəqillik yolu ilə getmişik və Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini dönməz etmişik.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edərkən demokratiya yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
gedəcəyi haqqında bəyanatlar vermişdir. Biz bu bəyanatlara sadiq olmuşuq, bu gün də sadiqik.
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bu illər həqiqətən demokratiya yolu ilə irəliləyib, bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə çalışıbdır. Bu sahədə bizim nailiyyətlərimiz
də var və onlar az deyildir.
Azərbaycanda uğurlu dövlət quruculuğu – hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi gedir.
Biz 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyasını qəbul etdik, Milli Məclisə – parlamentə demokratik
prinsiplər əsasında ilk seçkilər keçirdik. Ötən beş ildə qəbul olunmuş qanunlar, imzalanmış fərmanlar və başqa
dövlət tədbirləri Azərbaycanı müstəqillik yolu ilə, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə
uğurla aparmışdır.
Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması üçün düşünülmüş
sosial-iqtisadi proqramlar həyata keçirilir. Həyatımızın bütün sahələrində – siyasi sahədə, sosial-iqtisadi sahədə,
hüquq sahəsində və bütün başqa sahələrdə aparılan islahatlar bu proqramın əsasını təşkil edir. Məhz bu
islahatların həyata keçirilməsi və bundan əldə olunan nəticələr bizim əldə etdiyimiz uğurların əsasını təşkil edir.
Ancaq biz bu yolun ilk mərhələsindəyik. Bu mərhələnin nəticəsi, birincisi, ondan ibarətdir ki, biz həqiqətən
bütün sahələrdə irəliləmişik. İkincisi, biz tutduğumuz bu yolun, həyata keçirdiyimiz islahatların Azərbaycan
üçün bu gün də, gələcəkdə də nə qədər zəruri olduğunu artıq dərk etmişik.
Bütün bunlarla yanaşı, ölkəmizdə hələ həll olunmamış çox problemlər vardır. Hakimiyyət orqanlarının
işində nöqsanlar, qüsurlar, çatışmazlıqlar vardır. Ən böyük və eyni zamanda ən ağır, ən çətin problem
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaqdan, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş
torpaqlarımızı azad etməkdən və bu torpaqlardan zorla çıxarılmış bir milyondan artıq soydaşımızı öz yerinə-
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yurduna qaytarmaqdan, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü təmin etməkdən ibarətdir.
Mən bu gün bütün həmvətənlərimizə, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına bəyan edirəm ki, biz ölkəmiz
üçün ən vacib olan bu problemin həll olunması üçün var gücümüzlə çalışırıq. Dünyada mümkün olan bütün
imkanlardan istifadə edirik. Altı il bundan öncə atəşkəs sazişi imzalamışıq. Təbiidir ki, bunun əhəmiyyəti
böyükdür. Çünki hər bir müharibənin qarşısının alınması, artıq öz-özlüyündə böyük nailiyyətdir. Ancaq nəzərə
alsaq ki, o illər gedən bu müharibədə xalqımız çoxlu itkilər, şəhidlər verirdi, qan tökülürdü, uğur əldə etmək
əvəzinə, biz ardıcıl surətdə itkilərə məruz qalırdıq, torpaqlarımız işğal olunurdu, onda yəqin ki, hər bir
vətəndaşımız bunu qiymətləndirə bilər.
Atəşkəsin əldə edilməsi nə qədər vacib idi! Eyni zamanda ona görə vacib idi ki, biz həm daxildə ictimaisiyasi sabitliyi təmin edək, Azərbaycanın bu ağır bəlalara düşməsində səbəbkar və günahkar olan qüvvələri,
maneələri zərərsizləşdirək, ordumuzu möhkəmləndirək, həqiqi milli, qüdrətli ordu yarada bilək, eyni zamanda
sülh danışıqları aparmaq üçün daha da əlverişli şərait yaradaq. Biz bunu etdik və hesab edirəm ki, biz doğru
yolda olmuşuq, bu gün də doğru yoldayıq.
Sülh danışıqları çətin, ağır gedir. Bunların səbəbləri məlumdur. Ancaq danışıqlar gedir. Bir daha qeyd
edirəm ki, Azərbaycan dövləti və Azərbaycanın prezidenti kimi şəxsən mən bu məsələ ilə hər gün məşğul
oluruq. Bu məsələ hər an bizim gündəliyimizdədir. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən xalqın etimadını
qazanaraq Azərbaycan prezidenti olduğuma görə, həm xalqın qarşısında, həm tarix qarşısında, həm də gələcək
nəsillər qarşısında öz məsuliyyətimi dərk edirəm. Bu işin ağırlığını, çətinliyini bəlkə də mənim qədər bilən
yoxdur. Kənardan baxanlara hər şey asan görünür. Xüsusən, o şəxslərə, o qruplara ki, bu işlərlə heç vaxt məşğul
olmayıblar və məşğul olmurlar. Ancaq biz, – bu problemin həll edilməsi üçün çalışanlar, bu işin içində olanlar
hər şeyi bilirik. Bəyan edirəm, bildiyimizə görə də sizə deyirəm ki, bu, nə qədər çətindir. Ancaq bu sözlərim heç
kəsdə ümidsizlik yaratmasın. Əksinə, mən çox nikbinəm və çox inanıram, əminəm ki, Azərbaycan üçün çox ağır
olan bu problemi, məsələni biz həll edəcəyik. Həll edəcəyik, işğal edilmiş torpaqlar azad olunacaqdır. İnsanlar
öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. O torpaqlarda viran qalmış, dağıdılmış şəhərlər, kəndlər, evlər, insan
yaşayışı üçün lazım olan hər bir şey bərpa ediləcəkdir. Təbiidir ki, bu, bir gündə ola bilməz, bu, çox vaxt
aparacaqdır. Ancaq bunların hamısı olacaqdır. Mən buna inanıram.
Keçid dövrü Azərbaycanın vətəndaşları üçün bir çox çətinliklər də yaradıbdır. Hər kəs dərk etməlidir ki,
bazar iqtisadiyyatına keçid heç də asan bir iş deyildir. Kimsə bunu yenə də populist fikirlərlə izah etmək
istəyirsə və iqtisadiyyatı dərindən bilməyən, ancaq öz şəxsi qayğıları ilə yaşayanlar insanları çaşdırmaq, yoldan
çıxartmaq istəyirlərsə, belələri həm o insanlara, həm də bizim müstəqil dövlətimizə xəyanət edirlər. Hər bir
məsələ haqqında danışarkən onu bilmək lazımdır.
Bilmək isə yalnız kitablardan, radio və televiziyadan alınan bilgilərlə yox, hər bir işlə məşğul olmaq, onun
dərinliklərini anlamaq vasitəsi ilə ola bilər. Biz bunları anlayırıq. Bilirik ki, keçid dövründə vətəndaşlarımızın
bir qismi ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdədir. Bilirik ki, vaxtilə yaratdığımız böyük sənaye potensialından indi
yeni istiqamətdə istifadə olunması ilə əlaqədar işsizlik problemi də yaranıbdır. Biz bunları bilirik. Bunların həll
olunması üçün lazımi tədbirlər görürük və bundan sonra da görəcəyik. Ancaq bunların hamısı keçid dövrünün
xüsusiyyətləridir. Bəzən kimlərsə deyirlər ki, bu keçid dövrü nə qədər ola bilər? Onlar dünya təcrübəsinə
baxsınlar ki, nə qədər ola bilər. Ancaq hər yerdə də eyni müddət ola bilməz. Hərənin öz imkanları, hər ölkənin
öz xüsusiyyətləri vardır. Ancaq keçid dövrünün qanunları hamı üçün birdir. Onların həyata keçirilməsi vaxtı isə
həm obyektiv səbəblərdən, həm subyektiv səbəblərdən asılıdır.
Subyektiv səbəblər haqqında danışanda, təbiidir ki, biz işimizdə olan nöqsanları etiraf etməliyik. Amma
bizim çətinliyimizin əksər hissəsini təşkil edən obyektiv səbəblərdir. Bu gün, bu bayram axşamı bunları sizə
çatdıraraq istəyirəm ki, Azərbaycanın vətəndaşları bugünkü həqiqəti daha doğru, daha düzgün bilsinlər və hər
biri müstəqil vətənimizin, müstəqil dövlətimizin yaşaması, inkişaf etməsi üçün öz səylərini göstərsin.
Mən bu bayram axşamı tam inamla sizə deyirəm ki, Azərbaycanın çox böyük, xoşbəxt və firavan gələcəyi
var. Mən dediyim hər bir kəlmənin məsuliyyətini daşıyıram. Ona görə də bu gün bunları sizə tam inamla
deyirəm. Belə gələcəyə nail olmaq üçün isə hamımız bu yolda əl-ələ verib çalışmalıyıq. Bunun üçün həm
dövlət, hakimiyyət orqanları daha da yaxşı işləməli, daha da gərgin fəaliyyət göstərməli, nöqsanların,
çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün kəskin mübarizə aparmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan xalqı, bizim
bütün cəmiyyətimiz, millətimiz bir amal uğrunda çalışmalı, yaşamalıdır. Bu amal da Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini möhkəmləndirmək, Azərbaycanı daha da güclü, qüdrətli, sosial-iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir
dövlətə çevirmək, xalqımızın hamısının firavanlığını təmin etməkdir.
Bunun üçün, yenə də deyirəm, hamı ümummilli maraqlar ətrafında toplaşmalı, cəmləşməlidir.
Azərbaycanda ayrı-ayrı insanların şəxsi məqsədləri, iddiaları, ambisiyaları Ermənistanın ölkəmizə təcavüz etdiyi
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gündən, yəni 1988-ci ildən sonra daim müşahidə olunubdur. Amma bunların heç birisi Azərbaycan xalqına
xeyir gətirməyibdir. Həmin o iddialarla yaşayan insanlara da uğur gətirməyibdir. Əksinə, onları məğlubiyyətə
düçar edibdir. Ona görə də tarixdən nəticə çıxarmaq lazımdır, hamı birləşməlidir.
Biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti qururuq. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas prinsipləri milli birlik, milli
həmrəylikdir, milli mənaôeləri hər şeydən üstün tutmaqdır. Milli mənafelərin təmin olunması üçün isə şəxsi
ambisiyalardan uzaqlaşmaq, əl-ələ vermək və ölkəmizi irəliyə doğru aparmaq lazımdır.
Mən inanıram ki, indi cəmiyyətimizdə bu fikirləri dərk edən insanlar əksəriyyəti təşkil edir. Bu əksəriyyət
də azlıqda qalanların daha da uğursuzluqlarını sübut edəcəkdir. Mən inanıram ki, Azərbaycan milli birlik, milli
həmrəylik səviyyəsinə çataraq, özünün böyük iqtisadi, intellektual potensialından, çox əhəmiyyətli coğrafistrateji vəziyyətindən daha da səmərəli istifadə edəcəkdir.
Əziz həmvətənlər!
Əziz dostlar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizin hamınızın bayramınızı təbrik edirəm. Bir daha bəyan edirəm ki, mən gələcəyə nikbinliklə
baxıram. İnanıram ki, 2001-ci il Azərbaycan xalqının həyatında daha uğurlu il olacaqdır. İnanıram ki, XX1 əsr,
xüsusən onun ilk illəri Azərbaycanın həyatında böyük müsbət dəyişikliklər dövrü olacaqdır. Mən inanıram ki,
vətənimizin böyük gələcəyi naminə, bu böyük işlərdə hamımız əlbir olacaq, birgə çalışacaq və xalqımızı
xoşbəxtliyə çıxaracağıq.
Yeni iliniz mübarək olsun!
Yeni əsriniz mübarək olsun!
Yeni minilliyiniz mübarək olsun!
Bu yeni il axşamı hər bir ailəyə, hər bir evə, hər bir vətəndaşa səadət, xoşbəxtlik və şən əhval-ruhiyyə
arzulayıram.
Sağ olun. Bayramınız mübarək olsun!
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